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ПОЛОЖЕННЯ 
про порядок переведення здобувачів освіти  

на вакантні місця державного/ регіонального замовлення 

у Львівському медичному фаховому коледжі післядипломної освіти 

 

Положення про порядок переведення здобувачів освіти на вакантні місця 

державного/ регіонального замовлення у Львівському медичному фаховому 

коледжі післядипломної освіти (далі – Положення)розроблено відповідно до 

Конституції України, Закону України «Про освіту», Закону України «Про вищу 

освіту», Закону України «Про фахову передвищу 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», наказу Міністерства освіти України 

№245 від 15.07.1996р. «Про затвердження Положення про порядок 

переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти», 

Листа МОН №1/9-21 від 21.01.2010р. «Про переведення на вакантні місця 

державного замовлення». 

1. Загальні положення 

1.1. Дане Положення регулює порядок переведення здобувачів освіти, які 

навчаються у комунальному закладі Львівської обласної ради Львівському 

медичному фаховому коледжі післядипломної освіти (далі - Коледж) на 

договірній основі з оплатою за навчання за кошти фізичних та юридичних осіб 

(далі – на договірній основі), на вакантні місця державного/регіонального 

замовлення (далі – державна/регіональна форма навчання). 

1.2. Переведення здобувачів освіти Коледжу, які навчаються на договірній 

основі, на місця державного/регіонального замовлення здійснюється з метою 

забезпечення виконання державного замовлення на підготовку фахівців. 

1.3. Переведення здобувачів освіти, які навчаються на договірній основі, на 

місця державного/регіонального замовлення здійснюється за умови наявності 

вакантних або додаткових державних бюджетних місць. 

1.4. Вакантні місця державного замовлення з’являються в результаті 

відрахування з Коледжу здобувача освіти, який навчався на місцях 

державного/регіонального замовлення, або переведення його до іншого закладу 

освіти, а також в разі виділення додаткового державного/регіонального місця, 

інших випадках. 
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1.5.Переведення здобувача освіти, якийнавчається на договірній основі на 

місця державного/регіонального замовлення здійснюється на конкурсній 

основі, за рейтингом успішності студентів та з урахуванням їх соціального 

статусу, за обов’язкової участі органів студентського самоврядування в межах 

ліцензованого обсягу підготовки зі спеціальності за умови наявності вакантних 

або додаткових державних бюджетних місць. 

1.6. Переведення осіб з навчання на договірній основі на місця 

державного/регіонального замовлення здійснюється, як правило, в межах 

одного курсу і одного напряму підготовки (спеціальності) після закінчення 

екзаменаційної сесії на конкурсній основі. 

1.7. Право брати участь у конкурсі на зарахування на вакантні місця 

державного/регіонального замовлення мають і здобувачі освіти, які вступили до 

інших закладів освіти, навчались за рахунок коштів державного бюджету і 

отримали згоду керівника закладу освіти на переведення до Коледжу. 

1.8. За відсутності вакантних місць державного/регіонального замовлення 

на даному напрямі (спеціальності), використання вакантних місць з інших 

напрямів (спеціальностей) для переведення на безоплатне навчання здобувачів 

освіти, які під час навчання отримали таке право, здійснюється лише з дозволу 

органу виконавчої влади, якому підпорядкований Коледж, і у межах 

державного/регіонального замовлення відповідного року. 

1.9. Правом першочергового переведення на навчання за кошти 

державного/регіонального бюджету користуються здобувачі освіти, право яких 

на безоплатне навчання визначено відповідними Законами України, Указами 

Президента України та Урядовими рішеннями. 

1.10. Переведення здобувачів освітиз договірної форми навчання на 

вакантні місця державного/регіонального бюджету до закінчення ними першого 

курсу та першого року навчання не дозволяється. 

 

2. Порядок та умови переведення 

 

2.1. Адміністрація Коледжу повідомляє здобувачів освіти про наявність 

вакантного державного/регіонального замовлення на певному курсі і 

спеціальності. 

2.2. Здобувачі, які навчаються договірній основі і бажають навчатися за 

кошти державного/регіональногозамовлення, повинні протягом десяти днів з 

моменту отримання інформації про наявність вакантного державного місця 

подати адміністрації Коледжу документи: 

- заяву на ім’я директора Коледжу із зазначенням мотивації переводу 

(додаток 1); 
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- копію залікової книжки; 

- довідку про склад сім’ї; 

- довідку про доходи всіх повнолітніх членів сім’ї; 

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

таке право є); 

-  копія договору про навчання в Коледжі.  

2.3. До участі в конкурсі не допускаються здобувачі освіти, які протягом 

навчання порушували правила внутрішнього розпорядку коледжу та, які мають 

заборгованість по оплаті за попередні семестри. 

2.4. Поза конкурсом мають право на переведення здобувачі з числа: 

 - дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та інших 

категорій дітей, які потребують соціального захисту (Закон України «Про 

забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського піклування»);  

- дітей з багатодітних сімей, у складі яких є п’ятеро і більше дітей (Закон 

України «Про охорону дитинства», стаття 19). 

 2.5. Першочергово (за умови успішного навчання та за інших рівних умов) 

мають право на переведення студенти з числа: 

 - дітей, батьки (один з батьків) яких загинули під час участі в 

антитерористичній операції, захищаючи незалежність, суверенітет і 

територіальну цілісність України, померли внаслідок поранення, контузії чи 

каліцтва одержаних у районах проведення антитерористичної операції, 

учасників бойових дій з числа осіб, які захищали незалежність, суверенітет і  

територіальну цілісність України та брали безпосередню участь в 

антитерористичній операції, забезпеченні її проведення; 

- інвалідів 1 та 2 груп та дітей-інвалідів;  

- дітей військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових 

формувань, учасників бойових дій, працівників правоохоронних органів, які 

загинули під час виконання службових обов’язків;  

- осіб, яким відповідно до Закону України «Про підвищення престижності 

шахтарської праці» надане право на особливості здобуття освіти;  

- дітей з малозабезпечених сімей, у яких: обидва батьки є інвалідами; один 

з батьків - інвалід, а інший помер; одинока матір з числа інвалідів; батько - 

інвалід, який виховує дитину без матері; 

- малозабезпечених дітей та інше передбачене Законами України. 

2.6. Після закінчення терміну, встановленого для подачі документів, 

адміністрація Коледжу формує рейтинг успішності здобувачів освітидоговірної 

основи навчання, на даному курсі та спеціальності. 
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2.7. На основі рейтингу успішності здобувачів освіти та з урахуванням 

рекомендацій органів студентського самоврядування (зборів студентів групи), 

адміністрація Коледжу подає на розгляд педагогічної ради документи 

студентів, які претендують на переведення. 

2.8. За умови рівного середнього балу успішності переваги надаються 

здобувачам, які беруть активну участь в науковій, навчальній та громадській 

роботі Коледжу; є переможцями олімпіад, конкурсів, конференцій та 

нагороджені грамотами. 

 

3. Розгляд документів Педагогічною радою та прийняття 

рішення про переведення 

 

3.1. Рішення про переведення здобувачів освіти з договірної форми 

навчання на державне/регіональне приймається Педагогічною радою. 

3.2. Рішення про переведення здобувачів освіти з договірної форми 

навчання на державне/регіональне приймається шляхом відкритого 

голосування всіх членів педагогічної ради. 

3.3. При рівній кількості голосів переважне право має голос Голови 

Педагогічної ради. Засідання Педагогічної ради  є правомірною при наявності 

на засіданні не менше 2/3 її членів . 

3.4. Засідання Педагогічної ради оформлюється протоколом. 

3.5. На основі рішення Педагогічної ради директор Коледжу видає наказ 

про переведення здобувачів освіти з договірної форми навчання на вакантні 

місця державного/регіонального замовлення  за умови повної оплати за надані 

освітні послуги (в тому числі за поточний семестр до дати переведення). 
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Додаток 1  

 

                                                                           Директору КЗ ЛОР Львівського 

                                                                        медичного фахового коледжу 

                                                                                 післядипломної освіти ________                     

студентки___курсу____групи 

                                                                                 спеціальності________________ 

                                                                                 навчання на договірній основі 

                                                                                 (прізвище) (ім’я, по батькові)  

                                                                                  Адреса:____________________ 

                                                                                  Конт. телефон:  

 

 

ЗАЯВА 

 

Прошу перевести мене з навчання на договірній основі за кошти фізичних 

(юридичних) осіб на навчання за державним/регіональним замовленням за 

рахунок вакантних місць та змінити джерело фінансування - за кошти 

державного/регіонального бюджету.  

 

До заяви додаю наступні документи:  

1) витяг з навчальної картки;  

2) подання органу студентського самоврядування студентів;  

3) копії документів, що дають право на отримання соціальних пільг; 

4) довідка про участь в науковому або громадському житті 

коледжу;  

 

 

 (дата)                                (підпис)  

 

 

Заява має бути завізована директором коледжу; бухгалтерією - про відсутність 

заборгованості по оплаті. 
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