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1. У пункті 4 розділу I: 

підпункт 6 викласти у такій редакції: 

«квота-1 – визначена частина загального обсягу бюджетних місць, яка може 

бути використана для прийому вступників, що мають право на вступ на основі 

вступних іспитів, крім осіб, які мають право на квоту-2 або вступають відповідно 

до Порядку прийому для здобуття вищої та професійної (професійно-технічної 

освіти) осіб, місцем проживання яких є тимчасово окуповані території у 

Донецькій та Луганській областях, затвердженого наказом Міністерства освіти і 

науки України від 21 червня 2016 року № 697, зареєстрованого у Міністерстві 

юстиції України 01 липня 2016 року за №907/29037 (далі – наказ № 697);». 

2. Пункт 4 розділу II викласти в такій редакції: 

«4. Особливості прийому до закладів вищої освіти осіб, місцем проживання 

яких є територія проведення антитерористичної операції (на період її проведення), 

територія здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, 

відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та 

Луганській областях (на період їх здійснення), територія населених пунктів на лінії 

зіткнення або які переселилися з неї після 01 січня 2019 року, визначаються 

наказом № 697.». 

3. Абзац одинадцять пункту 5 розділу VI викласти у такій редакції: 

«Вступники, які проходять творчі конкурси, допускаються до участі в них 

за наявності оригіналу документа, що посвідчує особу, та екзаменаційного листка з 

фотокарткою.». 

4. У розділі VIII: 

1) Пункт 4 у викласти в такій редакції: 

«4. Мають спеціальні умови на здобуття вищої освіти на місця державного 

(регіонального) замовлення на основні конкурсні пропозиції, якщо вони успішно 

склали вступні іспити: 
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2) Пункт 6 після слів «внутрішньо переміщених осіб» доповнити словами 

«, а також діти, які проживають у населених пунктах на лінії 

зіткнення». 

 


