
XІІ. Переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, які 

зараховані на навчання за кошти фізичних, юридичних осіб 

1. ВСП «КПЕФК ЛНТУ» самостійно надає рекомендації вступникам у межах 

форми здобуття освіти та місць (крім небюджетних конкурсних пропозицій), на які 

були надані рекомендації до зарахування до ВСП «КПЕФК ЛНТУ» за відповідною 

спеціальністю, в порядку, визначеному пунктами шість-вісім розділу VIII цих Правил 

прийому, та анулює їх у порядку, визначеному пунктом 2 розділу ХІ цих Правил 

прийому. 

2. Переведення на вакантні місця державного (регіонального) замовлення осіб, 

які зараховані на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб, здійснюється в 

такій послідовності: 

особи, які зазначені в пункті шість розділу VIII цих Правил прийому, незалежно 

від конкурсного бала; 

особи, які зазначені в пункті вісім розділу VIII цих Правил прийому, якщо 

отриманий ними конкурсний бал менший від прохідного бала (мінімального бала, 

який дозволив отримати рекомендацію до зарахування на місця державного 

замовлення за цією конкурсною пропозицією за загальним конкурсом в порядку, 

передбаченому пункту 6 розділу VIII цих правил) не більше ніж на 30 балів;  

особи, які зазначені в пункті сім розділу VIII цих Правил прийому, якщо 

отриманий ними конкурсний бал менший від прохідного бала  не більше ніж на 30 

балів;  

особи, які не отримали рекомендацію для зарахування на місця державного 

(регіонального) замовлення в порядку, передбаченому пунктом 5 розділу IХ цих 

Правил прийому, за спеціальностями, які зазначені в Переліку спеціальностей, яким 

надається особлива підтримка, якщо їх конкурсний бал не менше ніж спеціальний 

прохідний конкурсний бал, встановлений приймальнею комісією наступного дня 

після оголошення адресного розміщення бюджетних місць. 

Переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, зазначених в 

абзацах другому-четвертому цього пункту, проводиться за відсутності непереведених 

осіб попередньої категорії або в разі їх письмової відмови від переведення та в 

послідовності від вищого до нижчого місця в рейтинговому списку в межах кожної із 

зазначених категорій. 

У разі відсутності достатньої кількості місць для переведення на вакантні місця 

державного замовлення осіб, зазначених в абзацах другому-четвертому цього пункту, 

ВСП «КПЕФК ЛНТУ» використовує для цього вакантні місця державного 

(регіонального)  замовлення з інших спеціальностей цієї галузі, а за їх відсутності – 

інших галузей знань, цієї або іншої форми здобуття освіти (після переведення на 

вакантні місця державного (регіонального) замовлення осіб, зазначених в абзацах 

другому-п’ятому цього пункту за відповідною спеціальністю та формою здобуття 

освіти), про що негайно ставить до відома відповідного державного (регіонального) 

замовника. 

Невикористані після цього місця державного (регіонального) замовлення 

вважаються такими, що не розмішені у ВСП «КПЕФК ЛНТУ». ВСП «КПЕФК ЛНТУ» 

повідомляє державного (регіонального) замовника про їх кількість у розрізі 

спеціальностей (спеціалізацій) та форм здобуття освіти. У разі відсутності достатньої 

кількості місць для переведення на вакантні місця державного (регіонального) 

замовлення осіб, зазначених в абзаці другому цього пункту, ВСП «КПЕФК ЛНТУ» 



 
 

надсилає державному замовнику запит на виділення додаткових місць державного 

замовлення за рахунок повернутих. Рішення щодо використання цих місць приймає 

конкурсна комісія державного (регіонального) замовника. 
 


