1. Загальні положення
1.1. Це Положення розроблено на підставі:
- Закону України «Про вищу освіту»;
- Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих
навчальних закладів освіти (затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від
15.07.1996 р. № 245);
- листа Міністерства освіти і науки України «Про переведення ца вакантні місця
державного замовлення» від 21.01.2010 р. № 1/9-21.
1.2. Переведення студентів Донецького державного університету управління з форми
навчання за кошти фізичних, юридичних осіб (далі - контрактна форма навчання) на
навчання за кошти державного бюджету (далі - бюджетна форма навчання) здійснюється на
конкурсній основі наказом ректора на підставі рішення вченої ради університету.
1.3. Переведення студентів із контрактної форми навчання на бюджетну здійснюється,
як правило, після закінчення ними другого курсу (крім студентів, які навчаються за
скороченою програмою підготовки і для яких можливе переведення після закінчення ними
першого курсу).
1.4. Переведення студентів університету, що навчаються на першому курсі, не
дозволяється.
1.5.Питання про переведення студентів ДонДУУ з контрактної форми навчання на
держбюджетну розглядаються спеціально створеною та затвердженою наказом ректора
комісією, яка двічі на рік (у лютому та у вересні, та у разі необхідності в інші місяці
навчального року) вносить до порядку денного засідання вченої ради питання про
переведення студентів з контрактної форми навчання на держбюджетну.

2. Організаційні питання
2.1. Переведення студентів університету, що навчаються за договором (контрактом), на
бюджетну форму навчання можливе:
- за наявності вільних бюджетних місць;
- за умови повної оплати за раніше надані освітні послуги в межах одного напряму
навчання.
2.2. Переведення студентів на навчання на вакантні місця державного замовлення
здійснюється гласно, на конкурсній основі за рейтингом успішності студентів із середнім
балом не менш ніж 4,5 та урахуванням їх соціального статусу. За інших однакових умов до
уваги береться участь студента в науковій роботі, у громадському житті факультету,
університету.
2.3. Поза конкурсом переводяться:
-особи, яким відповідно до Закону України «Про статут ветеранів війни, гарантії їх
соціального захисту» надане таке право;
-діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також особи з їх числа
віком від 18 до 23 років відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від
05.04.94 №226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та
матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування»
(зі змінами);

-інваліди I та II груп та діти-інваліди віком до 18 років, яким не протипоказане
навчання за обраним напрямом (спеціальністю), відповідно до Закону України «Про
основи соціального захищеності інвалідів в Україні»;
-особи, яким відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян,
які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане таке право;
-особи, яким відповідно до Закону України «Про підвищення престижності
шахтарської праці» надане таке право; (діти віком до 18 років);
-діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань,
працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових
обов’язків, відповідно до Указу президента України від 21.02.2002 № 157 «Про
додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і
соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді»;
-члени сімей шахтарів та гірничорятувальників, які загинули внаслідок аварії на
орендному підприємстві «Шахта імені О.Ф. Засядька» (постанова Кабінету Міністрів
України від 09.012008 №6).
2.4. Право на першочергове переведення мають:
-особи, яким відповідно до Закону України «Про охорону дитинства» надане таке
право;
-особи, яким відповідно до Закону України «Про основи соціальної захищеності
інвалідів в Україні» надане таке право;
-особи, які проживають на території населеного пункту, якому відповідно до Закону
України «Про статус гірських населених пунктів в Україні» надано статус гірського;
-особи, яким відповідно до Указу Президента України від 21.02.2002 № 157 «Про
додаткові заходи щодо посилення турботи про захисника Вітчизни, їх правового і
соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді» надане
таке право;
-особи, яким відповідно до Указу президента України від 12.09.2007; 849 «Про рішення
Ради національної безпеки і оборони України від 4 вересня 2007 року «Про основні
напрями фінансового забезпечення заходів щодо підвищення життєвого рівня
населення у 2008 році» надане таке право.
-Указ Президента України «Про невідкладні заходи щодо забезпечення
додаткових соціальних гарантій окремим категоріям громадян» від 29 жовтня 2014
року № 835
2.5. Кількість вакантних бюджетних місць визначається з кожного курсу і напряму
підготовки (спеціальності) як різниця між цифрою плану прийому відповідного року і
фактичною чисельністю студентів, що навчається за рахунок бюджету на цьому курсі з цього
напряму підготовки (спеціальності).
2.6. Деканат інформує студентів про наявність вакантних місць на бюджетній формі
навчання, про умови переведення на них та розпорядженням по факультету оголошує
конкурс.
2.7. Студент, який претендує на переведення з контрактної форми навчання на
бюджетну, не пізніше, ніж за два тижні до засідання вченої ради, на якому буде розглядатися
відповідне питання, подає голові комісії такі документи:
- заяву на ім'я ректора встановленого зразка. Заява засвідчується підписом декана
факультету, на якому навчається студент, бухгалтерії.
-довідку про склад сім’ї;

-довідку про доходи всіх членів сім’ї;
-інші документи про матеріальний стан родини;
-документи про належність до пільгової категорії (сироти, інваліди, чорнобильці тощо);
-копії дипломів, грамот та інших документів, що підтвверджують про значні
досягнення студентів у навчальній, науковій, спортивній роботі, громадському житті
тощо.
2.6. Рішення про переведення приймається вченою радою університету у вересні і в
лютому на підставі рекомендації конкурсної комісії у складі: проректора з навчальної
роботи, проректора з наукової роботи, деканів факультетів, головного бухгалтера, голови
студентської ради університету, голови профкому студентів, юрисконсульта.
2.7. Засідання конкурсної комісії відбувається не пізніше, ніж за тиждень до засідання
вченої ради, на якому буде розглядатися питання щодо переведення з контрактної форми
навчання на бюджетну форму навчання.
2.8. Комісія приймає рішення про рекомендацію щодо переведення з контрактної
форми навчання на навчання за кошти державного бюджету, яке оформлюється протоколом.
Витяг із протоколу засідання конкурсної комісії затверджується ректором і подається на
розгляд вченої ради.
2.9. Якщо студент навчається за рахунок цільового пільгового державного кредиту, то
переведення на бюджетну форму навчання можливе за умови повного погашення
отриманого кредиту.
2.10. Рішення щодо переведення студента з контрактної основи навчання на
держбюджетну та про звільнення студента частково або в повному обсязі від плати за
навчання ухвалює вчена рада. Після чого витяг із рішення вченої ради надсилається до
відділу кадрів для підготовки наказів ректора щодо розглянутого питання.

