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1. Загальні положення
1.1. Це Положення розроблено відповідно до Конституції України; Законів
України: «Про освіту»; «Про вищу освіту»; «Про забезпечення організаційноправових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування»; «Про статус ветеранів війни, гарантії їх
соціального захисту», , Постанови КМУ від 23.11.2016 р. № 975 «Про надання
державної цільової підтримки деяким категоріям громадян для здобуття
професійно-технічної та вищої освіти», Положення про порядок переведення,
відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти, затвердженого
наказом Міністерства освіти України від 15.07.1996р. № 245, зареєстрованого
в Міністерстві юстиції України 7 серпня 1996р. за № 427/1452; листа
Міністерства освіти і науки України «Про переведення на вакантні місця
державного замовлення» від 21.01.2010р. № 1/9-21; Статуту технікуму.
1.2. Положення регулює порядок переведення осіб, які навчаються в НовоградВолинському промислово-економічному технікумі (НВПЕТ) за рахунок
коштів фізичних та юридичних осіб (далі - на умовах контракту) на місця
державного (регіонального) замовлення.
1.3.Переведення студентів НВПЕТ, які навчаються на умовах контракту, на
місця державного (регіонального) замовлення здійснюється з метою
забезпечення виконання державного замовлення на підготовку фахівців.
1.4. Переведення студентів з навчання на умовах контракту на місця
державного
(регіонального) замовлення здійснюється після закінчення
екзаменаційної сесії з наступного навчального семестру на конкурсній основі.
1.5. Право брати участь у конкурсі на зарахування на вакантні місця
державного (регіонального) замовлення мають і студенти, які навчались в
інших ВНЗ за рахунок коштів державного (регіонального) бюджету і отримали
згоду керівників ВНЗ на переведення до даного ВНЗ.
1.6. За відсутності вакантних місць державного (регіонального) замовлення на
даному напрямі (спеціальності), використання вакантних міст, з інших
напрямів (спеціальностей) для переведення на безоплатне навчання студентів,
які під час навчання отримали таке право, здійснюється лише з дозволу
головного розпорядника коштів і у межах державного (регіонального)
замовлення відповідного року.
2. Порядок та умови переведення
2.1.Вакантні місця державного (регіонального) замовлення визначаються
станом 01 вересня та на 01число наступного місяця після закінчення зимової
екзаменаційної сесії.
Претендент на переведення подає заяву на ім'я директора технікуму із
зазначенням мотивації переводу. Заява з резолюцією директора передається до
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стипендіальної комісії та реєструється секретарем стипендіальної комісії в
окремому журналі (Додаток А).
Стипендіальна комісія (далі Комісія) створюється наказом директора і
являє собою постійно діючий орган. До складу Комісії входять: директор
(голова), заступник директора з навчальної роботи, заступник директора з
виховної роботи, завідувачі відділеннями, головний бухгалтер, представники
Ради студентського самоврядування.
2.2. Стипендіальна комісія розглядає справи претендентів на переведення. До
матеріалів справи входять:
- заява студента, який претендує на переведення;
- копії документів, що дають право на отримання соціальних пільг
(якщо таке право є);
- копія атестаційної відомості групи в якій навчається претендент за
останній семестр;
- довідка про участь студента в науковому, громадському чи
спортивному житті технікуму.
2.3. Комісія при винесенні рішення враховує середній бал успішності студента.
За умови рівного середнього балу успішності та відсутності прав на
першочергове переведення, переваги надаються студентам, які беруть активну
участь в науковій, навчальній та громадській роботі; є переможцями олімпіад,
конкурсів, конференцій, нагороджені грамотами, мають наукові статті,
доповіді.
При неможливості визначення переваги між претендентами за цими
показниками рішення ухвалює стипендіальна комісія.
2.4. Рішення стипендіальної комісії про рекомендацію до переведення
студентів, які навчаються на умовах контракту, на місця державного
(регіонального) замовлення приймається шляхом відкритого голосування та
оформлюється протоколом. За рівної кількості голосів, переважне право має
голос голови Стипендіальної комісії. Рішення стипендіальної
комісії є
легітимними при наявності на її засіданні 2/3 членів комісії.
2.5. Переведення студента здійснюється за наказом директора технікуму.
2.6. Поза конкурсом мають право на переведення студенти з числа
дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування;
дітей із сімей (загиблих захисників України):
осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ України,
поліцейських, які загинули або померли внаслідок поранення, контузії чи
каліцтва, одержаних під час участі в антитерористичній операції, захищаючи
незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України;
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осіб, які добровільно забезпечували (або добровільно залучалися до
забезпечення) проведення антитерористичної операції (у тому числі
здійснювали волонтерську діяльність) та загинули (пропали безвісти), померли
внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних під час забезпечення
проведення антитерористичної операції (у тому числі волонтерської
діяльності), перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції
у період її проведення;
осіб, які, перебуваючи у складі добровольчих формувань, що були
утворені або самоорганізувалися для захисту незалежності, суверенітету та
територіальної цілісності України, загинули (пропали безвісти), померли
внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних під час безпосередньої
участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи
безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, за
умови, що в подальшому такі добровольчі формування були включені до
складу Збройних Сил, МВС, Національної гвардії та інших утворених
відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних
органів;
осіб, які, перебуваючи у складі добровольчих формувань, що були
утворені або самоорганізувалися для захисту незалежності, суверенітету,
територіальної цілісності України, але в подальшому такі добровольчі
формування не були включені до складу Збройних Сил, МВС, Національної
гвардії та інших утворених відповідно до законів України військових
формувань та правоохоронних органів, загинули (пропали безвісти), померли
внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час виконання
такими добровольчими формуваннями завдань антитерористичної операції у
взаємодії із Збройними Силами, МВС, Національною гвардією та іншими
утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями та
правоохоронними органами, перебуваючи
безпосередньо в районах
антитерористичної операції у період її проведення;
військовослужбовців (резервістів, військовозобов’язаних) та працівників
Збройних Сил, Національної гвардії, СБУ, Служби зовнішньої розвідки,
Держприкордонслужби,
Держспецтрансслужби,
військовослужбовців
військових прокуратур, осіб рядового та начальницького складу підрозділів
оперативного забезпечення зон проведення антитерористичної операції ДФС,
поліцейських, осіб рядового, начальницького складу, військовослужбовців,
працівників МВС, Управління державної охорони, Держспецзв’язку, ДСНС,
Державної кримінально-виконавчої служби, інших утворених відповідно до
законів України військових формувань, які захищали незалежність,
суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в
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антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи
безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення,
та загинули (пропали безвісти), померли внаслідок поранення, контузії або
каліцтва, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній
операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах
антитерористичної операції у період її проведення,
а також дітям із сімей працівників підприємств, установ, організацій, які
залучалися до забезпечення проведення антитерористичної операції та
загинули (пропали безвісти), померли внаслідок поранення, контузії або
каліцтва, одержаних під час забезпечення проведення антитерористичної
операції безпосередньо в районах та у період її проведення;
осіб, які загинули або померли внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи
інших ушкоджень здоров’я, одержаних під час участі у Революції Гідності;
діти, один з батьків яких помер внаслідок захворювання, одержаного в період
участі в антитерористичній операції;
діти учасників бойових дій на території інших держав, які загинули
(пропали безвісти) або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва,
одержаних під час воєнних дій та конфліктів на території інших держав, а
також внаслідок захворювання, пов’язаного з перебуванням на території
інших держав під час цих дій та конфліктів;
особи, у яких один з батьків (усиновлювачів) був військовослужбовцем,
який загинув чи визнаний судом безвісно відсутньою особою при виконанні
ним обов’язків військової служби.
2.3. Першочергово (за умови успішного навчання) мають право на
переведення студенти з числа:
осіб з інвалідністю І, ІІ груп та діти з інвалідністю віком до 18 років, яким
не протипоказане навчання за обраною спеціальністю;
інваліди з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській
АЕС та потерпілих від Чорнобильської катастрофи, щодо яких встановлено
причинний зв'язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, хворі
внаслідок Чорнобильської катастрофи на променеву хворобу (категорія 1) та
особи, які постійно проживали у зоні безумовного (обов’язкового) відселення з
моменту аварії до прийняття постанови про відселення (категорія 2);
особи, визнані учасниками бойових дій;
діти осіб, визнаних учасниками бойових дій відповідно до пункту 19
частини першої статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії
їх соціального захисту";
шахтарі, які мають стаж підземної роботи не менше ніж три роки, а також
протягом трьох років після здобуття загальної середньої освіти особи, батьки
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яких є шахтарями та мають стаж підземної роботи не менше ніж 15 років або
які
загинули внаслідок нещасного випадку на виробництві чи стали
інвалідами I або II групи;
особи, які є внутрішньо переміщеними особами відповідно до Закону
України "Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб".
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ДОДАТОК А

Журнал
реєстрації заяв студентів на переведення з навчання на умовах контракту на
вакантні місця державного замовлення
№

ПІБ
студента

Відділення

Курс

Група Спеціальність
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Дата
Перелік
ПІБ
подання
поданих
працівника,
документів документів
який
прийняв
документи

