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І. Загальні положення

1.1. Правила призначення та виплати стипендій у Берегівському медичному 
коледжі (далі - Правила) розроблені на підставі Постанови Кабінету Міністрів 
України від 28 грудня 2016р. №1045 «Деякі питання виплати соціальних стипендій 
студентам (курсантам) вищих навчальних закладів», Постанови Кабінету Міністрів 
України від 28 грудня 2016р. №1(^17 «Про розміри стипендій у державних та 
комунальних навчальних закладах, наукових установах», Постанови Кабінету 
Міністрів України від 28 грудня 2016р. №1050 «Деякі питання стипендіального 
забезпечення». Постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016р. №1043 
«Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті Міністерству 
науки і освіти для виплати академічних стипендій», Закону України «Про вищу 
освіту» та інших нормативно-правових документ ів.
1.2. У Берегівському медичному коледжі (далі БМК) стипендії призначаються 
студентам денної форми навчання, які навчаються за державним (регіональним) 
замовленням за рахунок коштів загального фонду державного (відповідного 
місцевого) бюджету, з першого числа місяця, що настає після закінчення 
семестрового контролю згідно з навчальним планом, на період до визначення 
результатів наступного семестрового контролю, крім випадків, визначених цими 
Правилами.
1.3. Особам, визначеним пунктом 1.2. цих Правил, призначают ься такі стипендії:
1) академічні — за результатами навчання у БМК;
2) соціальні - на підставі законів, що встановлюють державні пільги і гарантії щодо 
призначення соціальних стипендій для окремих категорій громадян.
1.4. Стипендії призначаються стипендіальною комісією БМК за відповідними 
спеціальностями та курсами згідно з поданнями завідуючих відділеннями, які 
готуються на підставі даних про успішність, витягами з наказів щодо підстав 
-нарахування студентам додаткових балів, протоколами органів студентського 
самоврядування та документами, які надають право па призначення соціальної 
стипендії.
1.5. Стипендії виплачуються один раз на місяць.
1.6. У разі, коли строк закінчення навчання студента, який отримує академічну 
або соціальну стипендію, настає до закінчення місяця, або стипендіат вибуває з 
Коледжу до закінчення строку навчання. їм виплачується стипендія у повному 
обсязі за останній місяць навчання.
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1.7. У період тимчасової непрацездатності, підтвердженої довідкою закладу 
охорони здоров’я, студент отримує академічну або соціальну стипендію у 
призначеному йому розмірі.
1.8. На час проходження практики або провадження іншої трудової 
діяльності, з дозволу Коледжу, стипендіат зберігає право на отримання 
стипендії.
1.9. Стипендіатам, призваним на військову службу у зв’язку з оголошенням 
мобілізації, протягом строку перебування на військовій службі виплачується 
стипендія в розмірі, встановленому згідно з цими Правилами за результатами 
навчання в останньому перед призовом навчальному семестрі.
1.10. Студентам, які навчалися за державним (регіональним) замовленням і 
поновили навчання за таким замовленням після академічної відпустки чи 
відпустки у зв’язку з доглядом за дитиною до 3-х років, академічна стипендія 
призначається в розмірі, який встановлюється студенту згідно з Правилами 
за результатами останнього (до перерви у навчанні) семестрового контролю. 
У разі наявності у них права на призначення соціальної стипендії така 
стипендія призначається за процедурою та у строки, визначені цими 
Правилами.
1.11. Студентам, які навчалися за%ержавним (регіональним) замовленням в 
іншому вищому навчальному закладі та поновилися на навчання за таким 
замовленням до Коледжу, академічна стипендія призначається за 
результатами останнього семестрового контролю у вищому навчальному 
закладі, де студент навчався раніше.
1.12. |  Стипендіатам, які мають дітей віком до 3-х років і продовжують 
навчання за денною формою, виплачуються щомісячна грошова допомога, 
передбачена чинним законодавством, і стипендія, передбачена цими 
Правилами.
1.13. З метою підвищення життєвого рівня та заохочення за успіхи у 
навчанні, участь у громадській, спортивній і науковій діяльності БМК має 
право надавати матеріальну допомогу та заохочення студентам, які 
навчаються за державним замовленням за денною формою навчання за 
рахунок коштів, передбачених у кошторисі Коледжу, затвердженому у 
встановленому порядку.

Порядок використання коштів, передбачених для надання матеріальної 
допомоги та заохочення, розробляється навчальним закладом та 
затверджується Педагогічною радою БМК.

Стипендіальна комісія Коледжу приймає рішення щодо надання 
матеріальної допомоги та заохочення окремо щодо кожної особи і кожної 
виплати.

Студентам, які навчалися за державним замовленням і перебувають в 
академічній відпустці за медичними показами, відповідно до наказу 
директора, в межах коштів, передбачених у кошторисі Коледжу, 
затвердженому у встановленому порядку, щомісяця виплачується допомога у 
розмірі 50 відсотків мінімальної ординарної (звичайної) академічної 
стипендії.



Студентам з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування, 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 показаннями.

Зазначеним у цьому пункті особам, які хворіють на туберкульоз, допомога 
виплачується протягом 10 місяців з дня настання тимчасової 
непрацездатності у подвійному розмірі.

II Стипендіальна комісія

2.1. Стипендіальна комісія БМК утворюється на підставі наказу директора 
відповідно до пункту 5 Порядку призначення і виплати стипендій, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 липня 2004 р. 
№ 882 “Питання стипендіального забезпечення” (в редакції постанови 
Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. № 1050 “Деякі питання 
стипендіального забезпечення”). '»
2.2. Стипендіальна комісія вирішує питання щодо:
- призначення та позбавлення академічної або соціальної стипендії (у тому
числКспірних);
- надання матеріальної допомоги студентам Коледжу;
- заохочення кращих студентів за успіхи у навчанні, участь у громадській, 
спортивній і науковій діяльності;
- визначення кандидатур на розгляд Педагогічної ради Коледжу для 
призначення стипендій Президента України, Верховної Ради України, 
Кабінету Міністрів України, Закарпатської ОДА, іменних та інших стипендій 
і премій;
- розподілу коштів передбачених для надання матеріальної допомоги та 
заохочення студентів, згідно виділених коштів, та середньорічного 
контингенту студентів бюджетної форми навчання.
2.1. До складу стипендіальної комісії входять: голова комісії - директор, 
секретар комісії, провідний бухгалтер, завідувачі відділеннями, 
юрисконсульт, інспектор з кадрів, голова старостату, голова первинної 
профспілкової організації студентів та представники органів студентського 
самоврядування.

При цьому кількість осіб, які представляють у стипендіальній комісії 
органи студентського самоврядування та первинних профспілкових 
організацій осіб, які навчаються, повинна становити не менше ніж 50 
відсотків складу стипендіальної комісії.
2.4. У своїй роботі стипендіальна комісія керується законами та іншими 
нормативно-правовими актами, що визначають права і обов’язки осіб, які 
навчаються, цими Правилами та Статутом БМК.



2.5. За поданням стипендіальної комісії директор затверджує реєстр осіб, 
яким призначаються стипендії, за умови, коли рішення стипендіальної комісії 
не суеречить вимогам законодавства та цим Правилам.
2.6. Засідання стипендіальної комісії Коледжу проводиться за потребою, 
але не.рідше одного разу на семестр. Воно вважається дійсним за умови 
присутності більшої половини членів комісії.
2.7. Рішення стипендіальної комісії Коледжу оформлюється протоколом, 
який підписує голова та секретар комісії, що є підставою для формування 
відповідних наказів на призначення стипендій, надбавок, матеріальних 
допомог та премій.
2.8. Рішення стипендіальної комісії приймається відкритим голосуванням 
більшістю голосів присутніх членів комісії. Голова та члени комісії несуть 
відповідальність за достовірність даних, поданих для формування 
відповідних наказів на призначення стипендій, надбавок, матеріальних 
допомог та премій.

Розділ III. Академічні стипендії

3.1. Академічними стипендіями в БМК є:
- ординарні (звичайні) академічні стипендії (в розмірі 830 гривень на місяць);
- стипендії в підвищеному розмірі - студентам, які досягли особливих успіхів 
уравчанні (у розмірі 1208 гривень).
З ж. У разі, коли стипендіат має право на призначення кількох академічних 
стипендій, виплачується одна стипендія найбільшого розміру, якщо інше не 
передбачене законодавством.
3.3. Призначення академічної стипендії студентам Коледжу здійснюється на 
основі загального рейтингу студента (далі - Рейтинг), що складається з 
рейтингу успішності, який визначається на підставі об’єктивних та прозорих 
характеристик, прямих вимірів навчальних досягнень здобувані в вищої 
освіти з кожної навчальної дисципліни семестру. До Рейтингу включаються 
ус) студенти, які навчаються за рахунок коштів державного бюджету на 
певному відділенні за відповідним курсом. Процедура визначення Рейтингу є 
однаковою для здобувачів вищої освіти, які навчаються на одному відділенні, 
курсі.

Рейтинг студентів, які навчаються на одному відділенні Коледжу за 
денною формою навчання за відповідними курсом, оприлюднюється на 
офіційному веб-сайті навчального закладу не пізніше, ніж через три робочих 
дні після прийняття відповідного рішення стипендіальною комісією.

Особа, яка протягом попереднього навчального семестру отримувала 
академічну стипендію і внаслідок тимчасової непрацездатності, 
підтвердженої довідкою закладу охорони здоров’я, не склала семестровий 
контроль у строк, визначений навчальним планом, має право на отримання 
академічної стипендії у розмірі мінімальної ординарної (звичайної) 
академічної стипендії.



і: Рішенням директора Коледжу такій особі встановлюється строк 
ліквідації академічної заборгованості, але не більше як місяць з дня 
припинення тимчасової непрацездатності, після чого питання призначення 
академічної стипендії такій особі вирішується на загальних підставах 
відповідно до цих Правил. У разі, коли особі призначена академічна 
стипендія,- здійснюється перерахунок коштів та виплата академічної 
стипендії у повному обсязі. Якщо стипендіат втратить право на призначення 
академічної стипендії, виплата такої стипендії припиняється, відшкодування 
коштів, отриманих такою особою під час ліквідації академічної 
заборгованості, не здійснюється.

Рейтинг успішності визначається за результатами семестрового 
контролю з кожної навчальної дисципліни, передбаченої навчальним планом, 
для усіх студентів у розрізі курсів та спеціальностей. Підсумкова семестрова 
оцінка з дисципліни визначається на основі набраного студентом впродовж 
семестру середньозваженого бала, який формується шляхом оцінювання усіх 
видів навчальної роботи, визначеними робочою програмою дисципліни.
3.4. До Рейтингу не включаються особи, які:
- протягом навчального семестру до початку поточного семестрового 
контролю не виконали програму з будь-якої навчальної дисципліни і набрали 
менше трьох балів за чотирибальною шкалою оцінювання або чотирьох балів 
защванадцятибальною шкалою оцінювання. Рішенням директора БМК таким 
осЬбам встановлюється термін, протягом якого вони можуть покращити 

'льтати навчання, але не більше як до дати початку наступного
навчального семестру згідно з навчальним планом за відповідною 
спеціальністю (напрямом підготовки);
- станом на перше число місяця, що настає після закінчення семестрового 
контролю згідно з навчальним планом, мають академічну заборгованість;
- до дати завершення семестрового контролю, визначеного навчальним 
планом, не склали семестровий контроль з будь-якої навчальної дисципліни. 
Затвердження і оприлюднення Правил формування Рейтингу здійснюється не 
пізніше, ніж за тиждень до початку нового навчального року. Протягом 
навчального року зміни до таких Правил не вносяться.

Рейтинг, відповідно до якого студентам Коледжу призначаються і 
виплачуються академічні стипендії протягом першого року навчання до 
першого семестрового контролю, формується на підставі конкурсного бала, 
отриманого ними під час вступу до навчального закладу. Рейтинги, 
відповідно до яких студентам Коледжу призначаються і виплачуються 
академічні стипендії протягом наступних навчальних семестрів, складаються 
за: результатами останнього навчального семестру по кожному відділенню, 
курсу.
3.5. ТІсрсд початком підведення підсумків кожного семестрового контролю 
Педагогічна рада БМК з урахуванням видатків на стипендіальне 
забезпечення, затверджених навчальним закладом у встановленому порядку, 
визначає однаковий для всіх курсів та спеціальностей (напрямів підготовки) 
ліміт стипендіатів, яким буде призначатися академічна стипендія за



результатами такого семестрового контролю. Цей показник встановлюється у 
відсотках - 45 %  фактичної кількості студентів денної форми навчання, які 
навчаються за державним замовленням на певному курсі та за певною 
спеціальністю (напрямом підготовки) станом на перше число місяця, 
наступного за датою закінчення семестрового контролю згідно з 
навчальними планами для відповідних курсів та спеціальностей (напрямів 
підготовки).

Перед початком підведення підсумків семестрового контролю за другий 
семестр відповідного навчального року також встановлюється ліміт осіб, які 
зараховані на перший рік навчання і яким до першого семестрового 
контролю буде призначатися академічна стипендія на підставі конкурсного 
бала, здобутого під час вступу до навчального закладу.
3.6. Академічна стипендія у мінімальному розмірі призначається:
- студентам, які в межах ліміту стипендіатів 45 відсотків згідно з Рейтингом, 
займають вищі позиції;
- студентам першого року навчання до першого семестрового контролю на 
підставі конкурсного бала, отриманого під час вступу до Коледжу (в межах 
визначеного ліміту стипендіатів, ^кі зараховані на перший рік навчання і 
яким! до першого семестрового контролю буде призначена академічна 
стйщндія).
3.7. Розмір академічної стипендії, призначеної згідно з пунктом 3.6 цих 
Правил, збільшується на 45,5 відсотка у разі, коли за результатами навчання 
студенти, відповідно до рішення стипендіальної комісії, займають найвищі 
рейтингові позиції і мають право на призначення академічних стипендій за 
особливі успіхи у навчанні.

1Ррзділ IV. Правила призначення соціальних стипендій

4.1. Соціальна стипендія в обов'язковому порядку виплачується студентам 
Коледжу, які за результатами навчального семестру не мають академічної 
заборгованості, незадовільних результатів навчання, включені до рейтингу 
відповідно до Порядку, не отримують академічних стипендій, не 
перебувають на державному утриманні (крім дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування, а також осіб, які в період навчання у 
віці від 18 до 23 років залишилися без батьків) та належать до однієї з нижче 
зазначених категорій:

1) у розмірі 2000 гривень на місяць - для наступних категорій:
-  діт|-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, а також особи, які в 
період навчання у віці від 1 8 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.
4.2. Вищезазначені 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.

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.

Стипендіальна комісія протягом трьох робочих днів з дня отримання 
писшового звернення приймає рішення щодо наявності в особи права на 
отршіання стипендії. У разі прийняття стипендіальною комісією позитивного 
рішення відповідна соціальна стипендія виплачується з дати звернення.
4.3. У разі, коли за результатами навчання успішність осіб, які мають право
на соціальну стипендію, становить 10- 12 балів за дванадцятибальною або 5 
балів за ч о т и р и ба л ьн о ю  шкалою оцінювання з кожного навчального 
предмета чи дисципліни, отриманих під час семестрового контролю, 
займають найвищі рейтингові позиції і мають право на призначення 
академічних стипендій за особливі успіхи у навчанні у межах установленого 
ліміту стипендіатів, додатково до соціальної стипендії, що виплачується 
таким особам у встановленому порядку, за рахунок коштів, передбачених у 
Коледжі для виплати академічних стипендій, студенту виплачуються кошти, 
що складають різницю між розміром академічної стипендії, що 
призначається студентам Коледжу, які займають у рейтингу найвищі позиції 
і мають право на призначення академічних стипендій за особливі успіхи у 
навчанні, та розміром соціальної стипендії, що виплачується у
встановленому законодавством порядку Мінсоцполітики особам, які 
належать до окремих категорій громадян, яким на підставі законодавчих 
актів надані державні пільги і гарантії з виплати соціальних стипендій.
4.4. і  Особам, зазначеним у п. 4.1 цих Правил, які мають право на 
призначення соціальних стипендій, розмір соціальної стипендії збільшується:
- іетщ^нтам, які є інвалідами по зору і слуху - на 50 відсотків мінімальної 
ординарної (звичайної) академічної стипендії Коледжу;
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- студентам Коледжу з числа осіб, що входили до складу військових 
формувань і за рішенням відповідних державних органів направлені для 
участі в операціях з підтримання миру і безпеки або відряджені до держав, в 
яких велися бойові дії, - ЗО відсотків.

Особам, яким згідно із Законом України «Про статус і соціальний захист 
громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» мають 
пільги під час призначення стипендії, за рахунок коштів, передбачених у 
державному бюджеті на здійснення заходів з ліквідації наслідків 
Чорнобильської катастрофи, виплачується додаткова соціальна стипендія у 
сумі 150 гривень.
4.5. Для отримання соціальної стипендії студенти звертаються до Коледжу із 
заявою, в якій зазначаються такі відомості: прізвище, ім’я та по батькові; 
число, місяць, рік народження; зареєстроване та фактичне місце проживання; 
підстава для отримання соціальної стипендії.

До заяви додаються копії документів: паспорт громадянина України 
(свідоцтво про народження); довідки про присвоєння реєстраційного номера 
облікової картки платника податків; студентського квитка. Крім того 
додатково подаються документи, що засвідчують право на отримання пільг.
4.6. ^Заступник директора % виховної роботи Коледжу приймає 
вищезазначені документи, формує на кожного студента особову справу, 
завірену копію якої в десятиденний строк передає до органу соціального 
захисту населення.
4.7;. Орган соціального захисту населення в п’ятиденний строк вносить 
відомості про студента, який має право на отримання соціальної стипендії, 
що містяться в особовій справі, до Єдиного державного автоматизованого 
реєстру осіб, які мають право на пільги, шляхом формування персональної 
облікової картки.
4.8. Студенти несуть персональну відповідальність за достовірність та 
своєчасність подання документів, які дають право на призначення соціальної 
стипендії.

Розділ V. Вирішення спірних питань
ІУ Ії  ^

5.1. Студенти, які вважають, що в конкретних питаннях призначення або 
позбавлення стипендії порушене чинне законодавство та діючі нормативні 
акти, мають право звернутися до стипендіальної комісії Коледжу з 
вмотивованою заявою, яка розглядається у термін не більше ніж 8 робочих 
днів з дня отримання заяви та повідомляє про своє рішення заявнику в 
п’ятиденний термін.
5.2. Щ|Питання стипендіального забезпечення студентів Коледжу, не 
регл|імЬнтовані цими Правилами, вирішуються згідно з чинним 
законодавством України.
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