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Положення 

 про переведення студентів на вакантні місця державного 
замовлення у Дніпропетровському коледжу економіки та бізнесу 

Дніпропетровського національного університету імені Олеся 
Гончара 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
І. Загальна частина 

 
 

1.1. Це Положення регулює питання переведення студентів на 
вакантні місця державного замовлення  у  Дніпропетровському коледжу 
економіки та бізнесу Дніпропетровського національного університету імені 
Олеся Гончара з метою надання їм  академічних і соціальних гарантій у 
порядку, встановленому законодавством України. 

1.2. Положення розроблено відповідно до: законів України «Про 
освіту» та «Про вищу освіту» (від 01.07.2014 № 1556-VII); «Про переведення 
на вакантні місця державного замовлення» (лист МОН № 1/9-21 від 21.01.10). 

 
 
 

ІІ. Переведення з однієї форми фінансування на іншу 
 
2.1. Переведення студентів на навчання з однієї форми фінансування на 

іншу здійснюється при наявності вакантних місць на цій формі фінансування. 
Відповідно до чинних нормативно-правових актів, заповнення вакантних 
місць державного замовлення, у разі їх виникнення, є обов'язковим. 

2.2. Переведення студентів на навчання на вакантні місця державного 
замовлення здійснюється виключно на конкурсних засадах, за рейтингом 
успішності студентів та з урахуванням їхнього соціального статусу і 
обов'язкової участі органів студентського самоврядування. 

2.3. Процедура переведення студентів з однієї форми фінансування на 
іншу здійснюється відповідно до заяви студента на ім’я директора коледжу, 
яку студентам коледжу необхідно подати до відділення  протягом 10 днів 
після завершення семестрової підсумкової атестації. 

2.4. Заяви розглядаються на Педагогічній раді коледжу. За рішенням 
Педагогічної ради коледжу щодо можливості переведення претендентів на 
вакантні місця державного замовлення завідувач відділення готується проект 
відповідного наказу. 

2.5. Правом першочергового переведення на навчання за кошти 
державного бюджету відповідно до чинного законодавства користуються 
наступні категорії студентів: 

 учасники бойових дій,  діти-сироти та діти, позбавлені батьківського 
піклування; інваліди І та ІІ груп та діти-інваліди віком до 18 років, студенти, 
що належать до категорії осіб, яким відповідно до Закону України «Про 



статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи» надане право позаконкурсного вступу у вузи 
України, діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових 
формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час 
виконання службових обов’язків, студенти з багатодітних сімей, до складу 
яких входять п’ятеро і більше дітей; 

а також: 
 студенти, які мають вищий середній бал за весь період навчання в 

коледжі та беруть участь в науковій роботі та громадському житті коледжу, є 
призерами Всеукраїнських студентських олімпіад з навчальних дисциплін і 
спеціальностей;  

 студенти, які мають скрутне матеріальне становище, що 
підтверджується відповідними документами.  

2.6. Участь у конкурсі щодо зарахування на вакантні місця державного 
замовлення можуть брати у встановленому порядку студенти, які поновлені 
до коледжу або переведені з інших вищих навчальних закладів. 

2.7. Прийняття остаточного рішення щодо вирішення всіх спірних 
питань переведення студентів належить до компетенції директора коледжу. 
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