
XІІ. НАКАЗ ПРО ЗАРАХУВАННЯ, ДОДАТКОВИЙ КОНКУРС,
ЗАРАХУВАННЯ ЗА РАХУНОК ЦІЛЬОВОГО ПІЛЬГОВОГО

ДЕРЖАВНОГО КРЕДИТУ

1. Накази про зарахування на навчання видаються  ректором Університету
на підставі рішення Приймальної комісії. Накази про зарахування на навчання з
додатками  до  них  формуються  в  Єдиній  базі  та  оприлюднюються  на
інформаційному  стенді  Приймальної  комісії  і  офіційному  веб-сайті
Університету у вигляді списку зарахованих у строки, встановлені в розділі ІV
цих Правил або відповідно до нього.

2.  Рішення  приймальної  комісії  про  зарахування  вступника  може  бути
скасоване Приймальною комісією у разі виявлення порушень з боку вступника,
передбачених пунктом 5 цього розділу.

Зараховані  особи  можуть  бути  вилучені  з  наказу  про  зарахування  до
Університету за  власним  бажанням,  відраховані  з  Університету за  власним
бажанням, а таким особам повертаються документи, подані ними, не пізніше
наступного дня після подання заяви про відрахування.

3. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10
календарних днів від  дня їх  початку,  відраховуються з  Університету,  про що
видається відповідний наказ.

4. На звільнене(і) в порядку, передбаченому в пунктах 2, 3 цього розділу,
місце(я),  може  проводитись  додатковий  конкурсний  відбір  з  числа  осіб,  які
брали участь у конкурсі на цю конкурсну пропозицію. У разі відсутності таких
претендентів на звільнені місця дозволяється зараховувати осіб з конкурсних
пропозицій  університету за  умови  збігу  конкурсних  предметів  шляхом
перенесення заяви (за згодою особи) на іншу конкурсну пропозицію.

Додатковий  конкурсний  відбір  проводиться  до  15  вересня.  При  цьому
накази про зарахування таких осіб формуються і подаються до Єдиної бази до
18.00 години 19 вересня.

5.  Рішення  щодо  зарахування  вступника  з  оплатою  його  навчання  за
рахунок  цільового  пільгового  державного  кредиту  приймається  за  заявою
вступника, що подається до Приймальної комісії, на підставі результатів участі
у конкурсі відповідно до вимог цих Правил.

Переважним  правом  на  зарахування  (переведення)  на  місця,  що
фінансуються  за  рахунок  цільового  пільгового  державного  кредиту,  мають
особи, яким надано спеціальні умови на здобуття вищої освіти за державним
замовленням, та за рахунок цільових пільгових державних кредитів відповідно
до  абзацу  дванадцятого  пункту  5  розділу  IІІ цих  Правил.  Іншим категоріям

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1351-15/print1452603005455989#n297


вступників право на зарахування (переведення) на місця, що фінансуються за
рахунок цільового пільгового державного кредиту, надається в разі відсутності
осіб названої вище категорії або їх письмової відмови від таких місць.


