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1. Загальні питання
1.1 Цей порядок розроблено на підставі чинного законодавства, в
тому числі, Закону України «Про вищу освіту» № 1556-VII, зі змінами від
18.02.2016 р., Наказу Міністерства освіти і науки України № 245 від
15.07.1996 р. «Про затвердження Положення про порядок переведення,
відрахування та поновлення студентів вищих навчальних закладів», листа
Міністерства освіти і науки України «Про переведення на вакантні місця
державного замовлення» від 21.01.2010 р. № 1/9-21, Указу Президента
України від 29.10.2014 року № 835/2014 «Про невідкладні заходи щодо
забезпечення додаткових соціальних гарантій окремим категоріям громадян»,
«Положення про організацію освітнього процесу в ПКНГ ПолтНТУ».
1.2 Дане Положення регулює питання переведення студентів, які
навчаються в ПКНГ ПолтНТУ за рахунок коштів фізичних чи юридичних
осіб на бюджетну форму навчання.
2. Організаційні питання
2.1 Переведення студентів коледжу, що навчаються на контрактній
формі, на бюджетну форму навчання можливе тільки за наявності вакантних
бюджетних місць в межах ліцензованого обсягу.
2.2 Особи, які навчаються в коледжі на договірній основі з оплатою за
рахунок коштів юридичних осіб, можуть бути переведені на навчання на
вакантні місця державного замовлення за умови згоди замовників.
2.3 Переведення здійснюється гласно, виключно на конкурсній основі
за погодженням з Профспілковим комітетом студентів та Студентською
Радою коледжу з урахуванням:
 складного соціального стану, що обов'язково підтверджується
відповідними довідками (довідка про склад сім'ї; довідки з місця
роботи батьків з доходами членів сім'ї за останні 6 місяців, довідка про
належність членів сім'ї та студентів до пільгових категорій населення
тощо);
 успішності навчання;
 участі у громадському житті коледжу, науково-дослідній роботі;
 особливих обставин (переселенці із зони АТО, АР Крим).
2.4 Переведення студентів з контрактної форми навчання на бюджетну
форму навчання здійснюється в межах одного курсу і однієї спеціальності.
2.5 Переводи здійснюються лише після екзаменаційних сесій.

3.

Оформлення документів

3.1 Завідувач відділення доводить до відома студентів інформацію
про наявність вакантних бюджетних місць і оголошує конкурс на
переведення з контрактної на бюджетну форму навчання.
3.2 Студенти, що виявили бажання взяти участь у конкурсі, подають
заяву на ім'я директора коледжу з обґрунтуванням причини участі.
3.3 У двотижневий термін готується необхідний пакет документів,
проводяться збори групи, студентської ради, профспілкового комітету
студентів за участі претендентів з оформленням відповідних протоколів.
На зборах відбувається обговорення і голосування по кожній
кандидатурі.
3.4 Голови студентської ради та профспілкового комітету на кожній
заяві пишуть резолюцію, вказуючи кількість голосів на підтримку даної
кандидатури.
3.5 Куратор групи надає характеристику претендента на бюджетне
місце і висловлює свою думку в резолюції на заяві студента.
3.6 Завідувач відділення надає довідку про успішність та
відвідування занять у попередньому семестрі кожного претендента і
висловлює свою думку у резолюціях на заявах студентів.
3.7 Враховуючи пропозиції студентів групи, у якій навчається
претендент на бюджетне місце, профспілкового комітету студентів,
студентської ради, куратора групи і завідувача відділення, директор приймає
рішення щодо переведення на вакантне бюджетне місце.
У випадку, коли декілька кандидатур мають однакову кількість голосів
від групи, студентської ради та профспілкового комітету студентів, питання
може бути винесене на засідання педагогічної ради. На засіданні педагогічної
ради відкритим голосуванням приймається остаточне рішення щодо
переведення певного студента на вакантне бюджетне місце.
На підставі рішення педагогічної ради директор коледжу видає наказ
про переведення на бюджетну форму навчання.
4. Першочергове переведення на бюджетне місце
4.1 Правом першочергового переведення на бюджетне місце
користуються студенти, право яких на безоплатне навчання визначено
відповідними Законами України, Указами Президента України та Урядовими
рішеннями, а саме:
 діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування;

 інваліди І та ІІ груп;
 малозабезпечені та багатодітні сім’ї;
 діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових
формувань, учасників бойових дій, працівників правоохоронних органів, які
загинули під час виконання службових обов’язків;
 діти, батьки (один з батьків) яких загинули під час участі в
антитерористичній операції, захищаючи незалежність, суверенітет і
територіальну цілісність України, померли внаслідок поранення, контузії чи
каліцтва, одержаних у районах проведення антитерористичної операції,
учасників бойових дій з числа осіб, які захищали незалежність, суверенітет і
територіальну цілісність України та брали безпосередню участь в
антитерористичній операції, забезпеченні її проведення.
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