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ПРО ПОРЯДОК ПЕРЕВЕДЕННЯ ОСІБ, ЯКІ
НАВЧАЮТЬСЯ НА ДОГОВІРНІЙ ОСНОВІ З
ОПЛАТОЮ ЗА РАХУНОК КОШТІВ ФІЗИЧНИХ ТА
ЮРИДИЧНИХ ОСІБ , НА НАВЧАННЯ, ЩО
ФІНАНСУЄТЬСЯ З ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ
Положення регулює порядок переведення осіб, які навчаються в
Селидівському гірничому технікумі на договірній основі з оплатою за
рахунок коштів фізичних та юридичних осіб , на навчання, що фінансується
з державного бюджету
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1.

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Дане Положення розроблено відповідно до:
− Конституції України,
− Закону України «Про вищу освіту», «Фахову передвищу освіту»
− Закону України «Про забезпечення організаційно-правових умов
соціального захисту дітей- сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування»,
− Закону України «Про охорону дитинства»,
− Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального
захисту»,
− Указу Президента України від 29 жовтня 2014 року №835/2014 «Про
невідкладні заходи щодо забезпечення додаткових соціальних гарантій окремим
категоріям громадян»,
− «Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення
студентів вищих закладів освіти», затвердженого наказом Міністерства освіти і
науки України № 245 від 15.07.1996 р., зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 07.08.1996 за № 427/1452;
− Листа Міністерства освіти і науки України № 1/9-21 від 21.01.2010 р. «Про
переведення на вакантні місця державного замовлення».
1.1 Положення регулює порядок переведення осіб, які навчаються в
Селидівському гірничому технікумі на договірній основі з оплатою за рахунок
коштів фізичних та юридичних осіб (далі – платне навчання), на навчання, що
фінансується з державного бюджету (далі – держбюджетне навчання).
1.2 Переведення студентів з платного навчання на держбюджетне
здійснюється в межах ліцензованого обсягу підготовки за відповідним напрямом
підготовки (спеціальністю) за наявності вакантних або додаткових держбюджетних
місць.
1.3 Переведення здійснюється відкрито, виключно на конкурсній основі, за
рейтингом успішності студентів за 5-бальною системою оцінювання (у випадку
рівної кількості балів до уваги береться рейтинг за 100-бальною системою) та з
урахуванням їх соціального статусу, за обов’язкової участі органів студентського
самоврядування, в науковій діяльності тощо.
1.4 Вакантні місця державного замовлення з’являються в результаті
відрахування із Селидівського гірничого технікуму студентів, які навчалися за
кошти держбюджету, або переведення їх на іншу форму навчання чи до іншого
вищого навчального закладу, а також у разі виділення Міністерством освіти і науки
України додаткових державних місць, інших випадках.
1.5 Можливістю першочергового переведення на навчання за кошти
державного бюджету користуються особи, право яких на безоплатне навчання
визначено відповідними Законами України, Указами Президента України та
Урядовими рішеннями для студентів з числа:
− дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування віком до 23
років;
− інвалідів 1 та 2 груп та дітей-інвалідів;
− осіб, яким відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист
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громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане таке
право;
− дітей військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових
формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання
службових обов’язків;
− багатодітних сімей, до складу яких входять троє і більше дітей;
− осіб, визнаних учасниками бойових дій відповідно до пункту 19 частини
першої статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального
захисту", та їх дітям;
− дітей, один із батьків яких загинув (безвісно відсутній) у районі проведення
антитерористичних операцій, бойових дій чи збройних конфліктів або помер
внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районі проведення
антитерористичних операцій, бойових дій чи збройних конфліктів, а також
внаслідок захворювання, одержаного в період участі в антитерористичній операції;
− дітей, один із батьків яких загинув під час масових акцій громадянського
протесту або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час
масових акцій громадянського протесту;
− таких, які мають тяжке матеріальне становище тощо.
1.6 Переведення студентів з платного навчання на держбюджетне здійснюється
в межах одного курсу і спеціальності (одного напряму підготовки та, як правило,
після закінчення екзаменаційної сесії.
1.7 Переведення студентів із платного навчання на держбюджетне до закінчення
ними 1-го курсу не дозволяється. За умови виключних обставин це питання може
розглядатися Міністерством освіти і науки України.
1.8 Право брати участь у конкурсі на зарахування на вакантні місця державного
замовлення мають і студенти, які вступили до інших навчальних закладів, навчались
за рахунок коштів державного бюджету і отримали згоду керівників навчальних
закладів на переведення до технікуму .
1.9 За відсутності вакантних місць державного замовлення на даному напрямі
(спеціальності), використання вакантних місць з інших напрямів (спеціальностей)
здійснюється лише з дозволу Міністерства освіти і науки України та у межах
державного замовлення відповідного року.
2.

ПОРЯДОК ОГОЛОШЕННЯ КОНКУРСУ НА ВАКАНТНІ МІСЦЯ
ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ, ПОДАННЯ ДОКУМЕНТІВ

2.1 Конкурс щодо переведення на вакантні місця державного замовлення
оголошується шляхом розміщення інформації про вакантні місця державного
замовлення на Web-сайті технікуму.
2.2 Завідуючи відділенням повідомляють студентів (розміщують інформацію на
дошці оголошень технікуму), органи студентського самоврядування про наявність
вакантних бюджетних місць за один місяць до проведення конкурсу.
2.3 До участі в конкурсі на вакантні держбюджетні місця допускаються
студенти, які не мають заборгованості з оплати за навчання і можуть бути віднесені
до однієї з перерахованих нижче категорій:
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−

студенти денної та заочної форм навчання, яким законодавством України
надано право на пільги щодо навчання за рахунок державного бюджету, що
перераховані в п.1.5;
− студенти денної та заочної форм навчання, які займають перші місця за
середнім показником рейтингу успішності за результатами усіх сесій;
2.4 Студенти денної та заочної форм навчання, які є переможцями (лауреатами)
всеукраїнських, європейських чемпіонатів та змагань різних рівнів, творчих
конкурсів, предметних олімпіад (конкурсів наукових робіт), зробили вагомий внесок
у життя та розвиток Селидівського гірничого технікуму та беруть активну участь в
усіх напрямах діяльності технікуму тощо.
2.5 Студенти, які відповідно до п.2.3. мають право щодо переводу на навчання
за кошти державного бюджету, повинні протягом десяти днів з моменту оголошення
інформації про наявність вакантного держбюджетного місця подати в деканат
наступні документи:
− особисту заяву на ім’я директора технікуму (Додаток № 1);
− копії документів, що дають право на отримання соціальних пільг (якщо таке
право є);
− довідку про склад сім’ї, довідку про доходи всіх повнолітніх членів сім’ї;
− копії документів, що підтверджують активну участь студента в науковому
або громадському житті технікуму або країни: медалі, грамоти, дипломи,
подяки тощо.
2.6 Після закінчення терміну, встановленого для подачі документів, деканат
формує рейтинг успішності студентів платної форми, які навчаються на
відповідному курсі та напрямі підготовки або спеціальності (за результатами усіх
сесій).
2.7 До участі в конкурсі не допускаються студенти, які протягом навчання
порушували правила внутрішнього розпорядку технікуму, та які мають
заборгованість по оплаті за попередні семестри.
3.

РОЗГЛЯД ПИТАННЯ ТА ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ПРО
РЕКОМЕНДАЦІЮ ЩОДО ПЕРЕВЕДЕННЯ

3.1 Завідуючий відділенням на основі рейтингу успішності студентів
відповідного курсу та напряму підготовки (спеціальності), вивчення наданих
студентами документів з урахуванням рекомендації органів студентського
самоврядування, а також на основі проведеної співбесіди з претендентами виносить
рішення «рекомендувати (або не рекомендувати)» студента щодо переведення його
на вакантне бюджетне місце.
3.2 Рішення оформлюється відповідним службовим поданням, яке підписує
завідуючий відділенням та голова студентського самоврядування технікуму.
3.3 Рішення затверджується Педагогічної радою технікуму. До службового
подання додаються відповідні документи, вказані в п.2.5.
3.4 Розгляд службового подання відділення та документів студентів щодо
переведення їх з платного навчання на держбюджетне здійснює комісія технікуму,
склад якої затверджується наказом ректора. Засідання комісії вважається чинним,
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якщо на ньому присутні дві третини її членів. Рішення про рекомендацію студентів
щодо їх переведення з платного навчання на держбюджетне приймається шляхом
відкритого голосування більшістю голосів. При рівній кількості голосів «за» і
«проти» голос голови комісії є вирішальним. Рішення комісії оформлюється
відповідним протоколом, який підписує голова та секретар комісії.
ВИДАННЯ НАКАЗУ ПРО ПЕРЕВЕДЕННЯ НА НАВЧАННЯ ЗА
КОШТИ ДЕРЖБЮДЖЕТУ
4.1 На підставі службової записки голови комісії технікуму по переведенню
студентів з платного навчання на вакантні місця державного замовлення директор
технікуму видає відповідний наказ.
4.2 Службова записка голови комісії технікуму по переведенню студентів з
платного навчання на вакантні місця державного замовлення, а також відповідні
документи студента є обов’язковим додатком до наказу.
4.3 Переведення на навчання за рахунок держбюджету здійснюється з дня
засідання комісії. При цьому стипендія на поточний семестр призначається з
першого числа наступного семестру після переведення студентів з платного
навчання на вакантні місця державного замовлення, відповідно до Постанови
Кабінету Міністрів України від 12 липня 2004 р. № 882 «Порядок призначення і
виплати стипендій».
4.

5.

ОСОБЛИВІ УМОВИ

5.1 У випадку відсутності заяв студентів, які навчаються на договірній основі,
про переведення на наявні вакантні місця державного замовлення на даному
напрямі підготовки (спеціальності) технікуму може прийняти рішення про
звернення за дозволом до Міністерства освіти і науки України про переведення на ці
місця студентів з інших напрямів підготовки (спеціальностей).
5.2 Переведення студентів технікуму з навчання на договірній основі на
навчання за кошти державного бюджету здійснюється лише за наявності вакантних
бюджетних місць та за умови повної оплати за надані освітні послуги (в тому числі
за поточний семестр до дати переведення):
− в межах одного напряму підготовки (спеціальності) - наказом директора
технікуму;
− на вакантні місця з інших напрямів підготовки (спеціальності) - наказом
директора технікуму після отримання дозволу Міністерства освіти і науки
України на таке переведення.
5.3 Прийом на вакантні місця державного замовлення, які виникають станом на
01 липня, здійснюється в період щорічної вступної кампанії.
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Додаток № 1
Директору
Селидівського гірничого технікуму
Цеватенко А. А.
студента (ки)
___групи
денної (заочної)
форми навчання спеціальності

ЗАЯВА
Прошу перевести мене з навчання за кошти фізичних/ юридичних осіб на
бюджетне місце напряму (спеціальності) підготовки.
До заяви додаю наступні документи:
1.
2.

(дата)

Прошу підтримати:

(підпис)

Завідуючий відділенням

(Відмітка з бухгалтерії про відсутність заборгованості по сплаті)
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