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І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

1.1. Це Положення розроблено відповідно до Конституції України, Законів України 

«Про освіту»; «Про фахову передвищу освіту», «Про забезпечення організаційно-правових 

умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», «Про 

статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», Указу Президента України «Про 

невідкладні заходи щодо забезпечення додаткових соціальних гарантій окремим категоріям 

громадян» від 29.10.2014 № 835/2014, Постанов Кабінету Міністрів України «Про 

затвердження Порядку надання статусу учасника бойових дій особам, які захищали 

незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в 

антитерористичній операції, забезпеченні її проведення» від 20.08.2014 № 413, «Питання 

стипендіального забезпечення» від 12.07.2004 № 882 та «Деякі питання виплати соціальних 

стипендій студентам (курсантам) вищих навчальних закладів» від 28.12.2016 № 1045, Про 

внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. № 1045, від 8 

лютого 2017 р. № 81, Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у 

державному бюджеті для виплати соціальних стипендій студентам (курсантам) закладів 

фахової передвищої та вищої освіти від 16 грудня 2022 р. № 1496, Деякі питання 

стипендіального забезпечення від 28 грудня 2016 р. № 1050, «Про надання державної 

цільової підтримки деяким категоріям громадян для здобуття професійно-технічної та вищої 

освіти» від 23.11.2016 № 975, Положення про порядок переведення, відрахування та 

поновлення студентів вищих закладів освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти 

України від 15.07.1996 № 245, Положення про ВСП «УТЕФК ДТЕУ». 

1.2 Положення регулює порядок переведення осіб, які навчаються у Відокремленому 

структурному підрозділі «Ужгородський  торговельно-економічний фаховий коледж 

Державного торговельно-економічного університету» (далі –ВСП «УТЕФК ДТЕУ») за кошти 

фізичних та/або юридичних осіб (далі – навчання за договорами) на вакантні місця 

державного замовлення на денній та заочній формах здобуття освіти. 

1.3 Переведення здобувачів освіти ВСП «УТЕФК ДТЕУ», які навчаються за 

договорами, на вакантні місця державного замовлення здійснюється з метою забезпечення 

виконання державного замовлення на підготовку фахівців. 

1.4 Переведення здобувачів освіти, які навчаються за договорами, на вакантні місця 

державного замовлення здійснюється в межах одного курсу і однієї спеціальності, освітньо-

професійної програми після закінчення екзаменаційної сесії з наступного навчального 

семестру на конкурсній основі за умови згоди замовника. 

1.5. Переведення студентів з навчання за договорами на вакантні місця державного 

замовлення до закінчення ними першого курсу не дозволяється, крім окремих випадків з 

обов’язковим погодженням з  МОН України.  

1.6. У конкурсі щодо переведення на вакантні місця державного замовлення не мають 

права брати участь здобувачі освіти, які навчаються у ВСП «УТЕФК ДТЕУ» за договорами 

та одночасно в іншому навчальному закладі вищої освіти, фахової передвищої освіти за 

державним замовленням (якщо ступінь освіти здобувається вперше). 

1.7. За відсутності вакантних місць державного замовлення на відповідній 

спеціальності, освітньо-професійній програмі, використання вакантних місць з інших 

напрямів (спеціальностей, освітньо-професійних програм) для переведення на навчання 

здобувачів освіти коштом державного бюджету, які під час навчання отримали таке право, 

здійснюється лише з дозволу Міністерства освіти і науки України та у межах державного 

замовлення відповідного року. 
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ІІ. ПОРЯДОК ТА УМОВИ ПЕРЕВЕДЕННЯ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ  

НА ВАКАНТНІ МІСЦЯ ДЕРЖАВНОГО ЗАМОВЛЕННЯ 

 

2.1. Вакантні місця державного замовлення визначаються станом на 01 вересня та 14 

січня відповідного навчального року і корегуються на 30 вересня та 31 січня.  

Претендент на переведення на вакантне місце державного замовлення подає заяву на 

ім’я директора коледжу (за погодженням замовника за договором) (додаток 1) із зазначенням 

підстав для переведення до 30 вересня  або до 31 січня відповідного навчального року. 

Заява з резолюцією директора передається до конкурсної комісії та реєструється в 

окремому журналі. 

Конкурсна комісія створюється наказом директора і являє собою постійний орган. До 

складу конкурсної комісії входять: заступник директора з навчальної роботи (голова), 

головний бухгалтер, завідувачі відділень, голова органу студентського самоврядування ВСП 

«УТЕФК ДТЕУ», голова Первинної профспілкової організації ВСП «УТЕФК ДТЕУ». 

2.2. Упродовж 10 робочих днів конкурсна комісія розглядає справи претендентів щодо 

переведення на вакантні місця державного замовлення. До матеріалів справи надаються: 

– заява претендента на переведення на вакантне місце державного замовлення; 

– копія залікової книжки за останні два семестри, індивідуальні навчальні плани 

здобувачів освіти; 

– копії документів, що дають право на отримання соціальних пільг (якщо таке 

право є); 

– подання органу студентського самоврядування ВСП «УТЕФК ДТЕУ»; 

– рейтингове оцінювання діяльності студента. 

До участі в конкурсі не допускаються здобувачі освіти, які порушували Правила 

внутрішнього розпорядку, мають академічну та фінансову заборгованість, крім тих, хто 

відноситься до категорії соціально незахищених. 

2.3. Право першочергового переведення з навчання за договорами на вакантні місця 

державного замовлення серед претендентів надається: 

– особам, які стоять першими у рейтинговому списку за результатам попередньої сесії; 

– особам, яким відповідно до законодавства України надаються пільги. 

2.4. Конкурсна комісія здійснює відбір претендентів серед здобувачів освіти, які 

беруть активну участь у навчальній, науковій і громадській роботі Коледжу (відділення), є 

переможцями олімпіад, конкурсів, конференцій, нагороджені грамотами, мають наукові 

статті, доповіді, та претендентів пільгових категорій. Конкурсна комісія при прийнятті 

рішення звертає увагу на бал успішності за останні два семестри. 

2.5. Конкурсна комісія після розгляду справ надає рекомендації щодо переведення 

відповідних здобувачів освіти на вакантні місця державного замовлення на затвердження 

педагогічній раді  ВСП «УТЕФК ДТЕУ».  

2.6. Переведення здобувачів освіти на вакантні місця державного замовлення 

здійснюється відповідно до наказу директора на підставі рішення педагогічної ради ВСП 

«УТЕФК ДТЕУ», яка затвердила рішення конкурсної комісії щодо переведення студентів на 

вакантні місця державного замовлення з наступного навчального семестру.  

2.7. Подання заяв здобувачів освіти на переведення на навчання на вакантні місця 

державного замовлення здійснюється упродовж навчального року (з 1 вересня по 20 червня).  

2.8. Переведення студентів з числа соціально незахищених категорій на вакантні 

місця державного замовлення, можливе як виняток, упродовж навчального семестру за 

дозволом МОН України. Стипендія (академічна та/або соціальна) таким студентам 

призначається відповідно до Постанов Кабінету Міністрів України «Питання 

стипендіального забезпечення» від 12.07.2004 № 882 та «Деякі питання виплати соціальних 

стипендій студентам (курсантам) вищих навчальних закладів» від 28.12.2016 № 1045. 
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3. ПЕРЕВЕДЕННЯ ПОЗА КОНКУРСОМ  

НА ВАКАНТНІ МІСЦЯ ДЕРЖАВНОГО ЗАМОВЛЕННЯ З ЧИСЛА ЗДОБУВАЧІВ 

ОСВІТИ ПІЛЬГОВИХ КАТЕГОРІЙ 

3.1. Право на переведення поза конкурсом на вакантні місця державного 

замовлення мають здобувачі освіти з числа пільгових категорій: 

- діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування та особи з їх числа, а 

також студенти, які в період навчання залишилися без батьків (далі – діти-сироти); 

- діти учасників бойових дій із числа осіб, які захищали незалежність, суверенітет і 

територіальну цілісність України та брали безпосередню участь в антитерористичній 

операції, забезпеченні її проведення (далі – діти учасників бойових дій); 

- діти, один із батьків яких загинув (пропав безвісти) 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 (далі – діти загиблих); 

- учасники бойових дій із числа осіб, які захищали незалежність, суверенітет і 

територіальну цілісність України та брали безпосередню участь в антитерористичній 

операції, забезпеченні її проведення (далі – учасники бойових дій). 

3.2. Перелік документів (копії, засвідчені у встановленому порядку), які необхідно 

подати студентам з числа осіб, вказаних у абзаці другому пункту 3.1: 

- заява про переведення на вакантне місце державного замовлення; 

- витяг з обліково-статистичної карти дитини-сироти або дитини позбавленої 

батьківського піклування; 

- свідоцтва про смерть батьків (одного з батьків) або рішення суду щодо позбавлення 

батьків (одного з батьків) батьківських прав; 

- паспорт та свідоцтво про народження. 

3.3. Перелік документів (копії, засвідчені у встановленому порядку), які необхідно 

подати студентам з числа осіб, вказаних у абзаці третьому пункту 3.1: 

- заява про переведення на вакантне місце державного замовлення; 

- посвідчення одного з батьків дитини учасника бойових дій; 

- довідка про безпосередню участь особи в антитерористичній операції, забезпеченні 

її проведення і захисті незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України; 

- паспорт особи, на ім’я якої видане посвідчення учасника бойових дій; 

- паспорт дитини учасника бойових дій; 

- свідоцтво про народження дитини учасника бойових дій. 

3.4. Перелік документів (копії, засвідчені у встановленому порядку), які необхідно 

подати студентам з числа осіб, вказаних у абзаці четвертому пункту 3.1: 

- заява про переведення на вакантне місце державного замовлення; 

- посвідчення члена сім’ї загиблого; 

- свідоцтво про смерть одного з батьків, який загинув у районі проведення 

антитерористичної операції ; 

- паспорт дитини загиблого; 

- свідоцтво про народження дитини загиблого; 

3.5. Перелік документів (копії, засвідчені у встановленому порядку), які необхідно 

подати студентам з числа осіб, вказаних у абзаці п’ятому  пункту 3.1: 

- заява про переведення на вакантне місце державного замовлення; 

- посвідчення учасника бойових дій; 

- довідка про безпосередню участь особи в антитерористичній операції, забезпеченні 

її проведення і захисті незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України; 

- паспорт. 

3.6. Заяви (з відповідними документами) реєструються в окремому журналі в міру їх 

надходження. 
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3.7. Першочерговість переведення студентів з числа зазначених пільгових категорій, 

які здобувають певний освітній ступінь за договорами, на вакантні місця державного 

замовлення визначається датою подання заяви (з відповідними документами), офіційно 

зареєстрованої. Перевага надається відповідно до пріоритетності у такій послідовності: діти-

сироти, діти учасників бойових дій та діти загиблих, учасники бойових дій. 

З моменту дії Постанови №1224 від 28 жовтня 2022 р. «Про затвердження Порядку 

переведення на навчання за державним замовленням окремих категорій здобувачів фахової 

передвищої, вищої освіти, які зараховані до закладів фахової передвищої, вищої освіти до 

2021 року включно на місця, що фінансуються за кошти фізичних та/або юридичних осіб» 

перша категорія – діти (особи з їх числа у віці до 23 років) загиблих (померлих) осіб, 

зазначених  у статті 101 Закону України “ Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 

захисту ”; 

друга категорія – особи, визнані учасниками бойових дій, особами з інвалідністю 

внаслідок війни відповідно до зазначеного Закону; 

третя категорія – діти (особи з їх числа у віці до 23 років) учасників бойових дій, осіб 

з інвалідністю внаслідок війни відповідно до зазначеного Закону; 

четверта категорія – особи, які проживають на тимчасово окупованій Російською 

Федерацією території України (або перемістилися з тимчасово окупованої Російською 

Федерацією території України) в умовах воєнного стану, на території територіальних громад, 

що розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають в 

тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні) на території територіальних громад, що станом 

на 15 жовтня та 15 лютого відповідного року включені до переліку, затвердженого 

Мінреінтеграції. 

Документами, що підтверджують право на переведення на навчання за державним 

замовленням відповідно до цього Порядку, є: 

для першої категорії – посвідчення члена сім’ї загиблого Захисника чи Захисниці 

України або до 1 березня 2023 р. посвідчення члена сім’ї загиблого встановленого зразка (до 

досягнення дитиною 14-річного віку – довідка, видана батькові або матері (іншому 

повнолітньому члену сім’ї загиблої особи або особам, які замінюють батьків) за місцем 

реєстрації дитини) відповідно до Положення про порядок видачі посвідчень і нагрудних 

знаків ветеранів війни, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 травня 

1994 р. № 302 (ЗП України, 1994 р., № 9, ст. 218), та свідоцтво про народження дитини; 

для другої та третьої категорій – посвідчення учасника бойових дій або посвідчення 

особи з інвалідністю внаслідок війни, видане відповідно до Порядку надання та позбавлення 

статусу учасника бойових дій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну 

цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її 

проведення чи у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і 

стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, 

забезпеченні їх здійснення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 

серпня 2014 р. № 413 (Офіційний вісник України, 2014 р., № 73, ст. 2068; 2017 р., № 86, ст. 

2614; 2018 р., № 42, ст. 1484), Положення про порядок видачі посвідчень і нагрудних знаків 

ветеранів війни, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 травня 1994 р. 

№ 302 (ЗП України, 1994 р., № 9, ст. 218), або електронне посвідчення ветерана, передбачене 

статтею 18 Закону України “ Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту ”, 

для дітей – свідоцтво про народження дитини. 

У разі відсутності посвідчення учасника бойових дій або посвідчення особи з 

інвалідністю внаслідок війни може подаватися довідка про участь особи у заходах, 

необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів 

держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України (батька або 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3551-12?find=1&text=%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B5#w1_2
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матері), встановленого зразка, видана відповідно до Порядку надання та позбавлення статусу 

учасника бойових дій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну 

цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її 

проведення чи у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і 

стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, 

забезпеченні їх здійснення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 

серпня 2014 р. № 413 (Офіційний вісник України, 2014 р., № 73, ст. 2068), за умови 

пред’явлення посвідчення протягом шести місяців після його отримання; 

для четвертої категорії – витяг з реєстру територіальної громади, що передбачений 

Порядком створення, ведення та адміністрування реєстрів територіальних громад, 

затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2022 р. № 265 “ Деякі 

питання декларування і реєстрації місця проживання та ведення реєстрів територіальних 

громад ” (Офіційний вісник України, 2022 р., № 25, ст. 1234), який підтверджує відомості 

про місце проживання (перебування) особи або інформацію про відсутність таких відомостей 

станом на 24 лютого 2022 р. або містить інформацію про задеклароване/зареєстроване місце 

проживання (перебування), про зняття із задекларованого/зареєстрованого місця проживання 

(перебування) на підставі відомостей, що містяться у відомчій інформаційній системі ДМС, 

які надійшли від органів реєстрації на дату формування такого витягу, на територіях 

територіальних громад, зазначених в абзаці п’ятому пункту 2 цього Порядку. У разі коли 

витяг з реєстру територіальної громади містить інформацію про відсутність зазначених 

відомостей або місце проживання особи знято із задекларованого/зареєстрованого місця 

проживання (перебування) до 24 лютого 2022 р., документом, що підтверджує право на 

переведення на навчання за державним замовленням, може бути документ про освіту, 

здобуту у відповідний період часу в закладі освіти, який розташований на території 

територіальних громад, визначених в абзаці п’ятому пункту 2 цього Порядку. 

Здобувачі освіти із числа осіб, що належать  до категорій, зазначених у пункті 2 цього 

Порядку, звертаються письмово із заявою  у довільній формі до керівника закладу освіти, в 

якому вони навчаються. 

У разі відсутності вакантних місць державного замовлення на відповідній 

спеціальності, (освітньо-професійні програми), але за наявності вакансії(й) на відповідному 

курсі переведення зазначених здобувачів освіти здійснюється з дозволу МОН України на 

підставі звернення ВСП «УТЕФК ДТЕУ» щодо перерозподілу вакантних бюджетних місць з 

іншого напряму підготовки (спеціальності, освітньо-професійної програми) відповідного 

року. 

Проект звернення до МОН України готує завідувач відділення.  

За відсутності вакантних бюджетних місць на відповідному курсі у випадку наявності 

дитини загиблого учасника бойових дій, за завою здобувача освіти та підтвердження 

документів робиться звернення на МОН України та дитина переводиться на бюджетне місце. 

З моменту дії Постанови  №1224 від 28 жовтня 2022 р. «Про затвердження Порядку 

переведення на навчання за державним замовленням окремих категорій здобувачів фахової 

передвищої, вищої освіти, які зараховані до закладів фахової передвищої, вищої освіти до 

2021 року включно на місця, що фінансуються за кошти фізичних та/або юридичних осіб» 

всі переведення на вакантні місця за кошти державного бюджету здійснюються, виключно, 

за погодженням з МОН України. 
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Додаток 1. 

Директору ВСП «УТЕФК ДТЕУ» 

Волощуку С.М. 

 

студента (ки) ___________ - ________ курсу 

денної форми навчання 

спеціальності____________________________

____________________________________ 

 

______________________________________ 
                       (прізвище, ім’я, 

______________________________________ 
                                                по батькові) 

 

 

 

 

ЗАЯВА 

 

 

Прошу перевести мене з місця навчання, що фінансується з коштів 

фізичних або юридичних осіб на звільнене місце навчання, що фінансується з 

коштів державного бюджету ________________________________________ 

 

 

 

___________                                 _______________ 
      ( дата)                                                               (підпис) 

 

 

 

 

Завідувач відділення 
 

____________________________ 

 

                      (підпис)                                                         (ініціали, прізвище) 

Головний бухгалтер 

_____________________________ 

 

                                    (підпис)                                           (ініціали, прізвище) 


