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1. НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ, ЩО ПОКЛАДЕНІ В ОСНОВУ  
«ПОЛОЖЕННЯ ПРО СТИПЕНДІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТУДЕНТІВ 

ПОЛТАВСЬКОГО БАЗОВОГО МЕДИЧНОГО КОЛЕДЖУ»

«Положення про стипендіальне забезпечення студентів Полтавського базового 
медичного коледжу» (далі - Положення) розроблено на підставі діючого законодавства, 
постанови Кабінету Міністрів України від 12.07.2004 року № 882 «Про затвердження 
порядку призначення і виплати стипендій» (зі змінами та доповненнями), постанови 
Кабінету Міністрів України №744 від 28.10.1994 р. «Про затвердження Положення про 
порядок призначення академічних стипендій Президента України студентам вищих 
навчальних закладів га аспірантам» (зі змінами і доповненнями)

2. СТИПЕНДІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТУДЕНТІВ 
ПОЛТАВСЬКОГО БАЗОВОГО МЕДИЧНОГО КОЛЕДЖУ

2.1. Стипендія в Полтавському базовому медичному коледжі це грошове 
забезпечення, яке щомісяця надається студентам денної форми навчання Полтавського 
базового медичного коледжу, котрі навчаються за рахунок місцевого бюджету Полтавської 
області. Вона забезпечує умови реалізації гарантій держави щодо отримання громадянами 
вищої освіти і матеріальне стимулювання якісного навчання.

2.2. Студентам денної форми навчання, які навчаються за рахунок коштів загального 
фонду місцевого бюджету, призначаються академічні стипендії за результатами навчання 
або соціальні стипендії на підставі нормативно-правових актів на отримання державних 
пільг і гарантій для окремих категорій громадян, а окремим категоріям студентів, відповідно 
до законодавства, можуть призначатися одночасно академічні і соціальні стипендії.

2.3. Академічними стипендіями є :
- стипендії Президента України, Полтавської міської ради, порядок вит ат и яких 

визначається окремими нормативними актами (зазначити норм. Правові акти):
- іменна або персональна стипендія Полтавського базового медичного коледжу:
- ординарні (звичайні) академічні стипендії.

Соціальні стипендії це стипендії, які призначаються студентам . які потребують 
соціального захисту та яким за підсумками навчання не призначена академічна стипендія.
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Підставою для призначення соціальної стипендії є наявність в особи права на отримання 
державних пільг і гарантій, установлених законами для таких категорій громадян:

студенти з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а 
також студенти, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків;

- студенти з числа осіб, яким згідно із Законом України «Про статус і соціальний 
захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» гарантуються 
пільги при призначенні стипендії;

- студенти з малозабезпечених сімей ( у разі отримання сім’єю відповідної державної 
допомоги згідно із законодавством);

- студенти, які є дітьми-інвалідами та інвалідами І-ІІІ групи;
- студенти, 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.
2.4. Для вирішення питань призначення та позбавлення академічної або соціальної 

стипендії, надання матеріальної допомоги студентам, заохочення кращих із них за успіхи в 
навчанні, участь у громадській, спортивній науковій діяльності та художній (у коледжі та 
гуртожитку коледжу) у коледжі створюється стипендіальна комісія. Склад стипендіальної 
комісії затверджується наказом директора.
До складу стипендіальної комісії входять керівник навчального закладу, представники 
фінансових підрозділів, завідувачі відділеннь. представники профспілкового комітету 
та представник студентського самоврядування
За результатами своєї роботи стипендіальна комісія веде протоколи. За поданням 
стипендіальної комісії керівник навчального закладу затверджує реєстр осіб, яким 
призначаються стипендії.

2.5.У межах стипендіального фонду мають право на першочергове призначення 
стипендій:

- студенти з числа сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;
- студенти, які згідно із Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які 

постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» мають пільги на призначення 
стипендії;

- студенти з малозабезпечених сімей (за умови надання відповідної допомоги згідно з 
законодавством);

- сгуденти-інваліди з дитинства та інваліди І-ІІІ груп; 
студенти, які мають сім'ї з дітьми;

- студенти, які за результатами семестрового контролю мають середній бал успішності
не нижчий ніж 7 за дванадцятибальною або не нижчий ніж 4 за п'ятибальною шкалою
оцінювання.

2.6. Академічна стипендія у межах стипендіального фонду у мінімальному 
розмірі призначається:

студентам, які за результатами семестрового контролю мають середній бал 
успішності 7.00 - 9.99 за дванадцятибальною або 4.00 - 4.99 за п'ятибальною шкалою 
оцінювання;

студентам першого року навчання до першого семестрового контролю.
Дія цього пункту не поширюється на студентів із числа дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування, а також на студентів, які в період навчання у віці від 
18 до 23 років залишились без батьків.

2.7.Студентам із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 
а також студентам, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків, 
призначається соціальна стипендія у розмірі, що встановлюється Кабінетом Міністрів 
України. У разі коли успішність зазначених студентів становить за результатами

4



семестрового контролю 10-12 балів з кожного предмета або середній бал успішності 
дорівнює п’яти (відповідно за дванадцяти - та п'ятибальною шкалою оцінювання), розмір 
соціальної стипендії, призначеної згідно з абзацом першим цього пункту, збільшується на 
суму визначену в гі.12-1 постанови Кабінет)' Міністрів від 12.07.2004 року №882 «Про 
затвердження порядку призначення і виплати стипендій».

2.8. Студентам, які за результатами семестрового контролю мають 10-12 балів з 
кожного предмета за дванадцяти бальною або середній б а ї успішності 5 за п’ятибальною 
шкалою оцінювання, розмір ординарної (звичайної) академічної стипендії збільшується на 
суму визначену в п. 13 Постанови Кабінету Міністрів від 12.07.2004 року №882 «Про 
затвердження порядку призначення і виплати стипендій» (зі змінами та доповненнями).

2.9. Академічна стипендія призначається з першого числа місяця, що настає після 
закінчення семестрового контролю згідно з навчальним планом, на період до визначення 
результатів наступного семестрового контролю.

2.10. За студентами, які не склали сесію через хворобу, що засвідчено відповідним 
документом лікувального закладу, або з інших поважних причин, підтверджених 
необхідними документами, зберігається стипендія до результатів сесії в індивідуальні 
терміни, встановлені завідувачами відділень, після чого їм призначається стипендія в 
установленому порядку. У разі, коли студент перериває навчання через хворобу або з інших 
причин, підтверджених необхідним документом, йому виплачується стипендія у ПОВНОМ) 

розмірі за останній місяць навчання.
2.11. На час практики або іншої трудової діяльності, на яку є дозвіл коледжу, за 

студентом зберігається право на отримання стипендії. Стипендія за літні канікули 
виплачується сумарно перед цим періодом.

2.12. Студентам, які навчаються згідно з угодами, укладеними між коледжем та 
фізичними або юридичними особами, стипендії можуть виплачуватися за рахунок коштів 
цих осіб, якщо це передбачено умовами укладеної угоди.

3. ПРИЗНАЧЕННЯ І ВИПЛАТА АКАДЕМІЧНИХ ТА СОЦІАЛЬНИХ  
СТИПЕНДІЙ В ОКРЕМИХ ВИПАДКАХ

3.1. У разі коли сірок закінчення навчання особи, яка отримує академічну та/або 
соціальну стипендію, настає до закінчення місяця або коли стипендіат вибуває з коледж) 
до закінчення строку навчання, їм виплачується стипендія у повному обсязі за останній 
місяць навчання.

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

3.3. У разі коли стипендіат має право на призначення кількох академічних стипендій, 
виплачується одна - найбільшого розміру, якщо інше не передбачено нормативними актами.

3.4. Студентам, які навчалися за державним замовленням і:
- перебувають в академічній відпустці за медичними показаннями відповідно до

наказу директора коледжу, в межах коштів, передбачених для виплати стипендій, 
щомісяця виплачується допомога у розмірі 50 відсотків мінімальної ординарної 
(звичайної) академічної стипендії. 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. Зазначеним 
у цьому пункті особам, які хворіють на туберкульоз, допомога виплачується протягом 
10 місяців із дня настання тимчасової непрацездатності у подвійному розмірі;

- поновили навчання за державним замовленням після академічної відпустки, 
академічна стипендія призначається у розмірі, який встановлюється особі згідно з цим
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Положенням за результатами останнього (до перерви у навчанні) семестрового 
контролю. У разі коли дата поновлення до складу студентів не збігається з початком 
місяця, стипендія виплачується з місяця, що настає після зарахування такої особи 
відповідно до наказу директора коледжу.

3.5. Особи, яким призначається тільки соціальна стипендія: 
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;
із малозабезпечених сімей (у разі отримання відповідної державної допомоги 
згідно із законодавством);

-  дітям-інвалідам та інвалідами 1-І 11 групи: 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, які за результатами семестрового контролю втратили 
право на призначення академічної стипендії, обов’язково призначається соціальна 
стипендія (відсотків мінімальної ординарної (звичайної) академічної стипендії):

- 100 - особам, яким згідно із Законом України «Про статус і соціальний захист 
громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», які за 
результатами семестрового контролю мають середній бал успішності нижчий ніж 7 
за дванадцятибальною або нижчий ніж 4 за п'ятибальною шкалою оцінювання:

- 109 - особам, із малозабезпечених сімей (у разі отримання відповідної 
державної допомоги згідно із законодавством) і які є дітьми-інвалідами та 
інвалідами 1-111 групи за результатами семестрового контролю мають середній бат 
успішності нижчий ніж 7 за дванадцятибальною або нижчий ніж 4 за п'ятибальною 
ш каїою  оцінювання;
- 100 - особам, 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, 
які за результатами семестрового контролю мають середній б а ї успішності нижчий 
ніж 7 за дванадцятнбаїьною або нижчий ніж 4 за п'ятибальною шкалою оцінювання.

З.б.Особи, які одночасно мають право на акаїемічну і соціаіьну стипендію: 
особам, з малозабезпечених сімей (у разі отримання відповідної державної допомоги 
згідно із законодавством) та які є дітьми-інвалідами та інвалідами 1-І 11 групи, яким 
призначена академічна стипендія, додатково виплачується соціальна стипендія (відсотків 
мінімальної ординарної (звичайної) академічної стипендії):

- 9: студентам із малозабезпечених сімей (у разі отримання відповідної державної 
допомоги згідно із законодавством): студентам, які є дітьми-інвалідами та інвалідами I- 
III групи (крім інваїідів по зору і слуху та інвалідів війни);

- ЗО: студентам із числа тих. що входили до складу військових формувань, які за 
рішенням відповідних державних органів були направлені для виконання миротворчих 
операцій або відряджені до держав, в яких у цей період велися бойові дії;

- 50: студентам, які є інвалідами по зору і слуху: студентам із числа військовослужбовців, 
які прирівняні до інваїідів війни.

Якщо згідно з цим пунктом стипендіат має право на кілька додаткових соціальних 
стипендій, кожна з них призначається і виплачується окремо.

3.7. Особам, яким згідно із Законом України «Про статус і соціаіьний захист 
громатян. які постраждаїн внаслідок Чорнобильської катастрофи» гарантуються пільги 
під час призначення стипендії, за рахунок коштів, передбачених у державному 
бюджеті на здійснення заходів з ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, 
виплачується додаткова соціаіьна стипендія у сумі визначеній в п.35 Постанови Кабінету 
Міністрів від 12.07.2004 року №882 «Про затвердження порядку призначення і виплати 
стипендій».

4. МАТЕРІАЛЬНА ДОПОМОГА ТА ЗАОХОЧЕННЯ
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Використання коштів для надання матеріальної допомоги та заохочення студентів 
коледжу, які навчаються за державним замовленням, здійснюється відповідно до наступного 
порядку:

4.1. З мстою підвищення життєвого рівня і заохочення за успіхи в навчанні, участь у 
громадській, спортивній діяльності у коледжі) студентів, які навчаються в межах обсягів 
підготовки кадрів за державним замовленням, коледж 10 відсотків коштів, передбачених на 
виплату стипендій, використовує для надання матеріальної допомоги та заохочення.

4.2. Матеріальна допомога надасться студентам, які її потребують, на підставі 
особистої заяви та наказу директора коледжу в межах коштів визначених в п.п. 4.1. цього 
Положення:
• з малозабезпечених сімей та з багатодітних сімей -  у розмірі до 3 академічних стипендій на 
рік;
• студенти з числа дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування -  у розмірі до 4 
академічних стипендій на рік;
• студенти, яким згідно із законом України «Про статус і соціальний захист громадян, як; 
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» гарантуються пільги при призначенні 
стипендії, при наявності відповідного посвідчення -  у розмірі до 4 академічних стипендій на 
рік;
• студенти, які є інвалідами з дитинства та інвалідами 1 та 11 групи при наявності 
відповідного посвідчення - у  розмірі до 4 академічних стипендій на рік;
• студенти, які мають сім 'ї з дітьми при наявності свідоцтва про одруження, свідоцтва про 
народження дитини - у  розмірі до 4 академічних стипендій на рік:
• у разі хвороби, смерті близьких родичів тощо - у  розмірі до 400 грн.;
• всім категоріям студентів на оздоровлення -  у розмірі до 3 академічних стипендій на рік.

при народженні дитини - у  розмірі 1 стипендії.
4.3. Встановлення надбавок до стипендій, преміювання встигаючих студентів за успіхи в 

навчальній, культурно-масовій, спортивній, художній (в коледжі та гуртожитку коледжу), 
громадській роботі здійснюється відповідно до наказу директора за поданням 
профспілкового комітету у розмірі до 10 стипендій на рік.

5.2. АКАДЕМІЧНІ СТИПЕНДІЇ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

5.2.1. Академічна стипендія Президента України призначається відповідно до 
«Положення про порядок призначення академічних стипендій Президента України 
студентам вищих навчальних закладів та аспірантам», затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 28.10.1994 року №744 (зі змінами та доповненнями), постанови 
Кабінету Міністрів України від 23.12.1996 року №1542.

5.2.2. Стипендії Президента України призначаються студентам-відмінникам вищих 
навчальних закладів України, які найбільше відзначилися в навчальній роботі.

Розмір стипендії Президента України встановлений, виходячи з розміру мінімальної 
академічної стипендії, збільшеної на коефіцієнт 4,375.

5.2.3. Кандидати на отримання стипендії Президента України 
висуваються педагогічною радою коледжу.

5.2.4. Призначення стипендії Президента України здійснюється двічі 
на рік за результатами екзаменаційної сесії (зимової та літньої) протягом 
місяця після її закінчення згідно з наказом МОП України.
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Необхідні документи (витяг із засідання педради, наказ директора, характеристика- 
подання) подаються на останній семестр до 01 липня поточного року, на весняний семестр
- до 01 лютого.

5.2.5. Стипендія Президента України студентам виплачуються після отримання наказу 
про її призначення з першого числа місяця, що настає після закінчення екзаменаційної сесії. 
Кошти на виплату стипендії закладаються в стипендіальний фонд.

5.2.6. Позбавлення студентів стипендії Президента України може бути здійснено 
рішенням педагог ічної ради за умови затвердження його МОП України.

5.4. ПЕРСОНАЛЬНІ СТИПЕНДІЇ .

5.4.1. За студентами, висунутими на іменну стипендію ім. Олега Срібного, міського 
голови залишається право отримувати стипендію за результатами підсумкового контролю.

5.4.2. Стипендії міського голови виплачуються згідно з розпорядження міського 
голови. Кількість стипендій доводиться до 
коледжу щороку.

5.4.3. Кандидати на отримання стипендії облдержадміністрації 
висуваються педрадою коледжу за поданням завідувачів відділень та 
за узгодженням профкому студентів. Рішення затверджується відповідним 
наказом директора.

5.4.4.Позбавлення студентів стипендій міського голови може бути здійснено рішенням 
педради коледжу за умови узгодження зі студентським профкомом та затвердження цього 
рішення місьвиконкому.

5.4.5. Необхідні документи (витяг із протоколу педради, наказ директора, 
характеристика-подання) направляється на ім'я міського голови за результатами сесії.

5.5. ПЕРСОНАЛЬНІ СТИПЕНДІЇ МІСЬКОЇ РАДИ

5.5.1. З метою створення сприятливих умов для розвитку вищої школи 
в містах, підтримки обдарованої студентської молоді, на підставі Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні» (ст. 32, 64) 
призначаються персональні стипендії міської ради. Стипендії 
виплачуються за рахунок міського бюджету.

5.5.2. Стипендії міської ради призначаються на семестр із метою 
підтримки обдарованих студентів та матеріального заохочення відмінників навчання, 
які беруть активну участь у громадському житті міста тощо. 

Стипендія може призначатися студентам. які навчаються як за 
держзамовленням, так і на комерційній основі.

За студентами, які навчаються за держзамовленням, поданими на іменну стипендію 
міської ради, залишається право отримувати стипендію за результатами підсумкового 
контролю.

5.5.3. Кандидати на отримання стипендії міської ради висуваються педагогічною радою 
коледжу за поданням завідувачів відділень та за узгодженням студентської ради коледжу.



5.5.4. Позбавлення студентів стипендії міської ради може бути здійснено рішенням 
педради за умови узгодження зі студентським профкомом. Рішення педради затверджується 
відповідним наказом директора.

6. ВНЕС ЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ

6.1. Зміни та доповнення до І Іоложення вносяться у разі змін у нормативно- 
правових актів щодо стипендіального забезпечення студентів, появи нових джерел та форм 
матеріального заохочення, тощо.

6.2. Зміни та доповнення оформлюються додатком до Положення з 
посиланням на нормативно-правові документи. які обумовили введення 
змін та доповнень.

6.3. До внесення змін в дане положення в зв'язку з змінами в законодавстві, стипендія 
виплачується відповідно до чинного на час виплати законодавства.

6.4. Розмір стипендіального фонду коледжу забезпечує виплату академічних стипендій 
не менш як двом третинам і не більш як 75 відсоткам студентів, які навчаються за кошти 
державного бюджету, без урахування осіб, які отримують соціальні стипендії.

6.4. З моменту затвердження цього Положення попереднє Положення про 
стипендіальне забезпечення студентів Полтавського базового медичного коледжу та 
Положення про Персональну стипендію Полтавського базового медичного коледжу 
втрачають силу.
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