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П О Л О Ж Е Н Н Я 

про порядок призначення та виплати стипендіального 
забезпечення студентів Будівельного коледжу ЖНАЕУ 

 
З  метою створення сприятливих умов для навчання молоді законодавство України 

передбачає різноманітні види матеріально-побутового забезпечення студентів. Одним з 
видів матеріального забезпечення є стипендіальне забезпечення. 

Постановою Кабінету  Міністрів України від  5 березня 2008 року № 165 „Деякі 
питання стипендіального забезпечення”  затверджено порядок призначення, виплати та 
розміри  стипендіального забезпечення учнів, студентів, курсантів, слухачів вищих 
навчальних закладів України та Постанови Кабінету Міністрів України від 25 липня 2012 
року № 703, в якій встановлено підвищення розміру стипендій з 1 вересня 2012 року. 

1. Стипендіальна комісія в межах затверджених лімітів вирішує питання щодо 
першочергового призначення стипендії особам, які навчаються у межах обсягів 
підготовки кадрів за державним замовленням – студентам відділення: 

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

б) студентам з числа осіб, що згідно із  Законом України „Про статус і 
соціальний захист громадян, які  постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” 
мають пільги на призначення стипендії; 

в) студентам з малозабезпечених сімей (за умови отримання відповідної 
допомоги згідно із законодавством); 

г) студентам-інвалідам І і ІІІ груп; 
д) студентам, які мають сім'ї з дітьми до 3-х років; 
е) студентам, які за результатами сесії мають середній бал успішності не 

нижчий ніж 4 за п'ятибальною або не нижчий ніж 7 за  дванадцятибальною шкалою 
стипендія призначається у мінімальному розмірі. 

2. Мінімальний розмір ординарної академічної стипендії з 1 вересня 2012 року  -  
550 грн.. 

3. Студентам, які за результатами сесії мають середній бал успішності 5 за 
п'ятибальною та 10-12  з кожного предмету за дванадцятибальною шкалою, мінімальний 
розмір стипендії збільшується на 50 гривень. 

4. За  особливі успіхи в навчанні, участь у громадській, спортивній, та науковій 
діяльності студентам за поданням стипендіальної комісії можуть призначатися 
персональні (іменні) стипендії у межах стипендіального фонду коледжу  відповідно до 
положення. Розмір  персональної стипендії підвищується порівняно з призначеною на 85 
гривень при наявності стипендіального фонду. 

5. На час практики, а також іншої трудової діяльності на яку отримано дозвіл 
коледжу, за  студентами зберігається  право на отримання стипендії.  

6. Студентам, які навчалися за державним  замовленням і: 
6.1. Перебувають в академічній відпустці за медичними показниками відповідно до 

наказу керівника навчального закладу, в межах коштів, передбачених для виплати 
стипендій, щомісяця виплачується допомога у розмірі 50 відсотків мінімальної 
ординарної (звичайної) академічної стипендії відповідного типу навчального закладу. 



6.2. Студентам 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, 
допомога виплачується у розмірі соціальної стипендії, яку вони отримували до початку 
академічної відпустки за медичними показаннями.  

6.3. Особам, які хворіють на туберкульоз. допомога виплачується протягом 10 
місяців з дня настання тимчасової непрацездатності у подвійному розмірі; 

6.4. Поновили 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. 

6.5. У разі коли дата поновлення до складу студентів коледжу не зберігається з 
початком місяця, стипендія виплачується з місяця, що настає після зарахування такої 
особи відповідно до наказу директора коледжу. 

7. Соціальні стипендії призначаються: 
7.1. 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; 

7.2. Студентам з малозабезпечених сімей (у разі отримання відповідної державної 
допомоги згідно із законодавством); 

7.3. Студентам, які є дітьми-інвалідами та інвалідами І-ІІІ групи; 
7.4. Студентам, які мають сім’ї з дітьми і в яких обоє з подружжя або одна мама 

(батько) навчається у вищому навчальному  закладі за денною формою навчання. 
8. Студентам з числа осіб, котрим Законом України „Про статус і соціальний захист 

громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” коледж виплачує 
стипендію: 

8.1. Академічну мінімальну, якщо середній бал успішності за семестр 4-4,99 за 
п'ятибальною шкалою, або 7-9,99 за  дванадцятибальною; 

8.2. Академічну збільшену на 50 гривень відповідно при середньому балі 5 або  
10-12; 

8.3. Якщо середній  бал успішності нижчий за 4 або 7 відповідно  до шкали 
оцінювання обов'язково виплачується соціальна стипендія у розмірі 50 % відповідно до 
мінімальної академічної стипендії; 

8.4. До ординарної або соціальної стипендії виплачується додаткова  соціальна 
стипендія у сумі 150 гривень. 

9. Додатково до ординарної академічної або соціальної стипендії  виплачується  
додаткова соціальна в розмірі до: 

9.1.  9%: 
студентам з малозабезпечених сімей (в разі отримання відповідної державної 

допомоги згідно з законодавством); 
9.2.  Студентам, які є  дітьми-інвалідами та інвалідами І-ІІІ групи (крім інвалідів по 

зору і слуху та інвалідів війни); 
9.3.  50%: 
студентам, які є інвалідами по зору і слуху. 

10. Студентам з числа військовослужбовців, які   прирівняні до інвалідів війни, 
розмір стипендії збільшується на 50 відсотків, а тим, що перебувають на повному 
державному забезпеченні – на 10 відсотків. 

11. Студентам з числа тих, що входили до складу військових формувань, які за 
рішенням відповідних державних органів були направлені для виконання миротворчих 
місій або відряджені до держав. де в цей період велися бойові дії, розмір стипендії 
збільшується  на 30 відсотків, а тим особам, що перебувають на повному державному 
забезпеченні на 20 відсотків. 



12. Студентам з числа дітей-сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування у 
віці від 18 до 23 років розмір соціальної стипендії становить 1760 гривень на місяць, а 
також  академічна (додатково до соціальної) – в разі відмінного навчання. 

13. У разі коли строк закінчення навчання особи, яка отримує академічну та/або 
соціальну стипендію, настає до закінчення місяця або коли стипендіат вибуває з 
навчального закладу до закінчення терміну навчання, їм виплачується стипендія у 
повному обсязі за останній місяць навчання. 

14. Студентам, які мають дітей віком до трьох років і продовжують навчання на 
денному відділенні, виплачується щомісячна грошова допомога, передбачена 
законодавством і стипендія. 

15. У разі коли студент має право на призначення декількох стипендій, що 
підлягають виплаті за рахунок державного бюджету, виплачується лише одна 
найбільшого розміру. 

16. У період тимчасової непрацездатності, підтвердженої відповідним документом, 
особа отримує академічну та/або соціальну стипендію у призначеному їй розмірі. 

17.  Перебувають в академічній відпустці за медичними показниками відповідно до 
наказу керівника навчального закладу, в межах коштів, передбачених для виплати 
стипендій, щомісяця виплачується допомога у розмірі 50 відсотків мінімальної 
ординарної (звичайної) академічної стипендії. 

18. Стипендія призначається за результатами сесії з першого числа місяця, що настає 
за місяцем, у якому закінчилася сесія згідно із навчальним планом. 

19. До першої сесії стипендія призначається у мінімальному розмірі. 
20.  Студентам, які навчались на контрактній основі і в установленому порядку були 

переведені на навчання за державним замовленням, за результатами попереднього 
семестрового контролю стипендія призначається  з місяця, що настає за датою їх 
переведення відповідно до наказу керівника навчального закладу 

21. Стипендія виплачується раз на місяць. 
22. Для призначення стипендії куратором групи подається заява, в якій 

виставляється середній бал успішності кожного студента та вказується обґрунтування 
для призначення стипендії. 

23. З метою підвищення життєвого рівня і заохочення, за успіхи в навчанні, участь у 
громадській, спортивній та науковій  діяльності студентів коледжу, які навчаються в 
межах обсягів підготовки кадрів за державним замовленням, технікум використовує 10  
відсотків коштів, передбачених на виплату стипендій, для надання їм матеріальної 
допомоги та преміювання. 

 
     Заступник директора з НР                                                                   Л.П.Кирилюк 

     Головний бухгалтер                                                                             Л.Г.Орлова 
 
 
 
        «Погоджено» 
 
     Голова студентського профкому                                                       А.В.Єлісєєва 
 
     Голова студентської ради                                                                   О.М.Гоголь 
 
 
 
 


