Додаток 3
до наказу Університету
ДФС України від
24.05 2016 року № 468
ПОЛОЖЕННЯ
про порядок переведення здобувачів вищої освіти, які навчаються на
договірній основі з оплатою за рахунок коштів місцевого бюджету,
галузевих міністерств, відомств, підприємств, організацій, установ,
фізичних та юридичних осіб, на навчання за кошти державного бюджету
в Університеті державної фіскальної служби України
1. Загальні положення
1.1. Це Положення розроблено відповідно до Конституції України;
Закону України «Про освіту»; Закону України «Про вищу освіту»; Закону
України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального
захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування»;
«Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів
вищих навчальних закладів освіти», затвердженого наказом Міністерства
освіти України від 15.07.1996 року № 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 року № 1/9-21.
1.2. Положення регулює порядок переведення здобувачів вищої освіти,
які навчаються в Університеті державної фіскальної служби України (далі –
Університет) на договірній основі з оплатою за рахунок коштів місцевого
бюджету, галузевих міністерств, відомств, підприємств, організацій, установ,
фізичних та юридичних осіб, на навчання, що фінансується з державного
бюджету.
1.3. Переведення здобувачів вищої освіти з платного навчання на
держбюджетне здійснюється в межах ліцензованого обсягу підготовки за
відповідним напрямом підготовки (спеціальністю) за наявності вакантних
держбюджетних місць та при необхідності за згодою замовників.
1.4. Переведення здійснюється Комісією з переведення здобувачів
вищої освіти, які навчаються на договірній основі з оплатою за рахунок
коштів місцевого бюджету, галузевих міністерств, відомств, підприємств,
організацій, установ, фізичних та юридичних осіб, на навчання за кошти
державного бюджету в Університеті державної фіскальної служби України
(далі – комісія університету) відкрито, на конкурсній основі за рейтингом
успішності:
1.4.1. для здобувачів вищої освіти, термін навчання яких після
зарахування до Університету не перевищує одного семестру – за середнім

значенням середніх балів вступних випробувань та середнього балу додатку
до диплому (атестату);
1.4.2. для здобувачів вищої освіти, термін навчання яких після
зарахування до Університету, перевищує один семестр – за середнім балом
семестрового контролю всіх попередніх сесій;
1.5. Можливістю першочергового переведення на навчання за кошти
державного 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»
надане таке право;
– дітей військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових
формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час
виконання службових обов’язків;
– багатодітних сімей, до складу яких уходять п’ятеро і більше дітей;
– 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.
1.6. За інших рівних обставин перевага надається студентам денної та
заочної форм навчання, які є переможцями (лауреатами) предметних
олімпіад (конкурсів наукових робіт), творчих конкурсів, всеукраїнських,
європейських, світових чемпіонатів та змагань різних рівнів, зробили
вагомий внесок у життя і розвиток та беруть активну участь в усіх напрямах
діяльності Університету, захищали незалежність, суверенітет та
територіальну
цілісність
України,
брали
участь
проведенні
антитерористичної операції на території Донецької та Луганської областей
тощо.
1.7. Право брати участь у конкурсі щодо зарахування на вакантні місця
державного замовлення мають і студенти, які вступили до Університету з
інших вищих навчальних закладів, де навчались за рахунок коштів
державного бюджету і отримали згоду керівників вищих навчальних закладів
на переведення до даного вищого навчального закладу.
1.8. Переведення студентів з платного навчання на держбюджетне
здійснюється в межах одного курсу і одного напряму підготовки
(спеціальності) та після закінчення екзаменаційної сесії.
2. Порядок оголошення конкурсу на вакантні місця державного
бюджету та подання документів
2.1. Конкурс щодо переведення на вакантні місця державного
бюджету оголошується наказом ректора за поданням проректора з

навчальної та виховної роботи як правило двічі на рік, на початку першого
та другого семестрів поточного навчального року.
2.1.1. У цьому наказі вказується кількість вакантних місць
держбюджету за напрямами підготовки (спеціальностями) і курсами, а також
терміни подачі заяви встановленої форми (додаток 1) і документів, що
підтверджують право на пільги та розгляду питання комісією університету.
2.2. Наказ повинний бути розміщений на дошці оголошень та на Webсайті Університету.
Директори навчально-наукових інститутів, начальник факультету
підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників
податкової міліції, завідувач відділу докторантури, аспірантури
(ад’юнктури) повідомляють здобувачів вищої освіти про наявність
вакантних бюджетних місць шляхом розміщення відповідних оголошень.
2.3. До участі в конкурсі на вакантні держбюджетні місця
допускаються здобувачі вищої освіти, які не мають заборгованості з оплати
за навчання.
3. Розгляд питання та прийняття рішення про переведення
3.1. Розгляд питання щодо переведення здобувача вищої освіти на
навчання за кошти держбюджету здійснює Вчена рада навчально-наукового
інституту (факультету) на навчання в якому він закріплений.
3.2. Вчена рада навчально-наукового інституту (факультету) на основі
показників успішності, вивчення наданих здобувачами вищої освіти
документів формує їх рейтинговий список за встановленою формою (додаток
2) який передається до комісії Університету у формі службового подання.
3.4. Розгляд службового подання директорів навчально-наукових
інститутів (начальника факультету) та документів студентів щодо
переведення їх з платного навчання на держбюджетне здійснює комісія
Університету, склад якої затверджується наказом ректора.
3.5 До складу комісії університету входять голова комісії – ректор
університету, заступник голови комісії – проректор з навчальної та виховної
роботи, члени комісії: директори навчально-наукових інститутів, начальник
факультету підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації
працівників податкової міліції, головний бухгалтер, начальник юридичного
відділу, завідувач відділу докторантури, аспірантури (ад’юнктури), керівники
профспілкових та самоврядних організацій студентів і курсантів, голова
наукового товариства студентів і курсантів, секретар комісії – завідувач
відділу супроводження ЄДЕБО.
3.6. Рішення про рекомендацію здобувачів вищої освіти щодо їх
переведення з платного навчання на держбюджетне приймається шляхом
голосування всіх членів комісії. Рішення комісії оформлюється відповідним
протоколом, який підписує голова, заступник голови та секретар комісії. У
випадку рівної кількості голосів членів комісії Університету при голосуванні,
голос голови комісії є вирішальним.

3.7. На підставі прийнятого рішення ректор видає відповідний наказ,
який готується відділом супроводження ЄДЕБО.
Завідувач відділу
супроводження ЄДЕБО

О.М. Сидоренко

Додаток 1 до Положення
В.о. ректора Університету
державної фіскальної
служби України,
проф. Пашку П.В.
_________________________
_________________________
_________________________
Заява
Прошу допустити мене до участі в Конкурсі щодо переведення на
вакантні місця державного бюджету денної (заочної) форми навчання за
напрямом підготовки (спеціальністю) ______________. Додатково
повідомляю, що заборгованості за оплату освітніх послуг не маю.
«___»_______2016 р.

__________________
(підпис)

Середній бал вступних випробувань______
Середній бал додатка до диплома_________
Середній бал семестр. контролю за весь період навчання_________
Документи, що підтверджують право на пільги:
___________________

___________________

(резолюція)

(резолюція)

__________________

__________________

Прізвище, ініціали директора
ННІ, дата

Прізвище, ініціали від повільної
особи ННІ яка прийняла заяву,
дата

___________________

___________________

(резолюція)

(резолюція)

___________________
Прізвище, ініціали
Головного бухгалтера

Завідувач відділу
супроводження ЄДЕБО

___________________
Прізвище, ініціали
Відповідальної особи бухгалтерії, що
здійснює контроль за оплатою
освітніх послуг
О.М. Сидоренко

Додаток 2 до Положення
Рейтинговий список претендентів на переведення з платного навчання на бюджетне
ННІ __________
№
п/
п
П.І.П.

1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

2

Освітні
й
Курс
ступінь

3

4

Директор ННІ _____________
Завідувач відділу
супроводження ЄДЕБО

Група

5

(________ форми навчання ____-ий курс)
Середній
Середні
Середнє
Середні
бал
й бал
значення Рейтингов
й бал
семестр.
вступни
с.б.
ий бал
додатка контролю
х
випробува успішност
до
за весь
випробу
нь та с.б. і студента
диплома період
вань
додатку
навчання
6
7
8
9
10

Пільги
Загальний
(підстава для
рейтинг
позачергового,
за
першочерговог Примітки
результат
о переведення
ами
на бюджетне
конкурсу
навчання)
11
12
13

П.І.П.

О.М. Сидоренко

