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Щодо переведення на навчання
за державним замовленням

Шановний Володимире Степановичу!

Міністерство освіти і науки України розглянуло Ваше звернення 
зід 18.08.2017 № 17/81-54-212 щодо виділення додаткових бюджетних місць 
що надійшло до Міністерства 14.09.2017 року і повідомляє.

Відповідно до Указу Президента України від 29 жовтня 2014 року 
.N2 835 «Про невідкладні заходи щодо забезпечення додаткових соціальних 
гарантій окремим категоріям громадян» переведення на навчання за кошти 
державного бюджету дітей учасників бойових дій із числа осіб, які захищали 
незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України та брали 
безпосередню участь в анпггерористачшй операції повинно відбуватись за 
рахунок вакантних місць державного замовлення університету.

Обсяг державного замовлення для вищих навчальних закладів, що 
підпорядковані Міністерству освіти і науки України, встановлюється 
відповідно до постанов Кабінету Міністрів України «Про державне 
замовлення на. підготовку фахівців, науково-педагогічних та робітничих 
кадрів, на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів (післядипломна 
освіта) для державних потреб» щорічно та доводиться вищим навчальним 
закладам на конкурсних засадах згідно з постановою Кабінету Міністрів 
України від 20 травня 2013 року № 363 «Про затвердження Порядку 
розміщення державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, 
науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та 
перепідготовку кадрів» відповідно до рішень Конкурсної комісії. Державне 
замовлення’ на під: “  ^  " . * ч т « * » в і т о ю  доводиться до вищих.ю.гог?
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навчальних закладів в рік вступу до вищого навчального закладу наказом 
Міністерства та не може бути змінене після закінчення вступної компанії.

Враховуючи зазначене, додаткове виділення державного замовлення 
піл час навчального року та після закінчення вступної кампанії неможливе.

Додатково інформуємо, що в разі звернення університету' щодо 
перерозподілу місць державного замовлення відповідного курсу та форми 
навчання з наданням підтверджуючих документів, що надають право певній 
особі зайняти вакантне місце, Міністерство сприятиме позитивному 
вирішенню порушеного Вами питання, В разі відсутності вакантних місць1 
державного замовлення Міністерство рекомендує розглянути можливість 
надання зазначеним у Вашому звернені студентам цільових пільгових 
державних кредитів для здобуття вищої освіти.

З повагою, 
Заступник Міністра Ю. М. Рашкевич

Кзшперський В. С. 
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