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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Положення про порядок переведення студентів на вакантні місця 

регіонального замовлення у Лубенському лісотехнічному фаховому коледжі 

(далі - Положення) регулює порядок переведення осіб, які навчаються в 

Лубенському лісотехнічному фаховому коледжі (далі - Коледж) на договірній 

основі з оплатою за рахунок коштів фізичних чи юридичних осіб (далі - 

договірна основа), на навчання за рахунок коштів регіонально замовлення 

(далі-регіональне замовлення).  

1.2. Положення розроблено відповідно до вимог законів України «Про 

вищу освіту», «Про фахову передвищу освіту», «Про забезпечення 

організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування», «Про охорону дитинства», «Про статус 

ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», листа Міністерства освіти і 

науки України «Про переведення на вакантні місця державного замовлення» від 

21.01.2010 № 1/9-21, Статуту Коледжу. 

1.3. Переведення здобувачів освіти Коледжу, які навчаються на договірній 

основі, на місця регіонального замовлення здійснюється з метою забезпечення 

виконання регіонального замовлення на підготовку фахівців.  

1.4. Заповнення вакантних місць регіонального замовлення, у разі їх 

виникнення, є обов’язковим.  

1.5. Переведення студентів, які навчаються на договірній основі, на місця 

регіонального замовлення здійснюються за наявності вакантних або додаткових 

регіональних місць. Вакантні місця регіонального замовлення виникають: 

- в результаті відрахування здобувачів освіти з Коледжу, які навчалися на 

місцях регіонального замовлення; 

- переведення здобувачів освіти на іншу форму навчання або до іншого 

закладу освіти; 

- в разі виділення додаткових місць регіонального замовлення.  

1.6. Переведення здобувачів освіти з навчання на договірній основі на 

місця регіонального замовлення здійснюється в межах одного курсу і однієї 

спеціальності після закінчення екзаменаційної сесії на конкурсній основі.  
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1.7. Переведення здобувачів освіти з навчання на договірній основі на 

місця регіонального замовлення до закінчення ними першого курсу не 

дозволяється. 

1.8. До участі в конкурсі на вакантні місця регіонального замовлення не 

допускаються студенти, які мають академічну заборгованість, заборгованість з 

оплати за освітні послуги, та які протягом навчання порушували Правила 

внутрішнього розпорядку Коледжу для здобувачів освіти.  

2. ПОРЯДОК ТА УМОВИ ПЕРЕВЕДЕННЯ 

2.1. Кількість вакантних місць визначається як різниця між обсягом 

прийому здобувачів освіти на місця регіонального замовлення на перший курс і 

контингентом студентів такого прийому у поточному році в розрізі 

спеціальностей.  

2.2. Інформація про наявність вакантних місць регіонального замовлення 

оприлюднюється директором або приймальною комісією (під час її роботи) 

після закінчення заліково-екзаменаційної сесії.  

2.3. Переведення студентів на навчання на вакантні місця регіонального 

замовлення здійснюється виключно на конкурсній основі, за рейтингом 

успішності студентів з урахуванням їх соціального статусу і при обов’язковій 

участі органів студентського самоврядування у прийнятті рішення щодо 

переведення.  

2.4. Здобувачі освіти, які мають право на переведення на навчання за 

рахунок коштів регіонального бюджету, повинні протягом десяти днів з 

моменту оголошення інформації про наявність вакантних місць подати на ім’я 

директора заяву.  

2.5. Після закінчення терміну, встановленого для подачі документів, 

навчальна частина формує рейтинг успішності здобувачів освіти, які 

навчаються на договірній основі на відповідному курсі та спеціальності (за 

результатами навчання за останні два семестри).  

2.6. Розгляд кандидатів на вакантні місця здійснюється на засіданнях 

педагогічної ради Коледжу.  

2.7. Рішення про рекомендацію студентів щодо їх переведення з договірної 

основи навчання на навчання за рахунок коштів регіонального бюджету 

приймається шляхом відкритого голосування та оформлюється протоколом.  
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2.8. Якщо заяв від студентів, що бажають перевестися на вакантні місця 

регіонального замовлення, більше ніж таких місць, переведення здійснюється 

за наступними пріоритетами: 

2.8.1. Правом першочергового переведення на навчання за кошти 

регіонального бюджету користуються особи, право яких на безоплатне 

навчання визначено відповідними законами України, указами Президента 

України та урядовими рішеннями для студентів з числа:  

- дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування віком до 23 

років; 

- інвалідів 1 та 2 груп та дітей-інвалідів; 

- осіб, яким відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист 

громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»; 

- дітей військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових 

формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час 

виконання службових обов’язків; 

- багатодітних сімей, до складу яких входять п’ятеро і більше дітей;  

- осіб, визнаних учасниками бойових дій відповідно до Закону України 

«Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та їх дітям; 

- дітей, один із батьків яких загинув (безвісти пропав) у районі проведення 

антитерористичних операцій, бойових дій чи збройних конфліктів або помер 

внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районі проведення 

антитерористичних операцій, бойових дій чи збройних конфліктів, а також 

внаслідок захворювання, одержаного в період участі в антитерористичній 

операції; 

- дітей, один із батьків яких загинув під час масових акцій громадянського 

протесту або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під 

час масових акцій громадянського протесту; 

- які мають тяжке матеріальне становище тощо.  

2.8.2. Здобувачі освіти, які досягли високих успіхів у навчанні за 

рейтингом успішності. 
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2.9. Педагогічна рада при винесенні рішення враховує рейтинг успішності 

здобувачів освіти на підставі середнього балу за останні два семестри. За умови 

рівного середнього балу успішності враховуються: соціальний статус здобувача 

освіти; участь в громадському житті Коледжу; участь у спортивно-масовій 

роботі, художній самодіяльності; участь у олімпіадах, конкурсах, конференціях; 

нагородження грамотами та іншими відзнаками.  

2.10. У випадку відсутності заяв здобувачів освіти, які навчаються на 

договірній основі, про переведення на наявні вакантні місця регіонального 

замовлення по окремій спеціальності, педагогічна рада може прийняти рішення 

про звернення за дозволом до Полтавської ОДА про переведення на ці місця 

студентів з інших спеціальностей.  

2.11. Переведення на навчання за рахунок коштів регіонального бюджету 

здійснюється на підставі наказу директора.  

2.12. Прийом на вакантні місця регіонального замовлення, які виникають 

станом на 01 липня, здійснюється в період щорічної вступної кампанії.  

3. ОСОБЛИВІ УМОВИ 

3.1. Якщо здобувач освіти, який навчається на договірній основі, сплатив 

кошти за весь термін навчання та стосовно нього прийнято рішення щодо 

переведення на навчання за регіональним замовленням, йому, за особистою 

заявою, повертаються такі кошти. Дані кошти повертаються в розмірі, 

зменшеному на суму фактично використаних коштів за навчання на договірній 

основі.  

3.2. Стипендія здобувачам освіти переведеним на вакантні місця 

регіонального замовлення призначається відповідно до «Правил призначення 

академічних та соціальних стипендій, надання матеріальної допомоги та 

заохочень студентам Лубенського лісотехнічного фахового коледжу».  

4. ЗМІНИ, ДОПОВНЕННЯ ТА ЧИННІСТЬ ПОЛОЖЕННЯ  

4.1. Дане Положення вступає в дію з моменту його затвердження наказом 

директора Коледжу. 

4.2. Внесення змін та доповнень до даного Положення відбувається з 

урахуванням змін в чинному законодавстві та оформлюється відповідним 

наказом директора Коледжу.  




