
Рішення приймальної комісії Медичного коледжу  

ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»  

від 05.07.2018 року 

Порядок денний: 
 

1. Про затвердження рішення про допуск до участі в конкурсному відборі 

вступників на основі базової загальної середньої освіти та їх середнього бала 

документа про освіту, які подали заяви в паперовому вигляді в період з 02.07.2018 

року по 04.07.2018 року. 
 

Доповідає Сарапук І.В. 

 

2. Про вступника Ергашев Нодірбек Зухрідінович. 

Доповідає Сорока О.Я. 
 

СЛУХАЛИ: 

1. Відповідального секретаря приймальної комісії, який ознайомив членів 

приймальної комісії зі справами вступників на основі базової загальної середньої 

освіти і відповідно з їхніми середніми балами документів про освіту, які подали 

заяви в паперовому вигляді в період з 02.07.2018 року по 04.07.2018 року для 

допуску до участі в конкурсному відборі. 

 Голова поставив дане питання на голосування. «За» - 13, «проти» - немає, 

«утрималися» - немає. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1) Затвердити середній бал документа про освіту та допустити до конкурсного 

відбору вступників, які подали заяви в паперовому вигляді в період з 02.07.2018 

року по 04.07.2018 року. 
 

2. Начальника юридичного відділу ДВНЗ «ІФНМУ» доцента Сороку О.Я., яка 

сказала, що в юридичний відділ звернувся вступник Ергашев Нодірбек 

Зухрідінович (вік 14 років), який є іноземцем (громадянин Киргизстану), який 

разом з батьками має право на постійне проживання в Україні. Відповідно до 

пункту 5 розділу IV Умов прийому на навчання для здобуття освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста в 2018 році Ергашев Н.З. має право 

на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста нарівні з 

громадянами України. Відповідно до пункту 6 розділу VІІ Умов прийому на 

навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста в 

2018 році під час подання заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто 

оригінал документа, що посвідчує особу (ID-картку); даного документа у 

Ергашева Н.З. немає, оскільки він не є громадянином України. З даного питання 

проведена консультація з міграційною службою у Івано-Франківській області і 

отримано роз’яснення, що відповідно до Закону України «Про правовий статус 

іноземців та осіб без громадянства» (стаття 5) діти іноземців, які постійно 



 

2 
 

перебувають на території України, отримують посвідку на постійне проживання в 

Україні після досягнення 16 років. Тому у даному випадку документами, що 

посвідчують особу, є посвідка на постійне проживання в Україні Ергашева 

Зухрідіна, який є батьком Ергашева Н.З. (у даній посвідці Ергашев Н.З. вписаний 

на сторінці «відомості про дітей до 16 років» із його фотографією) та свідоцтво 

про народження Ергашева Н.З. 

 В обговоренні взяв участь відповідальний секретар приймальної комісії, 

який сказав, що відповідно до вищесказаного необхідно вважати, що 

документами, які посвідчують особу Ергашева Н.З., є: 1) посвідка на постійне 

проживання в Україні Ергашева Зухрідіна (батька Ергашева Н.З.); 2)  свідоцтво 

про народження Ергашева Н.З. 

 Голова приймальної комісії поставив дане питання на голосування. «За» - 

13, «проти» - немає, «утрималися» - немає. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1) Під час подання заяви та документів на вступ до Медичного коледжу ДВНЗ 

«ІФНМУ» Ергашева Н.З. вважати документами, що посвідчують особу:  

- посвідка на постійне проживання в Україні Ергашева Зухрідіна (батька Ергашева 

Н.З.); 

- свідоцтво про народження Ергашева Н.З. 

 
 

 


