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1 .  Загальні положення 

1.1. Положення про порядок заповнення вакантних місць 

регіонального замовлення у Хмельницькому університеті управління та права 

(надалі – Положення) розроблено відповідно до Законів України: «Про 

освіту»; «Про вищу освіту»; «Про забезпечення організаційно-правових умов 

соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

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

Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів 

вищих закладів освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти України 

від 15.07.1996 р. № 245, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 

7 серпня 1996 р. за № 427/1452; листа Міністерства освіти і науки України 

«Про переведення на вакантні місця державного замовлення» від 21.01.2010 

р. № 1/9-21; Указу Президента України «Про невідкладні заходи щодо 

забезпечення додаткових соціальних гарантій окремим категоріям громадян» 

від 29.10.2014 р. № 835/2014; Постанови Кабінету Міністрів України «Про 

затвердження 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» від 20.08.2014 

р. № 413; Статуту Хмельницького університету управління та права, 

Положення про студентське самоврядування Хмельницького університету 

управління та права, Положення про систему рейтингового оцінювання 

результатів навчання студентів Хмельницького університету управління та 

права та ін. чинних нормативно-правових актів. 

1.2. Положення регулює порядок переведення здобувачів вищої 

освіти, які навчаються у Хмельницькому університеті управління та права 

(надалі – Університет) на договірній основі з оплатою за рахунок коштів 

фізичних та юридичних осіб (надалі – платне навчання), на навчання, що 

фінансується з обласного бюджету (далі – бюджетне навчання). 

1.3. Переведення здобувачів вищої освіти з платного навчання на 

бюджетне навчання здійснюється в межах ліцензованого обсягу підготовки за 

відповідним спеціальністю (напрямом підготовки) за наявності вакантних або 

додаткових бюджетних місць. 

1.4. Переведення здійснюється відкрито, виключно на конкурсній 

основі, за кількісними показниками навчальних досягнень (успішності) 
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здобувачів вищої освіти за 100-бальною системою оцінювання за весь 

попередній період навчання та з урахуванням їх соціального статусу, за 

обов’язкової участі студентського самоврядування. 

1.5. Вакантні місця регіонального замовлення з’являються в 

результаті відрахування здобувачів вищої освіти із Університету або з числа 

осіб, які навчаються за регіональним замовленням, або переведення їх на 

заочну форму навчання чи до іншого закладу вищої освіти, а також у разі 

виділення додаткових бюджетних місць.  

1.6. Вакантні бюджетні місця регіонального замовлення підлягають 

обов’язковому заповненню. 

1.7. Можливістю першочергового переведення на бюджетне навчання 

користуються особи, право яких на це визначено відповідними Законами 

України, Указами Президента України та Урядовими нормативно-правовими 

актами. 

1.8. Переведення здобувачів вищої освіти з платного на бюджетне 

навчання здійснюється, в межах одного курсу і спеціальності (одного 

напряму підготовки), як правило, після закінчення семестрового контролю (з 

урахуванням ліквідації академічної заборгованості) у семестрі, в якому 

з’явилося вакантне бюджетне місце. 

1.9. Право брати участь у конкурсі на заповнення вакантних місць 

регіонального замовлення мають і здобувачі вищої освіти, які вступили до 

інших закладів вищої освіти, навчались за регіональним державним 

замовленням і отримали згоду керівників закладів вищої освіти на 

переведення до Університету в установленому порядку. 

 

2. Порядок оголошення конкурсу на вакантні місця регіонального 

замовлення 

2.1. Конкурс щодо переведення на вакантні місця регіонального 

замовлення оголошується на підставі службової записки декана факультету 

шляхом видання наказу ректора та розміщення інформації про проведення 

конкурсу на офіційному веб-сайті Університету та на дошці оголошень 

відповідного факультету. 

2.2. Здобувачі вищої освіти денної форми навчання, які бажають взяти 

участь у конкурсі щодо переведення на навчання за кошти обласного 

бюджету, повинні протягом визначеного наказом ректора строку подати в 

деканат такі документи: 

- особисту заяву на ім’я ректора Університету (Додаток № 1); 
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- копії документів, що дають право на першочергове переведення 

на навчання за кошти обласного бюджету (якщо таке право є); 

- копії документів, що підтверджують активну участь студента в 

поза навчальній діяльності. 

2.3. Протягом 5 робочих днів з дня закінчення строку подання 

документів деканат відповідного факультету формує рейтинг навчальних 

досягнень (успішності) здобувачів вищої освіти, які подали зави, за 100-

бальною системою оцінювання за весь попередній період навчання.  

2.4. До участі в конкурсі не допускаються здобувачі вищої освіти, які 

протягом календарного року мали дисциплінарні стягнення. 

2.5. Конкурсна комісія створюється наказом ректора Університету і є 

постійно діючим колегіальним органом. До складу конкурсної комісії входять 

за посадами: ректор, начальник юридичного відділу, проректори, декани 

факультетів, головний бухгалтер, голова профспілки студентів, голова 

студентської ради Університету. 

2.6. Конкурсна комісія правомочна за присутності на засіданні не 

менше 2/3 її персонального складу.  

2.7. У випадку відсутності члена комісії з поважних причин, особа, 

яка тимчасово виконує її обов’язки, має право брати участь у роботі 

конкурсної комісії. 

2.8. Конкурсна комісія на засіданні розглядає подані документи та 

приймає рішення щодо рекомендації ректору Університету осіб на 

переведення для зарахування на навчання за рахунок коштів регіонального 

замовлення, що відображається у протоколі її засідання. 

2.9. Переведення здобувачів вищої освіти здійснюється на підставі 

наказу ректора Університету з імперативним урахуванням протоколу 

конкурсної комісії, яким рекомендовано переведення здобувачів вищої освіти 

на вакантні місця регіонального замовлення з наступного або поточного 

навчального семестру. 

 

3. Особливі умови 

3.1. У випадку відсутності заяв здобувачів вищої освіти, які навчаються 

в Університеті на договірній основі, про переведення на наявні вакантні 

бюджетні місця регіонального замовлення на цій спеціальності (напрямі 

підготовки), конкурсна комісія може прийняти рішення про звернення за 

дозволом / за погодженням з Департаментом освіти і науки Хмельницької 

обласної державної адміністрації про перерозподіл цих місць на інші 
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спеціальності (напрями підготовки), в межах одного ступня освіти, без зміни 

їх загальної кількості у певному році (у межах регіонального замовлення 

відповідного року). 

3.2. Переведення здобувачів вищої освіти з навчання на договірній 

основі на навчання за кошти обласного бюджету здійснюється лише за умови 

повної оплати за надані освітні послуги (в тому числі за поточний семестр до 

дати переведення). 

3.3. Це Положення набуває чинності після його погодження 

студентською радою Хмельницького університету управління та права і 

профспілковим комітетом студентів Хмельницького університету управління 

та права, затвердження вченою радою Хмельницького університету 

управління та права та затвердження Департаментом освіти і науки 

Хмельницької обласної державної.  

3.4. Зміни та доповнення до Положення вносяться в порядку, 

встановленому для його прийняття, визначеного пунктом 3.3. цього 

Положення. 
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Додаток № 1 

Ректору 

Хмельницького університету 

управління та права  

Омельчуку О.М. 

 

студента (ки) _____ курсу 

денної форми навчання 

______________________________

______________________________ 

факультету, спеціальності 

___________________________________

___________________________________ 

(ПІБ) 

 

ЗАЯВА 

Прошу перевести мене з контрактної форми навчання за рахунок 

коштів фізичних/ юридичних осіб на вакантне бюджетне місце регіонального 

(державного) замовлення з __________ семестру ______________ 

навчального року. 

До заяви додаю такі документи: 

1. 

2. 

….. 

 

 

 

 

 

Дата написання заяви        підпис 


