
 



Положення про правила призначення і виплати стипендій студентам 

(далі - Положення) розроблено згідно з Бюджетним Кодексом України, Законом 

України «Про фахову передвищу освіту», «Порядком призначення і виплати 

стипендій», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 

липня 2004 р. № 882 «Питання стипендіального забезпечення» (у редакції 

постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. № 1050) (далі - 

Порядок), Постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. № 

1047 «Про розміри стипендій у державних та комунальних навчальних 

закладах, наукових установах», «Порядком використання коштів, передбачених 

у державному бюджеті для виплати соціальних стипендій студентам 

(курсантам) вищих навчальних закладів», затверджених Постановою Кабінету 

Міністрів України від 28 грудня 2016 р. №1045, Законом України «Про вищу 

освіту» від 01.07.2014 №1556-VII (зі змінами) та іншими законодавчими 

актами, що стосуються питань призначення й виплати стипендій.  

На період навчання  в Червоноградському гірничо-економічному 

фаховому коледжі, при проходженні ознайомчої, виробничо-технологічної та 

переддипломної практик кожен студент має право на соціальний захист та 

соціальну справедливість. До цих осіб першочергово відносяться такі, які 

потерпіли внаслідок Чорнобильської катастрофи, стихійного лиха, студентів з 

числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, при втраті 

членів сім'ї, напівсиріт, з багатодітних сімей, таких, які знаходяться в 

академічній відпустці за станом здоров'я, студентів, які здобули право бути 

переведеними з платної форми на державну та  матеріально-незабезпечених.   

Стипендія – грошове забезпечення, що регулярно надається особам, які 

навчаються на відділеннях денної форми навчання за державні кошти, 

знаходяться на тимчасовому лікуванні або в академічній відпустці за станом 

здоров‘я.   

Студенти, які навчаються згідно з угодами, укладеними між коледжем та 

фізичними чи юридичними особами, стипендії можуть виплачуватися за 

рахунок коштів цих осіб, якщо це передбачено умовами укладеної угоди.  

Академічними стипендіями є:  

1) стипендії Президента України, Верховної Ради України, Кабінету 

Міністрів України, іменні стипендії, розміри та порядок призначення яких 

визначається окремими нормативними актами;  

2) іменні або персональні стипендії навчального закладу;  

3) ординарні (звичайні) академічні стипендії.  

Розмір академічних стипендій для осіб, зазначених у підпунктах 1 – 7 

пункту 1 цього Порядку, визначається виходячи з розрахунку на місяць з 

урахуванням умов та напряму навчання, успішності стипендіата.  



Соціальні стипендії  призначаються студентам, які потребують 

соціального захисту та яким за підсумками навчання не призначена академічна 

стипендія. Соціальна стипендія Верховної Ради України призначається та 

виплачується стипендіату додатково до інших стипендій або грантів наданих 

фізичними або юридичними особами (в т.ч. академічної та/або соціальної 

стипендії, державної допомоги, наданої відповідно до законодавства.   

Підставою для призначення соціальної стипендії є наявність в особи 

права на  отримання державних пільг і гарантій, установлених законами для 

таких категорій громадян, які подані в бухгалтерію до завершення семестру:  

1) студенти з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування, а також студентам, які в період навчання у віці від 18 до 23 

років залишились без батьків;  

2) студенти з числа осіб, яким згідно із Законом України «Про 

статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи» гарантуються пільги при призначенні 

соціальної стипендії;  

3) студенти з малозабезпечених сімей (у разі  отримання  

відповідної державної допомоги згідно із законодавством) і представленні 

відповідної довідки в термін до 10 днів після закінчення семестру;  

4) студенти, які є особами з інвалідністю І-ІІІ групи;  

5) студенти, які мають сім‘ю з дітьми і в яких обоє з подружжя або 

одна мати (батько) навчається у вищому навчальному закладі за денною 

формою навчання;  

6) студентам,  батьки яких загинули або стали інвалідами внаслідок 

отримання травм на виробництві, професійного захворювання під час 

роботи на вуглевидобувних підприємствах, а також, мають не менше 

п’ятнадцяти років підземного стажу ; 

7) студенти, батьки яких є учасниками АТО ( при наявності 

посвідчення учасника бойових дій) , учасниками бойових дій на сході 

України ( після представлення довідки з військкомату). 

З метою підвищення життєвого рівня і заохочення за успіхи у навчанні, 

участь у громадській, спортивній та науковій діяльності студентів, які 

навчаються за державним замовленням, коледж використовує не менше як 10 

відсотків коштів, передбачених для виплати  стипендій, застосовує їх для 

надання студентам, які навчаються за державним замовленням, матеріальної 

допомоги та заохочення.  



Порядок використання коштів, передбачених на виплату стипендій, для 

надання матеріальної допомоги та заохочення розробляється коледжем та 

затверджується директором коледжу.  

Для вирішення питань з призначенням та позбавленням академічної або 

соціальної стипендії (у тому числі спірних), надання матеріальної допомоги 

студентам, заохочення кращих з них за успіхи у навчанні, участь у громадській, 

спортивній та науковій діяльності, коледж утворює стипендіальну комісію, яка 

затверджується адміністративною радою на кожен навчальний рік.  

До складу стипендіальної комісії входять: директор, головний 

бухгалтер, завідувачі відділами денної форми навчання, голова студентського 

профкому та  голова студентської ради коледжу, інші члени адміністративної 

ради коледжу за поданням директора.  

У своїй роботі стипендіальна комісія коледжу  керується законами та 

іншими нормативно-правовими актами, які визначають права і обов‘язки 

студентів, використовує в своїй діяльності даний Порядок та статут коледжу.  

За поданням стипендіальної комісії керівник навчального закладу 

затверджує реєстр осіб, яким призначаються стипендії. Стипендії виплачуються 

раз на місяць.  

На час проходження практики або іншої трудової діяльності, яка  

проводиться з дозволу навчального закладу, стипендіат зберігає право на 

отримання стипендії.  

Стипендіатам, які мають дітей віком до трьох років і продовжують 

навчання за денною формою, виплачується щомісячна грошова допомога, 

передбачена  законодавством і стипендія, призначена згідно із Порядком. 

  

Іменні або персональні стипендії коледжу ординарні (звичайні) 

академічні стипендії студентів 

 

Коледж у межах коштів передбачених для виплати стипендії, вирішує 

питання про першочергове призначення академічної стипендії студентам:  

1) з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а 

також студентам, які в період навчання у віці від 18- до 23 років залишились 

без батьків;  

2) з числа осіб, яким згідно із Законом України “Про статус і 

соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської 

катастрофи», гарантуються пільги під час призначення стипендії;  

3) з малозабезпечених сімей (за умови отримання відповідної 

державної допомоги згідно із законодавством);  



4) які є дітьми-інвалідами  І – ІІІ групи;  

5) студентам, які мають сім'ї з дітьми і в яких обоє з подружжя або одна 

мати (батько) навчається у вищому навчальному закладі за денною формою 

навчання;  

6) студентам, батьки яких загинули або стали інвалідами внаслідок 

отримання травм на виробництві, професійного захворювання під час роботи на 

вуглевидобувних підприємствах, а також, мають не менше п’ятнадцяти років 

підземного стажу ; 

7) студенти, батьки яких є учасниками АТО ( при наявності 

посвідчення учасника бойових дій) , учасниками бойових дій на сході України  

(після представлення довідки з військкомату).  

Розмір академічної (звичайної) стипендії збільшується на 18 відсотків 

студентам, які навчаються за спеціальністю «Гірництво» , відповідно до 

переліку напрямів, за якими здійснюється підготовка фахівців.  

Розмір академічної (звичайної) стипендії збільшується на 20 відсотків 

студентам, які постійно проживають на території населеного пункту, якому 

надано статус «Гірського».  

Академічна стипендія призначається з першого числа місяця, що настає 

після закінчення семестрового контролю згідно з навчальним планом.  

До першого семестрового контролю стипендія виплачується у 

мінімальному розмірі.  

Соціальна стипендія Верховної Ради України призначається та 

виплачується стипендіату додатково до інших стипендій або грантів, наданих 

фізичними або юридичними особами (у тому числі академічної та/або 

соціальної стипендії, призначеної вищим навчальним закладом), державної 

допомоги, наданої відповідно до законодавства.  

  

  

Порядок призначення соціальної стипендії студентам  з числа дітей-

сиріт та дітей з малозабезпечених сімей, які 

навчаються за кошти державного бюджету на денній формі 

навчання 

Кандидатами на отримання соціальних стипендій Верховної Ради 

України висуваються педагогічною радою коледжу  за поданням адмінради, 

керівників груп, завідувачів відділами тощо з числа студентів дітей-сиріт та 

дітей з малозабезпечених сімей, які за результатами семестрового контролю 

мають не нижче 7 балів з кожного предмету за 12-и бальною шкалою 



оцінювання або середній бал не нижче 4 балів за 5-и бальною шкалою 

оцінювання.  

Соціальна стипендія Верховної Ради України призначається щорічно з 1 

січня на один календарний рік розпорядженням Кабінету Міністрів України за 

поданням Міністерства освіти і науки України згідно з відповідними 

пропозиціями центральних органів виконавчої влади, яким підпорядкований 

вищий навчальний заклад.  

Соціальну стипендію Верховної Ради України продовжують 

виплачувати до закінчення терміну, на який її призначено, у разі:  

- призначення стипендіату інших стипендій або грантів, наданих 

фізичними або юридичними особами (у тому числі академічної та/або 

соціальної стипендії);  

- призначення стипендіату державної допомоги відповідно до 

законодавства; 

-  надання стипендіату академічної відпустки за медичними 

показниками;  

- закінчення навчання за відповідним освітньо-кваліфікаційним 

рівнем.  

  

Виплата соціальної стипендії Верховної Ради України припиняється 

розпорядженням Кабінету Міністрів України за поданням Міністерства 

освіти і науки України згідно з відповідними пропозиціями міністрів та 

інших центральних органів виконавчої влади, яким підпорядкований  

навчальний заклад, у разі: 

  

- порушення стипендіатом вимог статуту або правил внутрішнього 

розпорядку навчального закладу;  

- вступу до закордонного  навчального закладу або набуття 

громадянства іншої держави;  

- виїзду за кордон (крім випадків направлення стипендіата на 

навчання вищим навчальним закладом);  

- відрахування з навчального закладу за власним бажанням;  

- працевлаштування;  

- надання в установленому порядку академічної відпустки або 

перерви в навчанні (крім відпустки за медичними показами);  



- отримання за підсумками наступного семестрового контролю 

результатів нижчих, ніж зазначені вище у цьому Положенні.  

Розмір академічної стипендії, призначеної згідно з пунктами 12 – 14 

Порядку, збільшується:  

- студентам, які навчаються за напрямами підготовки  «Гірництво»;  

- на 30 відсотків – студентам з числа дітей-сиріт та дітей,позбавлених 

батьківського піклування, яким в установленому законом порядку 

призначено опікуна чи піклувальника.  

Академічна стипендія у мінімальному розмірі призначається з  першого 

числа місяця, що настає після закінчення семестрового контролю згідно з 

навчальним планом.  

До першого семестрового контролю академічна стипендія призначається 

у мінімальному розмірі.    

  

Призначення і виплата академічних та соціальних 

стипендій  у окремих випадках  

 

У разі, коли термін закінчення навчання особи, яка отримує академічну 

або соціальну стипендію настає до закінчення місяця, або, коли стипендіат 

вибуває з навчального закладу до закінчення строку навчання, їм виплачується 

стипендія у  повному  обсязі за останній місяць навчання.  

У період тимчасової непрацездатності, підтвердженої відповідними 

документами, студент отримує академічну або соціальну стипендію у 

призначеному  розмірі.  

У разі, коли стипендіат має право на призначення кількох академічних 

стипендій, виплачується одна – найбільшого розміру, якщо інше не 

передбачено нормативними актами.  

Студентам, які навчалися за державним замовленням і перебувають в 

академічній відпустці за медичними показниками відповідно до наказу 

керівника навчального закладу, у межах коштів, передбачених на виплату 

стипендій, щомісяця виплачується допомога у розмірі 50% мінімальної 

ординарної (звичайної) академічної стипендії.  

Студентам з числа дітей-сиріт, та дітей, позбавлених батьківського 

піклування, а також студентів, які в період навчання у віці від 18 до 23 років 

залишилися без батьків допомога виплачується у розмірі соціальної стипендії, 

яку вони отримували до початку академічної відпустки за медичними 

показниками.   



Зазначеним особам, які хворіють на туберкульоз, допомога виплачується 

на протязі 10 місяців з дня настання тимчасової непрацездатності у подвійному 

розмірі.  

Поновлення на навчання за державним замовленням після академічної 

відпустки, академічна стипендія призначається у розмірі, який  встановлюється 

особі згідно з цим  Порядком за результатами останнього (до перерви у 

навчанні) семестрового контролю.  

  

   

Соціальні стипендії 

Особи, яким призначається тільки соціальна стипендія 

У межах коштів, призначених для виплати стипендії, коледж 

зобов‘язаний  обов‘язково виплачувати соціальну стипендію студентам, які за  

результатами семестрового контролю  втратили право на призначення їм 

академічної стипендії.  

Розмір соціальної стипендії (відсотків мінімальної ординарної 

(звичайної) академічної стипендії.  

- 100% -  особам, зазначеним у підпункті 2, які за результатами 

семестрового контролю  не мають негативних оцінок;   

а) студентам з числа дітей-сиріт, позбавлених батьківського піклування, 

а  також студентам, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися 

без батьків;    

б) студентам з малозабезпечених сімей (у разі отримання відповідної 

державної допомоги згідно із законодавством) і представлені відповідної 

довідки студенти з малозабезпечених сімей;  

в) студентам, які є дітьми-інвалідами І – ІІІ групи.  

г) студентам, батьки яких загинули або стали інвалідами внаслідок 

отримання травм на виробництві, професійного захворювання під час роботи на 

вуглевидобувних підприємствах, а також, мають не менше п’ятнадцяти років 

підземного стажу ; 

д) студентам, батьки яких є учасниками АТО ( при наявності 

посвідчення учасника бойових дій) , учасниками бойових дій на сході України ( 

після представлення довідки з військкомату).  

 

 



- 100% - особам, зазначеним у підпункті 5 і 6, які  за результатами 

семестрового контролю мають середній бал успішності нижчий ніж «7» за 

дванадцятибальною або нижчий «4» за п’ятибальною шкалою оцінювання:    

а) студентам, які мають сім'ї з дітьми і в яких обоє з подружжя або одна 

мати  

(батько) навчається у вищому навчальному закладі за денною формою 

навчання;  

б) студентам, які навчаються за гірничими спеціальностями, батьки яких 

загинули або стали інвалідами внаслідок отримання травм на виробництві, 

професійного захворювання під час роботи на вуглевидобувних підприємствах;  

в) студентам з числа осіб, яким згідно із Законом України “Про статус і 

соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської 

катастрофи», гарантуються пільги під час призначення стипендії (з 1 січня 

2009р., обов’язково призначається соціальна стипендія у розмірі 50% 

мінімальної ординарної (звичайної) академічної стипендії).   

Розмір соціальної стипендії збільшується на 18 відсотків студентам, які 

навчаються за напрямом підготовки галузі знань 5.05030106 - гірництво, 

відповідно до переліку напрямів, за якими здійснюється підготовка фахівців.  

Розмір соціальної стипендії збільшується на 20 відсотків студентам, які 

постійно проживають на території населеного пункту, якому надано статус 

«Гірського».  

 Якщо передбачається зміна розміру соціальної стипендії на двох чи 

більше підставах, її розмір змінюється за кожною з підстав окремо.  

  

Особи, які одночасно мають право на академічну і соціальну 

стипендію  

  

 Особам зазначеним у підпунктах 1 – 6 пункту 6 Порядку, яким 

призначена академічна стипендія, додатково виплачується соціальна стипендія 

(відсотків мінімальної ординарної (звичайної) академічної стипендії, 

призначеної згідно з цим Порядком):  

1) 9%   

- студентам з малозабезпечених сімей (у разі отримання 

відповідної державної допомоги згідно із законодавством),   

- студентам, які є дітьми-інвалідами  І – ІІІ групи (крім 

інвалідів зору і слуху та інвалідів війни);  

2) 30%  



- студентам з числа тих, що входили до складу військових 

формувань, які за рішенням відповідних державних органів були направлені 

на виконання миротворчих операцій або відряджені до держав, в яких у цей 

період велися бойові дії;  

3) 50%  

- студентам, які є інвалідами по зору і слуху;  

- студентам, з числа військовослужбовців, які прирівняні до інвалідів 

війни.  

Якщо згідно з цим пунктом стипендіат має право на кілька додаткових 

соціальних стипендій, кожна з них призначається і виплачується окремо.  

Особам, яким згідно із Законом України “Про статус і соціальний захист 

громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” 

гарантуються пільги у призначені стипендії, за рахунок коштів,  передбачених у  

державному бюджеті на здійснення заходів з ліквідації наслідків 

Чорнобильської катастрофи, виплачується додаткова соціальна допомога у сумі 

150 гривень..  

 

Позбавлення академічної або соціальної стипендії  

  Позбавлення академічної стипендії відбувається за таких обставин:  

- завершення терміну дії призначеної ординарної (звичайної) 

стипендії;  

- відсутності іменної або персональної стипендії у навчальному 

закладі; 

-  відсутності квоти на стипендію Президента України, Верховної 

Ради України, Кабінету Міністрів України, іменних стипендій, розміри та 

порядок призначення яких визначаються окремими нормативними актами 

для навчального закладу.  

  

Позбавлення соціальної стипендії відбувається при :  

- несвоєчасному поданні документів на право отримувати державні 

пільги та гарантії, які встановлені для відповідних категорій громадян, 

вказаних у п. 6 Порядку призначення і виплати стипендій з боку студента 

коледжу  та його опікунів;  

- відрахуванні стипендіата із навчального закладу або від‘їзді за 

кордон на навчання не за скеруванням навчального закладу; 

  - від‘їзд за кордон на роботу та з інших причин.  

  



Переведення з платної на державну форми навчання в коледжі  

відбувається при: 

- наявності вільних місць на спеціальності та відповідному курсі; 

 - наявності претендентів на підставі критеріїв :  

а) при 12-и бальній системі навчання із балом не нижче «7», а при 5-и 

бальній системі – оцінка не нижче «4» із кожного предмету, які пройшли 

попередній конкурс на рівні групи, спеціальності одного курсу;  

- результатах навчання в попередньому семестрі  згідно  критеріїв,  

вказаних  вище;  

- відповідності вимогам  Положення про організацію  конкурсу при 

переводі з платної на державну форми навчання  в Червоноградському 

гірничо-економічному фаховому коледжі.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   


