
 
 



1. Загальні положення 
1.1. Положення розроблене у відповідності до Конституції України, Закону 

України „Про освіту”, Закону України „Про вищу освіту”, Закону України „Про 
охорону дитинства” (стаття 19), Положення про порядок переведення, відрахування 
та поновлення студентів вищих закладів освіти, затверджене наказом Міністерства 
освіти України № 245 від 15.07.1996 р., інструктивних листів Міністерства освіти і 
науки України ( №1/9-21 від 21.01.2010 р., №1/9-144 від 05.03.2010 р.) та інші 
нормативні документи, що регламентують питання надання додаткових бюджетних 
місць особам, які проживають на тимчасово окупованій території або переселенці з 
неї. 

1.2. Положення регулює порядок переведення осіб, які навчаються у 
Харківському національному університеті міського господарства                          
імені О.М. Бекетова на договірній основі з оплатою за рахунок коштів місцевого 
бюджету, галузевих міністерств, відомств, підприємств, організацій, установ, 
фізичних та юридичних осіб (далі – платна форма навчання), на навчання, яке 
фінансується з державного бюджету (далі – державна форма навчання). 

1.3. Переведення студентів з платної форми навчання на державну 
здійснюється на конкурсній основі в межах ліцензованого обсягу підготовки 
певного напряму (спеціальності) за умови наявності вакантних або додаткових 
бюджетних місць та при необхідності, - за згодою замовника. Переведення 
здійснюється відкрито, на конкурсній основі, за рейтингом успішності студентів та з 
урахуванням їх соціального статусу, за обов’язкової участі органів студентського 
самоврядування та профспілкової організації студентів. Переведення поза 
конкурсом студентів (переселенці з зони АТО, Криму), у виключних випадках, 
можливе за індивідуальним дозволом Міністерства освіти і науки України. 

1.4. Місця державного замовлення є вакантні в результаті відрахування з 
Університету, переведення на іншу форму навчання чи до іншого вищого 
навчального закладу, академічної відпустки студентів, які навчалися на державній 
формі, а також в разі виділення Міністерством освіти і науки України додаткових 
державних місць, інші випадки. 

1.5. Переведення студентів з платної форми навчання на державну 
здійснюється в межах одного курсу підготовки відповідного напряму 
(спеціальності). За умови виключних обставин переведення на вакантні місця 
державного замовлення з суміжних за профілем напрямів (спеціальностей) 
підготовки здійснюється тільки з дозволу Міністерства освіти і науки України. 

1.6. 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 і дітей, позбавлених 
батьківського піклування, інвалідів І та ІІ груп, малозабезпечених і багатодітних 
сімей та інше.  

2. Порядок оголошення конкурсу та подання документів 
2.1. За наявності вакантних місць державного бюджету у десятиденний термін 

ректор видає наказ, про оголошення конкурсу щодо переведення на вакантні місця. 
Підставою до наказу є подання першого проректора, директора (декана) 
відповідного інституту (факультету), з зазначенням кількості вакантних місць 



держбюджету за напрямами підготовки (спеціальностями) і курсами, терміну 
подання необхідних документів до розгляду конкурсної комісії.  

2.2 Наказ повинний бути розміщений на дошці оголошень інституту 
(факультету) та інших інформаційних ресурсах Університету. Директор (декан) 
інституту (факультету) повідомляють студентів, органи студентського 
самоврядування та профспілкові органи інституту (факультету) про наявність 
вакантних бюджетних місць. 

2.3. До участі в конкурсі допускаються студенти, які не мають заборгованості з 
оплати за навчання і можуть бути віднесені до однієї з перерахованих нижче 
категорій: 

- студенти, яким законодавством України надано право на пільги щодо 
навчання за рахунок державного бюджету, що перераховані в п.1.6. цього 
Положення; 

- студенти, які мають високий показник успішності навчання; студенти, які є 
переможцями (лауреатами) всеукраїнських, міжнародних олімпіад, конкурсів 
наукових робіт, чемпіонатів та змагань різних рівнів, творчих конкурсів, беруть 
активну участь у житті та розвитку Університету тощо. 

2.4. Студенти, які мають право брати участь у конкурсі щодо переведення на 
державну форму навчання, повинні протягом десяти днів з моменту оголошення 
інформації про наявність вакантного держбюджетного місця подати в деканат 
наступні документи: 

- особисту заяву на ім’я ректора університету з клопотанням директора (декана) 
інституту (факультету) та начальника навчально-методичного відділу; 

- копію залікової книжки, завірену у встановленому порядку; 
- 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 (у 

разі потреби); 
- копії документів, що підтверджують навчальну, наукову, громадську роботу 

студента (медалі, грамоти, дипломи, подяки тощо). 
2.5. Після закінчення терміну, встановленого для подачі документів, інститут 

(деканат) формує рейтинг успішності студентів платної форми, які навчаються на 
відповідному курсі та напряму підготовки (спеціальності). 

 
3. Процедура прийняття рішення про рекомендацію щодо переведення 

3.1. Розгляд питання щодо переведення студента на державну форму навчання 
здійснює комісія в триденний строк після подачі інститутом (деканатом) відповідних 
документів, рейтингу успішності претендентів на переведення. Склад комісії 
затверджується наказом ректора за поданням директора (декана) відповідного 
інституту (факультету). До складу комісії входять: перший проректор - головою 
комісії; секретар, провідний юрисконсульт, начальник навчально-методичного 
відділу, директор інституту (декан факультету), представники профспілок та органів 
студентського самоврядування. Присутність студентів, які подали документи щодо 
їх переведення на державну форму навчання, на засіданні комісії обов’язкова. 

3.2. Комісія на основі рейтингу успішності студентів відповідного курсу та 
напряму підготовки (спеціальності), вивчення наданих студентами документів, а 
також на основі проведеної співбесіди з претендентами виносить рішення 



«рекомендувати або не рекомендувати» студента щодо переведення його на 
вакантне бюджетне місце.  

3.3. Рішення про рекомендацію студентів щодо їх переведення з платної форми 
навчання на державну приймається шляхом голосування всіх членів комісії. 
Рішення комісії оформлюється відповідним протоколом, який підписують усі члени 
комісії. 

 
4. Затвердження рішення щодо переведення на державну форму навчання 

4.1. На підставі витягу з протоколу засідання комісії ректор Університету, за 
поданням директора (декана) відповідного інституту (факультету), видає наказ про 
переведення студентів з платної форми навчання на вакантні місця державного 
замовлення. 

4.2. Витяг з протоколу засідання комісій з питання переведення на навчання за 
рахунок державного бюджету, а також відповідні документи студентів є 
обов’язковим додатком до наказу. 

4.3. Студентам, які переведені на державну форму навчання, може 
призначатися стипендія (за результатами попереднього семестрового контролю) з 
першого числа місяця, що настає за датою їх зарахування, відповідно до Порядку 
призначення і виплати стипендій, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів 
України № 882 від 12 липня 2004 р. зі змінами. 
 

5. Особливі умови 
5.1. При негативному рішенні комісії, студент може подати в десятиденний 

термін апеляцію, яка повинна бути розглянута протягом двох тижнів з моменту 
реєстрації даної апеляції секретарем комісії. 

5.2. При неможливості заповнення вакантних місць державного замовлення 
певного напряму (спеціальності) підготовки, використання місць з інших напрямів 
(спеціальностей) для переведення на державну форму навчання здійснюється лише з 
дозволу Міністерства освіти і науки України. 

5.3. Якщо студент навчається за рахунок цільового пільгового державного 
кредиту, то переведення на державну форму навчання можливе за умови повного 
погашення отриманого кредиту за час навчання згідно з чинним законодавством та 
внесення змін до укладеного договору. 

5.4. При трьохсторонніх договорах (студент, Університет і підприємство 
(організація, установа)) переведення студентів здійснюється за умови внесення 
відповідних змін до договорів про надання освітніх послуг з дотриманням вимог 
чинного законодавства. 

5.5. При переведенні на державну форму навчання, кошти які сплатив студент 
за навчання, повертаються, за особистою заявою, виходячи з фактичного терміну 
навчання на договірній основі. 
 
 

Начальник НМВ       Д.М. Рославцев 


