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Дружківка  



1. Загальні положення 

 

1.1. Дане Положення розроблено відповідно до: - Конституції України, 

Закону України «Про вищу 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». 

2 Організаційні питання 

2.1. Положення регулює порядок переведення осіб, які навчаються в 

Дружківському житлово-комунальному коледжі Донбаської національної 

академії будівництва і архітектури(далі – ДЖКК) на договірній основі з 

оплатою за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб (далі - на договірній 

основі), на вакантні місця державного замовлення.  

2.2. Переведення студентів ДЖКК, які навчаються на договірній основі, 

на місця державного замовлення здійснюється з метою забезпечення 

виконання державного замовлення на підготовку фахівців.  

2.3. Переведення студентів, які навчаються на договірній основі, на 

місця державного замовлення здійснюється за умови наявності вакантних або 

додаткових держбюджетних місць. Вакантні місця державного замовлення 

появляються: 

 - в результаті відрахування з ДЖКК студентів, які навчалися на місцях 

державного замовлення,  

- переведення їх на іншу форму навчання або до іншого вищого 

навчального закладу, 

 - в разі виділення Міністерством освіти і науки України додаткового 

державного місця.  

2.4 Переведення студентів на навчання на вакантні місця державного 

замовлення здійснюється гласно, на конкурсній основі за рейтингом 

успішності студентів із урахуванням їх соціального статусу. За інших 

однакових умов до уваги береться участь студента в науковій роботі, у 

громадському житті коледжу, причому на першочергове переведення на 

навчання за кошти державного бюджету претендують студенти, право яких 

на навчання за державним замовленням визначено відповідними Законами 

України, Указами Президента України та урядовими рішеннями.  

2.5 Кількість вакантних бюджетних місць визначається з кожного 

курсу і спеціальності як різниця між цифрою плану прийому відповідного 



року і фактичною чисельністю студентів, що навчається за рахунок бюджету 

на цьому курсі за цією спеціальністю. 

2.6 Студент, який претендує на переведення з контрактної форми 

навчання на бюджетну подає до навчальної частини: 

- заяву на ім'я директора про переведення;  

- клопотання куратора академічної групи, у якій навчається студент, 

засвідчене підписом завідувача відділення. 

2.7 Рішення про переведення приймається педагогічною радою 

коледжу в канікулярний період. 

2.8 Рішення педагогічної ради вводиться в дію наказом директора 

коледжу. 
 

 

 

 

 


