
  



1. Пункт 1.1. викласти в такій редакції: 

 

«Правила призначення стипендій у ВСП «Василівський коледж ТДАТУ» 

(далі – Правила) розроблені на підставі Закону України «Про освіту» від 

23.05.1991 № 1060 - ХІІ (зі змінами та доповненнями), Закону України «Про 

вищу освіту» від 01.07.2014 № 1556 - VІІ (зі змінами та доповненнями), 

Постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. № 1045 «Деякі 

питання виплати соціальних стипендій студентам (курсантам) вищих 

навчальних закладів», Постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 

2016 р. № 1047  «Про  розміри стипендій у державних та комунальних 

навчальних закладах, наукових установах», Постанови Кабінету Міністрів 

України від 28 грудня 2016 р. № 1050 «Деякі питання стипендіального 

забезпечення», Постанови Кабінету Міністрів України від 25 січня 2017 р. №  

32  «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів  

України з питань стипендіального забезпечення», Постанови Кабінету 

Міністрів України від 08 лютого 2017 р. № 81 «Зміни, що вносяться до 

постанови Кабінету  Міністрів України від 28 грудня 2016 р. № 1045», 

Наказу МОН № 261 від 20.02.17 року «Про затвердження Примірного 

порядку формування рейтингу успішності студентів, курсантів невійськових 

вищих навчальних закладів (наукових установ) для призначення академічних 

стипендій», інших нормативно – правових актів, і встановлюють порядок 

призначення та виплати академічних стипендій, матеріальної допомоги та 

заохочень студентам денної форми навчання. 

2. Пункт 3.4.6. викласти в такій редакції: 

 

«Конкретна кількість стипендіатів, які навчаються на певному 

відділенні, курсі за певною спеціальністю і яким на наступний навчальний 

семестр  буде призначена академічна стипендія  (включаючи академічну 

стипендію за особливі успіхи в навчанні), визначається стипендіальною 

комісією на певному відділенні, курсі за певною спеціальністю  шляхом 

округлення до цілого числа в бік зменшення добутку ліміту стипендіатів на 

фактичну кількість студентів денної форми навчання, які навчаються за 

державним (регіональним) замовленням на певному відділенні, курсі за 

певною спеціальністю станом на перше число місяця, наступного за датою 

закінчення семестрового контролю або приступили до навчання через десять 

днів після його початку (для першокурсників).  

 

3. Пункт 3.4.7. викласти в такій редакції: 

«У разі наявності тільки чотирьох осіб на одному відділенні, курсі за 

певною спеціальністю встановлюється, що кількість стипендіатів складає 

одну або дві особи за рішенням стипендіальної комісії. У разі наявності 

тільки двох осіб на одному відділенні, курсі за певною спеціальністю 

встановлюється, що кількість стипендіатів складає одну особу. У разі 



наявності тільки однієї особи кількість стипендіатів встановлюється 

стипендіальною комісією залежно від рівня її успішності. 

 

4. Доповнити пункт 3.4. підпунктом 3.4.8. 

«ліміт стипендіатів, яким призначатиметься академічна стипендія за 

особливі успіхи в навчанні на основі здобутого ними рейтингового балу,  - 

може бути різним для відділень, курсів та спеціальностей». 

 

5. Пункт 5.1 викласти в такій редакції: 

 

«5.1. Соціальна стипендія виплачується студентам Коледжу, які за 

результатами навчального семестру не мають академічної заборгованості, 

незадовільних результатів навчання, включені до рейтингу успішності та 

належать до однієї з нижче зазначених категорій: 

1) у розмірі 2000 гривень на місяць – для наступних категорій: 

– діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, особи з їх 

числа, а також особи, які в період навчання у віці від 18 до 23 років 

залишилися без батьків; 

2) у розмірі 750 гривень на місяць – для наступних категорій: 

– особи, які згідно із Законом України «Про статус і соціальний захист 

громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» мають 

пільги під час призначення стипендії; 

– особи, які відповідно до статті 5 Закону України «Про підвищення 

престижності шахтарської праці» мають право на призначення соціальних 

стипендій; 

– особи, яким Законом України «Про внесення змін до деяких законів 

України щодо державної підтримки учасників бойових дій та їхніх дітей, 

дітей, один із батьків яких загинув у районі проведення антитерористичних 

операцій, бойових дій чи збройних конфліктів або під час масових акцій 

громадянського протесту, дітей, зареєстрованих як внутрішньо переміщені 

особи, для здобуття професійно-технічної та вищої освіти» гарантується 

призначення соціальної стипендії; 

- осіб, яким призначені соціальні стипендії Верховної Ради України для 

студентів вищих навчальних закладів з числа дітей-сиріт та дітей з 

малозабезпечених сімей відповідно до постанови Верховної Ради України від 

24 жовтня 2002 р. № 218-IV; 

- дітей-інвалідів та осіб з інвалідністю I—III групи; 

- студентів (курсантів) із сімей, які отримують допомогу відповідно до 

Закону України “Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим 

сім’ям”.” 
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