1. ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ
1. Положення розроблено згідно з Законом України «Про вищу освіту»,
Законом «Про фахову передвищу освіту», постановою Кабінету Міністрів
України від 15.02.2006 № 150 «Про внесення змін до деяких постанов
Кабінету Міністрів України з питань стипендіального забезпечення»,
постановою Кабінету Міністрів України від 07.09.2011 № 983 «Про внесення
змін до Порядку призначення і виплати стипендій», постановою Кабінету
Міністрів України від 28.11.2012 № 1084 «Про внесення змін до Порядку
призначення і виплати стипендій», постановою Кабінету Міністрів України
від 23.11.2016 № 975 «Про надання державної цільової підтримки деяким
категоріям громадян для здобуття професійно-технічної та вищої освіти»,
постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1043 «Про
затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному
бюджеті Міністерства освіти і науки України для виплати академічних
стипендій», постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1050
«Деякі питання стипендіального забезпечення», постановою Кабінету
Міністрів України від 28.12.2016 № 1047 «Про розміри стипендій у державних
та комунальних навчальних закладах, наукових установах», постановою
Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1045 «Деякі питання виплати
соціальних стипендій студентам (курсантам) вищих навчальних закладів»,
постановою Кабінету Міністрів України від 25.01.2017 № 32 «Про внесення
змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань стипендіального
забезпечення», постановою Кабінету Міністрів України від 27.01.2021 № 52
«Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 28 грудня
2016 р. № 1045 і № 1047», постановою Кабінету Міністрів України від
01.09.2021 № 933 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України
від 12 липня 2004р. № 882, від 28 грудня 2016р. № 1047», постановою
Кабінету Міністрів України від 02.12.2021 № 1256 «Про внесення змін до
Порядку призначення і виплати стипендій»
1.2. Дія цього Положення поширюється на здобувачів освіти, а саме:
- студентів денної форми здобуття освіти закладів фахової передвищої
освіти.
1.3. Студентам, які навчаються згідно з угодами, укладеними між
навчальним закладом і фізичними або юридичними особами, стипендії не
передбачено.
Особам, які навчалися згідно із зазначеними договорами і в
установленому законодавством порядку переведені (поновлені) на навчання за
державним (регіональним) замовленням за денною формою здобуття освіти в
межах закладу освіти або до іншого закладу освіти, призначення і виплата
стипендій здійснюється:
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- академічної – з місяця, що настає за датою переведення (поновлення)
особи на навчання відповідно до наказу директора;
- соціальної – за процедурою та у строки, визначені Порядком
призначення і виплати стипендій.
1.4. Призначення і виплата на загальних підставах академічних
стипендій здійснюються студентам без громадянства, які постійно
проживають в Україні, особам, яким надано статус біженця в Україні, особам,
які потребують додаткового або тимчасового захисту, особам, яким надано
статус закордонного українця, які перебувають в Україні на законних
підставах, у разі, коли здобуття ними освіти здійснюється в межах квот,
визначених Кабінетом Міністрів України.
1.5. Студентам технікуму можуть призначатися академічні або соціальні
стипендії, а окремим категоріям студентів – одночасно академічні і соціальні
стипендії.
1.6. Академічними стипендіями є:
а) стипендії Президента України, Верховної Ради України, Кабінету
Міністрів України, Дніпропетровської обласної державної адміністрації,
стипендія міського голови;
б) ординарні (звичайні) академічні стипендії;
в) стипендії у підвищеному розмірі.
1.7. Розмір академічних стипендій визначається виходячи з
установленого Кабінетом Міністрів України розміру мінімальної ординарної
(звичайної) академічної стипендії з урахуванням типу технікуму, умов і
напряму навчання, успішності стипендіата.
1.8. Соціальна стипендія призначається студентам, які не отримують
академічних стипендій, не перебувають на державному утриманні, не
перебувають в академічній відпустці та не мають заборгованості за
результатами семестрового контролю.
Підставою для призначення соціальної стипендії є наявність у особи
права на отримання державних пільг і гарантій, установлених нормативноправовими актами для окремих категорій громадян.
1.9. Стипендії призначаються один раз на семестр і виплачуються раз на
місяць.
2. ІМЕННІ СТИПЕНДІЇ, ОРДИНАРНІ (ЗВИЧАЙНІ)
АКАДЕМІЧНІ СТИПЕНДІЇ СТУДЕНТІВ
2.1. Розмір академічної стипендії становить з 01.01.2017 відповідно до
постанови Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 за № 1047 зі змінами
відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 01.09.2021 № 933.
Розмір ординарної (звичайної) академічної стипендії може змінюватися
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відповідно до чинного законодавства України.
2.2. Порядок формування рейтингу студентів у технікумі для виплати
стипендій визначається Положенням про визначення рейтингу студентів
Кам’янського державного енергетичного технікуму для призначення
академічних і соціальних стипендій, затвердженим педагогічною радою та
погодженим з органом студентського самоврядування, профспілковим
комітетом технікуму.
Студентам першого року навчання до першого семестрового контролю
призначається академічна стипендія у мінімальному розмірі згідно з
рейтингом вступників.
2.3. Розмір академічної стипендії збільшується на 45,5 відсотка
студентам відповідно до рішення стипендіальної комісії, які займають найвищі
рейтингові позиції і мають право на призначення академічних стипендій за
особливі успіхи у навчанні.
2.4. У разі призначення стипендіатам академічної стипендії Президента
України, Верховної ради України, Кабінету Міністрів України виплачується
одна стипендія, розмір якої більший.
2.5. Стипендія призначається з першого числа місяця, що настає після
закінчення семестрового контролю згідно з навчальним планом, на період до
визначення наступного семестрового контролю.
3. СОЦІАЛЬНІ СТИПЕНДІЇ
3.1. Соціальні стипендії призначаються:
а) дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, а
також студентам технікуму, які в період навчання у віці від 18 до 23 років
залишилися без батьків згідно зі статтею 62 Закону України «Про вищу
освіту» та постанови Кабінету Міністрів України від 27.01.2021 № 52 «Про
внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. №
1045 і № 1047»;
б) особам, які мають право на отримання соціальної стипендії відповідно
до статей 20-22 і з Закону України «Про статус і соціальний захист громадян,
які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»;
в) шахтарям, які мають стаж підземної роботи не менш як три роки
відповідно до статті 5 Закону України «Про підвищення престижності
шахтарської праці»;
г) особам, батьки яких є шахтарями, що мають стаж підземної роботи не
менш 15 років або загинули внаслідок нещасного випадку на виробництві чи
стали інвалідами І або ІІ групи відповідно до статті 5 Закону України «Про
підвищення престижності шахтарської праці» - протягом трьох років після
здобуття загальної середньої освіти;
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д) особам, визнаним учасниками бойових дій відповідно до пункту 19
частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії
їх соціального захисту», та їх дітям (до закінчення навчання у технікумі, але не
довше ніж до досягнення ними 23 років) відповідно до статті 44 Закону
України «Про вищу освіту»;
е) дітям, один із батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі
проведення антитерористичної операції, бойових дій чи збройних конфліктів
або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районі
проведення антитерористичної операції, бойових дій чи збройних конфліктів,
також внаслідок захворювання, одержаного в період участі в
антитерористичній операції до закінчення навчання у технікумі, але не довше
ніж до досягнення ними 23 років) відповідно до статті 44 Закону України «Про
вищу освіту»;
є) дітям, один із батьків яких загинув під час масових акцій
громадського протесту або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва,
одержаних під час масових акцій громадянського протесту (до закінчення
навчання у технікумі, але не довше ніж до досягнення ними 23 років)
відповідно до статті 44 Закону України «Про вищу освіту»;
ж) дітям, зареєстрованим як внутрішньо переміщені особи (до
закінчення навчання у технікумі, але не довше ніж до досягнення ними 23
років) відповідно до статті 44 Закону України «Про вищу освіту»;
3.2. Особи, які вперше претендують або поновлюють право на
призначення соціальної стипендії, подають до стипендіальної комісії у
встановленому порядку відповідне письмове звернення із зазначенням дати та
документи, що підтверджують їх право на отримання пільг та гарантій на
стипендіальне забезпечення згідно з нормативно-правовими актами.
3.3. Якщо стипендіальна комісія вперше розглядає питання про
призначення особі соціальної стипендії і при цьому заявник має право на
призначення соціальної стипендії одночасно за кількома підставами, за
вільним вибором особи у письмовому зверненні зазначається тільки одна
підстава для призначення тільки однієї соціальної стипендії.
3.4. Стипендіальна комісія протягом трьох робочих днів з дня отримання
письмового звернення приймає рішення щодо наявності в особи права для
отримання стипендії. У разі прийняття стипендіальною комісією позитивного
рішення відповідна соціальна стипендія виплачується з дати звернення.
3.5. Студенти, успішність яких становить 10-12 балів за
дванадцятибальною або 5 балів за чотирибальною шкалою оцінювання з
кожного навчального предмету (дисципліни), отриманих під час семестрового
контролю, мають право на призначення академічних стипендій за особливі
успіхи у навчанні.
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4. ІМЕННІ АКАДЕМІЧНІ СТИПЕНДІЇ
4.1. Стипендія Президента України
4.1.1. Академічна стипендія Президента України призначається
студентам-відмінникам технікуму, які найбільше відзначилися в навчанні та
науковій роботі. Розмір і кількість стипендій визначається згідно з
відповідними рішеннями вищих органів.
4.1.2 Кандидати на отримання стипендії Президента України
висуваються педагогічною радою технікуму. Заступник директора з
навчальної роботи надає подання на затвердження кандидатури на отримання
стипендії на засіданні педагогічної ради технікуму після його обговорення
викладацьким складом циклової комісії.
4.1.3. Академічні стипендії Президента України студентам технікуму
виплачуються після отримання наказу про їх призначення.
4.2. Стипендії облдержадміністрації, міського голови
4.2.1. Стипендія Дніпропетровської обласної державної адміністрації,
Кам’янського міського голови призначається студентам відповідно до
критеріїв, визначених офіційним зверненням цих органів державної влади.
Розмір і кількість стипендій визначається згідно з окремими нормативними
документами, та виплати здійснюються за рахунок організації.
4.2.2. Стипендії призначаються студентам технікуму, які найбільше
відзначилися в навчальній та науковій, громадській, культурно-масовій та
спортивній роботі.
4.2.3. Призначення іменних стипендій студентам здійснюється два рази
на рік за результатами семестрових контролів успішності після розпорядження
голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації та міського
голови.
4.2.4. Студентові може бути неодноразово призначена іменна стипендія
за період навчання за наявності нових здобутків.
5. ПРИЗНАЧЕННЯ І ВИПЛАТА АКАДЕМІЧНИХ І СОЦІАЛЬНИХ
СТИПЕНДІЙ У ОКРЕМИХ ВИПАДКАХ
5.1. Для вирішення питань з призначення та позбавлення 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 технікум утворює
стипендіальну комісію.
5.2. До складу стипендіальної комісії входять директор технікуму,
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заступники директора з навчальної та виховної роботи, завідувачі відділень,
представник бухгалтерії, соціальний педагог, секретар навчальної частини,
голова профспілкової організації технікуму, члени студентського
самоврядування (не менше ніж 50% складу стипендіальної комісії).
5.3. У своїй роботі стипендіальна комісія керується законами України,
цим Положенням, Статутом технікуму та іншими нормативно-правовими
актами, що визначають права і обов'язки студентів.
5.4. Стипендіальна комісія затверджує і оприлюднює рейтинг студентів,
яким призначаються академічні та/або соціальні стипендії, розглядає спірні
питання і заяви студентів, вирішує їх.
5.5. За поданням стипендіальної комісії директор технікуму затверджує
рейтинг осіб, яким призначено стипендію.
5.6. Особи, які претендують на призначення соціальної стипендії,
подають стипендіальній комісії заяву з відповідними документами, що
підтверджують їхнє право на отримання пільг та гарантій на стипендіальне
забезпечення згідно з нормативно-правовими актами.
5.7. У разі, коли строк закінчення навчання студента, який отримує
академічну або соціальну стипендію, настає до закінчення місяця або
стипендіат вибуває з технікуму до закінчення строку навчання, йому
виплачується стипендія у повному обсязі за останній місяць навчання.
5.8. У період тимчасової непрацездатності, підтвердженої довідкою
закладу охорони здоров’я, студент отримує академічну або соціальну
стипендію у призначеному йому розмірі.
5.9. На час проходження навчальної, технологічної та переддипломної
практик стипендіат зберігає право на отримання стипендії.
5.10. Студентам, які навчалися за державним замовленням і поновили
навчання за таким замовленням після академічної відпустки, академічна
стипендія призначається за результатами останнього (до перерви у навчанні)
семестрового контроля.
5.11. З метою заохочення за успіхи у навчанні, участь у громадській,
спортивній і науковій діяльності технікум має право надавати матеріальну
допомогу студентам, які здобувають освіту за державним замовленням за
денною формою навчання за рахунок коштів, передбачених у кошторисі
технікуму, та згідно з Положенням технікуму, затвердженим педагогічною
радою.
Рішення про надання матеріальної допомоги та заохочення щодо кожної
особи і кожної виплати приймається стипендіальною комісією технікуму.
5.12. Студентам, які навчалися за державним замовленням і перебувають
в академічній відпустці за медичними показниками відповідно до наказу
директора технікуму, в межах коштів, передбачених у кошторисі технікуму,
щомісяця виплачується допомога у розмірі 50% мінімальної ординарної
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(звичайної) стипендії.
5.13. Студентам з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування, особам з їх числа, а також особам, 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.
5.14. Студентам, які хворіють на туберкульоз, допомога виплачується
протягом 10 місяців з дня настання тимчасової непрацездатності у подвійному
розмірі.
6. ПОЗБАВЛЕННЯ ВИПЛАТ АКАДЕМІЧНОЇ, СОЦІАЛЬНОЇ
СТИПЕНДІЇ
6.1. Позбавлення або призупинення виплати академічних, іменних або
персональних стипендій може бути здійснено
- у разі відрахування студента із технікуму або від'їзду за кордон на
навчання, роботу та з інших причин.
6.2. За поданням стипендіальної комісії позбавляються стипендії:
студенти, які отримували академічну звичайну (ординарну) чи
соціальну стипендію, при наданні їм у встановленому порядку академічної
відпустки, повторного курсу навчання;
студенти, які отримували соціальну стипендію, та втратили право
на пільги.
6.3. Без розгляду на стипендіальній комісії академічної звичайної
(ординарної) чи соціальної стипендії позбавляються студенти у разі їх
відрахування (виключення зі списків) з технікуму.
7. ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ ДЛЯ НАДАННЯ
МАТЕРІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ І ЗАОХОЧЕНЬ У ТЕХНІКУМІ
7.1. З метою підвищення життєвого рівня і заохочення за успіхи у
навчанні, участь у громадській, спортивній та науковій діяльності технікум
залишок коштів, передбачених для виплати стипендій, використовує для
надання студентам, які здобувають освіту за державним замовленням,
матеріальної допомоги і заохочень.
7.2. Надання матеріальної допомоги здійснюється за рішенням
стипендіальної комісії відповідно до наказу директора.
7.3. Порядок використання коштів для надання матеріальної допомоги і
заохочень студентів технікуму здійснюється згідно з Положенням про порядок
використання коштів для надання матеріальної допомоги і заохочень за успіхи
у навчанні, участь у громадській, спортивній та науковій діяльності студентів
Кам’янського державного енергетичного технікуму.
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