ПРОТОКОЛ № 18
засідання приймальної комісії Вищого державного навчального закладу України
«Буковинський державний медичний університет» від 03 серпня 2017 р.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Ознайомлення з документами та листами, що надійшли до приймальної комісії.
2. Щодо неправомірно нарахованого сільського коефіцієнту вступниці, яка
рекомендована до зарахування на місця державного замовлення.
1. СЛУХАЛИ: Ознайомлення з документами та листами, що надійшли до
приймальної комісії.
1.1. Відповідальний секретар ознайомив присутніх зі змістом листа МОН України
від 01.08.2017 № 1/9-423 щодо неправомірно нарахованого сільського коефіцієнту
вступникам, які рекомендовані до зарахування за державним замовленням.
УХВАЛИЛИ:
Інформацію взяти до відома та керівництва.
Прийнято одноголосно.
1.2. Відповідальний секретар ознайомив присутніх з наказом МОЗ України від
01.08.2017 № 888 «Про державне замовлення на підготовку фахівців, науково-педагогічних
кадрів, підвищення кваліфікації лікарів та провізорів у 2017 році».
УХВАЛИЛИ:
Інформацію взяти до відома та керівництва.
Прийнято одноголосно.
1.3. Відповідальний секретар ознайомив присутніх з листом МОЗ України від
02.08.2017 № 02.08.2017 № 08.1-30/20710 про подання до відділу освіти і науки МОЗ
України інформації щодо кількості абітурієнтів, рекомендованих до зарахування за
пріоритетом 1 в розрізі спеціальностей.
УХВАЛИЛИ:
Інформацію взяти до відома та керівництва.
Прийнято одноголосно.
2. СЛУХАЛИ: Щодо неправомірно нарахованого сільського коефіцієнту вступниці,
яка рекомендована до зарахування на місця державного замовлення.
Відповідальний секретар приймальної комісії поінформував присутніх, що за
результатами адресного розміщення державного замовлення на спеціальність 222
Медицина до університету була рекомендована до зарахування на загальних умовах
абітурієнтка Бойко Вікторія Миколаївна (ID персони 5178842, ID заяви 2422620) з
конкурсним балом 177,7 (пріоритет – 2).
Зазначеній абітурієнтці нарахований сільський коефіцієнт 1,02. Водночас Бойко
В.М. закінчила у 2017 році Новоушицький навчально-виховний комплекс
«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1, гімназія» Новоушицької селищної ради
Хмельницької області, тобто навчальний заклад, який розташований у селищі міського
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типу. Таким чином, даній абітурієнтці неправомірно нарахований сільський коефіцієнт.
Водночас, на виконання листа МОН України від 31.07.2017 № 1/9-420 приймальною
комісією було проведено повторну верифікацію присвоєння заявам вступників сільського
коефіцієнту, за результатами якої абітурієнтці Бойко В.М. він був скасований, про що її
було повідомлено засобами електронного зв’язку. Підтвердженням цього може слугувати
згенерований за допомогою функції «Перевірка внесених заяв» csv-файл в Єдиній
державній електронній базі з питань освіти 01 серпня 2017 року, в якому заява від цієї
вступниці була відсутня.
Скорегована величина конкурсного балу абітурієнтки Бойко В.М. становить 174,216
бала і є меншою за мінімальний прохідний бал для рекомендованих до зарахування на
загальних умовах за цією спеціальністю (176,46 бала).
Згідно листа МОН України № 1/9-423 від 01.08.2017 р. в такій ситуації вступник
може отримати рекомендацію з передачею за нею бюджетного місця за однією з наступних
пріоритетностей, якщо матиме достатній конкурсний бал. Бойко А.В. подала заяву на
вступ з пріоритетом 3 до Одеського національного медичного університету на
спеціальність 222 Медицина (мінімальний прохідний бал – 168,822).
З метою консультації щодо дії приймальної комісії та механізму реалізації передачі
бюджетного місця відповідальний секретар телефонував до МОН України ((044) 287-8929, (068) 951-25-13, 0 800 504 425, (044) 481-32-92, (044) 481-32-38), однак одержати
консультацію не вдалося через постійну зайнятість цих телефонних ліній.
В обговоренні даного питання взяли участь голова приймальної комісії
проф. Бойчук Т.М. та заступник відповідального секретаря доц. Глубоченко В.Г.
УХВАЛИЛИ: Надіслати до Міністерства освіти і науки лист з інформацією про
вступника та його реальний конкурсний бал. У листі клопотати про надання
роз’яснень щодо процедура передачі бюджетного місця та дії приймальної комісії у цій
ситуації.
Прийнято одноголосно.
Голова приймальної комісії,
ректор університету

Т.М. Бойчук

Відповідальний секретар

В.М. Ходоровський

