
1. ЗAГAJъHI ПOЛO}I(ЕHIUI
1 .1 fiaнi Пpaвилa пpизI{aчeIIня сTиIIeндiй y КpeмeнЧyцькoМy мrДичIloМy

кoле.цlкi iменi ts.I. Литвинeнкa (дaпi Пpaвилa) poзpoблeнi вiдпoвiДнo 
'цo

Пoстaнови Кa6iнеry Мiнiсщiв УкpaiЪи вiд 28 гpyдня 2016 p. Nb 1050 <<,{eякi

ПиTaHIl'l с.гипeндiЕlJlЬl{oгo зaбезпeчeнHя)' <Пopядoк ПpизHaЧенIIя Ta BиПЛaTи
стипeндiй>; Пoстaнoви Кaбiнeтy Мiнiсщiв УкpaiЪи вiд 28 гpyдня 2016 p.
J\b 1047 <Г{рo poзмipи стипенДiй y дepхraBниx Ta кoМyIIaГIЬниx IIaBЧaJIЬIIиx
зaклaДaХ, I{ayкoBиx yсTaнoBaю); Пoстaнoви Кaбiнery Miнiсщiв УкpaiЪи
вiд 28 гp)/,цЕIя 2016 p. Ng |047 <Пpo пepелiк IIoсTaIIoB Кaбiнетy Мiнiстpiв
УкpaiЪи, щ{3 B,гpaTили чиIIнiсть>>, Пoстaнoви Кaбiнетy Мiнiстpiв УкpaiЪи вiд
28 ЩУдня 2016 p.}lb 1045 <,{eякi ПиTaнIIя BипJIaTи сoцia.пьниx стипендiй
сTyдеIITaM (куpсaнтaм) вищиx IIaBчЕшIЬниx зaкЛa.цiв> (зi змiнaми вi.цпoвi.цнo Дo
Пoстaнови I{МУ вiд 8 ЛIoToгo 20I7p. J',{!81)' iнlшиx зaкoнo.цaBЧиx.цoкyМeнтiв тa
з МеToIo зa6езпeчеIII{я Пpaв сryдентiв Кoлeдrкy.

|'2.[iя Пpaвил IIoшIIфюеTЬся IIa oсiб, якi нaвчаrоTься B Кpeмeннyцькoмy
МеДичI{{}Мy КOЛе.цlкi iменi B.I. ЛитBинeI{кa (дaлi . Кoледхсi) зa peгioнaльним
зaMoBJIеI{I{я&{ зa pa>(yнOк кorштiв зaгaJIЬIIoгo фoндy мiсцевoгo бюд>кетy.

1 .3 " У Кpеменvуцькoмy MедичнoMy кoлeдxi iменi B.I. Литвиненкa
стишендiT гlризнaчaloTЬся вitпoвiДнo Дo BсTaHoBлеIII.tx Пpaвил з пеpIIIoгo ЧисJIa
мiояця, IIaCITyII}Ioгo Зa .цaтoю зaкiнчення сеМесTpoBoгo кoнTpoлIo згiднo iз
IIaBЧaJIЬHи}дp{ IIJIaI{aI\dи зa спeцi€lJIЬIIoсTями 5.12010101 <Лiкyв€lJIьIIa спpaBD)'
5.|20Ia102 <СестpинсЬкa сцpaBD), 5.12010t05 <AкyшlеpсЬкa спpaBD),
5.12010106 <Стомaтолoгiя opToпеди!II{€D)' спeцiaльнoсTЯМи 22З МeдсесTpиI{сTBo
(спeцiaшiзaцiяlми <<Лiкyвaгrьнa спpaBD)' <<CeсщинсЬкa сПpaBD)' <AкyrшepсЬкa
спpaва>>), 22\ Стoмaтoлoгiя (спeцiaпiзaцiя <<Cтoмaтoлoгiя opтoпeди.rнa>>) тa
peйтингaми, сФopмовaниМи зa peзyЛьTaTaМи oсTaIIIIЬoгo сeмесTpoBoГo
кoнтpoJi}o.

I.4" Стyдентaм Кoлeplсy, якi IlaBЧaIoться згiднo з yГotaМи, yкJIa.цeIIиMи
мirк Кохед;кrм Ta фiзи.rними aбo IоpидиЧниМи oсoбaми, стипендii моxсyть
BиПЛaчYзaтIася Зa payiylloк кoIIITiв тaкиx oсiб, якщo це llrprдбaченo ).MoBaMи
yкЛaДеIiоi угоди.

1.5. oсобaм, якi нaвчaпI|4cЯ згiднo з зaзHaЧeниМи B II. t.4. yгoдaми i в
yсTaнCIBJIei{оI\яy IIopя,цKy пеpeBедeнi нa IIaBчaIIHя зa p€жyнoк бro.цxсетниx кoIштiв y
Mе)кЕlХ Кo;rедxсy, a6a пеpeBe,цeнi з iнIцoгo IIaBчaJIЬItoгo Зaклa.цy, ПpизHaЧeння i
BиПЛaTa стишeн.цiй здiйснIoIoTЬся згi.цнo з ПopядкoМ IIpизIIaЧeIII{я Ta BиIIЛaти
стипен.цiЙ, a aaмa.

Aкaдeмi.rноТ _ з мiсяця, Щo нaсTaе зa Дaтolo ПepеBедення oсoбИ Ha
IIaBчaI{}lя вitпoвiДнo,цo Haкaзy ДиpeкTopa;

Cоцiaльнoi"- зa Ilpоцeдypolo Ta B стpoки' BизI{aЧеI{i дaним Пopядкoм.
1.6. У Коледlti пpизнaualoTься тaкi стипен.цii:

- aкaдеL{i.rнi - Зa pезyJIЬTaтaI\dи нaBчaIIIIя стyдeнтiв y кoледжi;
_ соцiзльгli _ iтa пiдстaвi зaкoнiв, щo BсTaнoBлIoIoTь дep>кaвнi пiльги i

гapaнтiТ щОДo IIpиЗI{aчeIrI{я сoцiaльниx стипeндiй .цJIя oкpеМиx кaтегopiй
гpoMaДЯЕI.



I.7. fiля виpiIIIеЕiHя пиTaIIЬ щoДo пpизIIaчeнI{я Ta пoзбaвлеIIIIя aкa.цeмiчнoТ
aбo сoцiaльноТ стипендii (y тoмy числi спipниx), нa.ц€шIIIя мaтepiaльнoi дoпoМoги
сTy.цеI{TaМ, ЗaoХoчeI{IIя щpaщиx iз Ilиx зa yспixи B нaвчaннi' yЧaсTЬ УгpoMaДсЬкiй, споpтивнiй i нayкoвiй дiяльнoстi нaкaзoМ Диpeктopa yTBopЮeTЬся
стипен.цi€LпЬ}Ia кoмiсiя.

,{o склaдy ОтиIlrндiaпьнoi кoмiсir Bxo.цЯтЬ: Диpeктop' гoлoBIIий бyxгaлтep,
зaвiд5uвa.li вiддiлень} IIPе.цстaBIIики opгaнiв сTy/цeI{TсЬкoгo сaMoBpяДyBaIIIIя Ta
ПеpBин}Ioi пpофспiлкoвoТ opгaнiзaцii oсiб, якi нaвчaroTЬсЯ. Пpи цьoмy кiлькiстьoсiб, якi iТрr.цсTaBJIяIoTЬ у стипeндiaльнiй кoмiсii opй, сTyдeнTськoгo

. сaMoBpя,цyBai{ня Ta ITеpBиннoi пpoфспiлкoвoТ opгaнiзaцii oсiб, якi нaвчЕlк)TЬсЯ.
пoBиHнa сТaI{ОBиTи не МeнIПe нiхс 50 вiдсoткiв скJIaДy стипeндiaльнoi кoмiсiТ.

Зa пoдaннЯ1\4 сTиIIeндiaльнoТ кoмiсii ДиpекTop зaTBepДI(yr perсTp oсiб, якиМ
ПpизI{aЧaIоTЬся стигtендiТ, У paзi, кoли piIшeння стипенДiaльнoi кoмiсiТ не
сyПеpeЧиTЬ BиМoГaМ Зaкoнo.цaBсTBa Ta Пpaвилarrл пpизI{aЧеHIIя сTиIIeндiй.

1.8. СтигlендiТ виплaЧ/IoTЬся o.циI{ paз нa мiсяць.
CтyдентaМ cTиIIеI{дiя пpизнaчaeTЬся З ПеpIIIoгo чиоЛa мiсяця, щo нaсTar

пiсля зaкiнченI{я сeМесTpoBoГo кoI{TpoлIo згiднo з IIaBЧ€IJIЬI{иI\d пЛaнoМ, IIa пepioд
Дo BизI{aчeння резyЛЬTaTiв нaстyпIloгo сel\dесTpoBoгo кoнTpoЛю, кpiм випaiкiв,
зaзHaЧeниХ y циХ Пpaвилaх.

У разi, кoЛи сTpoк зaкiнчення IIaBЧaння oсoби, якa oTpиI\dyr aкaДемi.Iнy aбo
. сoцia.гrьнy сТиIIеI{дirо, нaсTar .цo зaкiнчення мiсяця aбo Ъ'".,eндiaт вибyвae з
Кoлeдхсy до зaкiнre}Il{я сTpoкy нaBчaI{IIя, iм виплaчyrTЬся стипeндi" 

".,oЪ"o'yoбсязi Зa ocтaннiй мiсяцЬ нaBчaIIIIя. У пеpioд TиlvtЕlaсoBoТ нeпpaцeздaтнoстi,
пiдтвеpдженoТ Дoвi.цкоlo зaКJla.цy oxopolrи здopoв'я, oсoбa oтpиMyr aкaдeмivнy
aбo соцiaгlЬHy стипенДiro B IIpизIIaЧeнoMy iй poзмipi.

Ha чaс I]poХo.ЩкeнIIя пpaкTики aбo пpoвaдж.""" iнIшoТ щyдoвoi дiяльнoстiз .цoЗB0Лy ДиprкTopa Кoлeдxry стипендiaт збеpiгae пpaBo Ha oTpиМaIIн,I
стипеrадii.

Cтипен,цiaтaм, пpизBaниМ IIa вiйськoвy слyxсбy y зв'язкy З oгoлoIIIeнн,tM
мoбiлiзaцiТ, пpoтягoМ стpoкy пepeбyBaIIIIя 

"u 
,iи.iйiи слyжбi виплa.ryrTЬся

стипендiя в розмipi, встaнoBЛellol\dy згiднo з .цaними Пpaвилaми зa peзyЛЬTaTaMи
' нaBчaI{РLq B ОсTaI{Hьol4y пepеД пpизoBoM нaBЧaJlЬнolvty сeместрi.

Cтyдентaм, якi HaBчaписЯ зa peгioнaльним з€lМoBЛeHIIяМ i пoнoвили
нaBчaI{I{я зa TaкиМ зaМoBлеIlIIяМ пiсля aкaдeмivнoi вiдпyстки, aкaдeмi.rнa
стипендiя IIpизi{aЧa€TЬся в poзмipi, якиЙ BсTaнoBJIIorTЬся oсoбi згiднo з дaниМи
ПpaвилaшIи Зa pезyЛЬTaTaМи oсTaIIньoгo (дo пеpepBи B нaвчaннi) сeмеофoBoГo
кoнтpoлIо.

I.9" Стишендiaтaм, якi мarоть дiтeй вiкoм Дo Tpьox poкiв i пpoдoв)I(yюTЬ
нaBЧa}IнЯ' BиIIЛaЧ/IоTься щoмiсяuнa гpoIIIoBa Дoпoмoгa, пepеДбaченa
зaкoнo.шaBсТtsoi\{, i стиIтeндiя.

CтипенДiaтаlvr, якi пoстiйнo пpoжиB€lIoTЬ Ha TеpиTopii нaсeЛeнoгo ПyIIкTy'
якoMy нaДанО сTaTyс гipськoгo, BиПлaЧyeTЬся дo.цaткoBa сTиIIеIlдiя в pЪ.*фi
20 вiдсоткiв мiнiмaпьнoТ opдинapнoi aкa.дeмi.IнoТ стипендiТ.



1.10. З метoto пiдвищення жиTTeBoгo piвня Ta зaoxoЧeнIlя зa yспixи в
нaвчaннi, }rт{асть y ГpoМa.цськiй, сПopTиBнiй i нayкoвiй дiяльнoстi Кoлeдтс мaе
ПpaBo l{aДatsaTи мaтерiaпьIly ДoпoМory Ta зaoxoЧe}Illя cтy.цeIITaМ, якi нaв.lalоTЬся
зa pегiон€Lт{ЬI{иI\I зzlMoBлеHIIЯM, зa pa(ylroк кorптiв, пеpедбauеIlиx y кoшrтopисi.

CтипенДia"тьнa кoмiсiя пpиймae piшreння щoдo нa.цaHIIя мaтepiaльнoТ
,цoПoМoГи Ta ЗaoХoчeIIIIя oкpеМo щoДo кorкнoТ oсoби i кo>кнoi BиIIЛaTи.

1.1 1. Стy,Центaм, якi IIaBЧaJIисЯ зa pегioнaльним зaMoBJIеIIIIяМ i
пеpебyвaroTЬ B aкa.цемiчнiй вiдпyстцi зa медиЧHиМи пoкЕBaIIIlями вiдпoвi.цнo Дo
нaкЕtзy ДирrкToрa, y Me)I(ax кorптiв, пеpедбa.rеHиx кoПIтopисoМ' щoмiсяця
BиI]ЛaЧ-vстЬся ДolloМoгa B poзмipi 50 вiдсoткiв мiнiмaльнoi op,Цинapнoi
aкaДемiчноl стипенДiТ.

Стyдeнтам iз ЧисЛa дiтeй-сиpiт Ta дiтeй, пoзбaвлениx бaтькiвськoгo
пiклyвaння' осo6aм з iх числa, a тaкo>к oсoбадл, якi в пеpioд IIaBчaIIIIя y вiцi вiд
18 Дo 2з рокiв зaJI!{IIIиJIися без бaтькiв, Дoпoмoгa BиIIJIaЧyrTься B poзмipi
сoцiaльнoТ стигlендiТ, якy BoHи oTpиМyBaли Дo пoчaTкy aкaдeмiчнoi вiдпyсTки зa
МeдиЧIIpiМI{ I]oкaзaнIiяN[и.

Зaзнaчени}'I y цЬo}Iy пyнктi oсoбalt, якi xвopiloTЬ нa ryбepкyлЬoз, дoПoМoгa
BиПЛaЧyrTЬся пp0тягом 10 мiсяцiв з ДIIя IIaсTaIIIIя TиMЧaсoBoТ нeпpaцездaтнoстi в
пoдвiйномy poзIrлipi.

I.|2. oсобaм, котpi згiднo iз Зaкoнoм УкpaiЪи <<Пpo сTaTyс i оoцiaльний
зaХиcT ГpФ}аa.цяH, якi пoстpalкд€lJlи внaслiдoк Чopнoбильськoi кaтaсщoфю>
МaIoTЬ шiльги пiД чaс IТpизIraЧеIIIIЯ сTипендii зa paxyнoк кorштiв, пеpедбa.rellиx y
.цеp)КaBlfol\dy бroдтсетi IIa здiйснення зaxoДiв iз лiквiдaцii нaслi.цкiв
Чopнобильськоi кaтacTpoфи, виплaчyrтЬся .цo,цaTкoBa сoцiaлЬHa сTипeнДiя B
сyмi-150гривень.

2 . AкAДЕМIЧHI CTИПЕHДII

2.I " Акa.цеМIчHBI\{и стиIIeн.цiями с:

- сTиIIеI.{дiТ, зaсrтoвaнi Пpези.цrнToМ УкpaiЪи, Bеpxoвнorо PqдoIо УкpaiЪи,
Кaбirrетом Мiнiстpiв Укpaiни (y Torwy числi iменнi), якi пpизIIaЧaIoTЬся
сTy.цeIITaМ, poзмipи Ta пopя.цoк ПpизIIaчrIIIIя Якиx BизIIaчaIоться oкpeМиМи

. IIopМaтиBHo*ПpaBoBиi\,Iи aкTaMи;

- Op.цинapнi (звинaIlнi) aкaдeмiчнi стипендii;
_ стипен.цii B ;riдвищенoмy poзмipi, сTy.цеI{TaМ, якi дoсягЛи oсoбливиx

yспixiв у нaввaннi.
Poзrиip aкa.цемiчниx стипендiй ДJIя oсiб' з€lзIIaчеIIиx y пyнктi I.2 циx

Пpaвил, BизнaЧarТЬся BиxoДЯЧvlз yсТ€lнoBJlеIloГo Кaбiнетoм Мiнiсщiв Укpaiни
poзмiрy мiнiшra.,тьнoi оpдинapнoТ (зви.lшlнoi) aкaдeмiчнoi стипенДiТ.

У paзl, КoЛи стипендiaт Мar IIpaBo IIa пpизнaЧrIIIIя кiлькox aкaдeмiuниx
стипендiй, виплauyrTЬся oднa стипендiя нaйбiльlшoгo poЗMipy, якщo iнrrrе не
пеpед6a.rеЕIе зaкoHo.цaBсTBoМ.

2.2. У fuIe}!(€lх коrштiв, пepeдбa.rениx ДJIя BиПЛaTИ cTvIIпeндiй, IIpизIraчaIoTь
.aкa,цемiчнi стипендiТ сryдeIITaМ згiднo з peйтингoм yспiIшнoстi (дaлi _ Pейтинг),



"щo скЛa'цaсTЬся IIa IIiДсTaвi oб'rктиBIIиx Ta пpoзopиx xapaкTepистик' ПpяМиx
вимipiв нaBЧaJIЬ}Iиx ДoсЯгнень зДoбyвa.riв вищoi oсвiти з кo)кIloгo нaBЧ€l^JIЬнoгo
ПpеДМетa i до якoгO BкJIюЧaIoTься всi стyденти, якi нaBЧalотьcЯ Ha пeBIIoMy
вiд.цiлeннi зa вiдпoвiДними кypсol\d тa спeцiaльнiстro (спeцiaтliзaцielо).

Pейтинг стyдентiв, якi IIaBЧЕIIоTься IIa oДrroМy вiддiлeннi зa вiдпoвiдними
кypсoМ Ta спецiaпьнiстlo (спeцiaпiзaцieIo), oпpиЛIo.цнIorTься I1a oфiцiйнoмy
вeб.сaйтi Колелх<y не пiзнirше, нiтс .repeз Tpи poбovиx днi пiоля гlpийняття
вiдпoвiднсlго piшrенIlя cTиПендiaльнoIo кoмiсiеto.

2.3. Gсобa' ЯКa IIpoTяГoМ пollеpe.щIЬoгo I{aBЧ€lJIЬIIoгo сеMесTpy oTpиI\dyBajla
aкaдемi'iнy cTиIIендiro i внaслi.цoк TиMЧacoвoi нeгrpaцез,цaTнoстi, пiдтвepл>кенoТ
дoвiдкото ЗaкЛaДy oХopol{и здopoв'я, IIе скJIzlJIa сeМecTpoвий кol{TpoлЬ y сTpoк,

" BизHaЧеrrий нaвч€lJIЬ}lиM ПЛaнoМ, Maе ПpaBo IIa oTpиMaнIIя акa.цeмiчнoi стипендiТ
в poзмipi мiнiмaльноТ op,Цинapнoi aкa,цeмiчнoi стипeндiТ. Piшrенням дLIpекTopa
TaкиМ осoбaм BсTaIIoBJIюrтЬся стpoк лiквiдaцii aкaдeмi.rнoi зaбopгoBalloстi, aлe
не бiльIш як мiсяць з ДIIя ПpиПиIreнI{я тимчaсoвoi нeПpaцездaтнoстi, пiсля чoгo
IIиTaIIнI{ IIpиЗI{aчeIIнЯ aкaДемiчнoi стипeндii TaкиМ oсoбaм виpilшyсться IIa
зaгaJIь}Iиx шiдстaвax вiдпoвiДнo 'цo дaIIиx Пpaвил. Якщo стипeнДiaт BTpaTиTЬ
IIpaBo Fia IIpиЗIIaчеHIIя aкaдемi.rнoi стипeндii, BипЛaTa тaкoi стипeндii
пpиIIиIIЯеTьОя, вiдшrкoдyBaI{IIя кoIптiв, oTpиМalrиx тaкolо oсoбoю пiд чaс
лiквiдaцii aкaдемiчнoТ зaбopгoвarroстi, не здiйснroсTЬся.

2.4" Поpядок фopмyBaнIIя Peйтинry B кoле.цxti poзpoблЯeTЬcЯ вiдпoвiднo дo
Пpимipнoго llopядкy фopмyвaння pейтинry, зaтBеp.ц)кel{oгo МiнiстepcTBol\,I

- oсвiти i нaуки УкpaТни, зaTBеp.ц)кyrTЬся pilшенням педaгoгiннoi PaДи Зa
ПoгoДх(rнIlяМ iз opГalroМ стy.ценTськoгo сaМoBpядyBaIII{я Ta пеpBинIIoю
пpoфспiлкОBolо opгaнiзaцiеro oсiб, якi нaвчalоTься Ta е невiд'еМIIoк) ЧaсTиIIoIo
циx Пpeвил {foдaтoк 1).

2.S.fIpvт фopмyвaннi PейтиIIry Мaloть 6ути ДoTpиM€lнi oбoв,язкoвi вимoги:
- нaвчa:rьнi ДoсягIIеIIнЯ (yспirшнiсть) з BиBчeIIIIя IIaBч€lJIЬIIoгo пpедМeTa

(,цисцишдiни) визнaЧaЮTЬся в бaлar, якi встaнoBЛюIoTься згiднo з кpиTеpiями
oцiнtовaння, BpiЗI{aЧr}IиМи вiдпoвiдними цикJIoBиMи кoмiсiями зЕIJIе)IGIo вiд
oбсягy Ta складностi IIaBчaJIЬIIoгo мaтepiaлy, щyдoмiсткoстi пiдгoтoвки,
iнтeгpoвaностi з iншrими КypсaМи aбo тeмaми' нaЯBlloстi твopчoi кoмпoIlеIIти
Toщo ДJlя I(oхtIIoгo виДУ I{aBЧaJIьниx зaняTь' щo Пepе.цбaчaс oцiнroвaнtIЯ) Ta

- кo)кHoгCI кОI{TрoЛьI{oгo Зzlxo,цy, щo пеpeдбauений IIaBЧЕIJIьниМ ПЛaIIoМ
спeцiaльностi (спeцiaлiзaцii) ;

2.6. При пpизнaченнi стипerцii зa peзyлЬTaтaми кoIITpoлIo I семeстpy
2016/17 нaвчалЬIloгo РoкУ, y paзi, кoли дo лiмiry стипендiaтiв yвiйIIIли сTyДеHти'
кoтpi I\dЕtJI}n o.цI{aкoву кiлькiсть tpaнитllloгo poзpшryIlкoBoгo 6*У' пеpeBaгa
IIa.цaBaJlaся ?]oN{y ПpеTeIIдrI{Ty нa BиIIJIaTy стипендiТ, y кoTpoгo з .цисциплiн
ПpиpoДIiиЧО-i{ayКoBoгo цикJТy тa пpoфесiйHo-гIpaкTичнoi пiдгoтoвки вiдсyтнi
oцiнки <3> (зaдовiльнo _ зa чoTщ)ибaльнorо ЦIкaJIoIo oцiнIoвaння) тa ((4)), ((5),
(6) ( зa ДBaila,ццятибадьнoю);



Зa yМOBи Пo,цulJIЬIIIoгo збiry _ Bpa)(oByBaJIacЯ peзyлЬTaTиBIIa rIaсTЬ сTy/ценTa
B llayкoBo-дослiдницькiй дiяльнoстi, y гpoмaдсЬкoмy rкиттi кoлeД)I(y' y
сПopTиBIIiй poботi.

2.,7 "PеЙтинг, вiдпoвiднo.цo якoгo сTy,цеHт€lМ пpизHaЧaються i BипЛaЧyIoTЬся
aкaдемiuнi стипeндiТ пpотягoм IIepшIoгo poкy нaBЧaIII{я .цo пepIIIoгo
сeМесTpoB0Гo кoHTpoЛIo, фopмyеться нa пiдстaвi кoнЧ4)сIroгo бanra, oTpиМ€llloгo
IlиМи пiд нaо BсTyIIy.цo кoЛерI(y.

Пpи otl{aкoBoМy КoIIкypсIIoМy бaлi llepeBaгa нa IIpизIIaЧrIIшt стипендit
нa'цarTься особaм, якi мaloть:

Зa yмови o,цHaкоBoгo кoнкypсIloгo 6aлa тa 6asтa IIa BcTyпI{oMy випpoбyвaннi
з бioлoгiТ ввaх<aти пpiоpитеTIIиМи:

бiльшry cyМy бaлiв BстyпIIиx випpoбyвaнь;
вpIщий оеpeднiй бaл свiдoцTBa пpo бaзoвy зaг€шIЬIIy сepе.цнк} oсвiтy;
вlIщий бaц з бioлoгiТ (ДtIA) y .цo.цaTкy дo свiдoцTBa пpo бaзoвy зaгaJlЬнy
сереДН}o освiту.

Peйтиттги, вiдпoвi,цIlo ,цo якиx сTy.ценTaМ пpизIIaчaIoться i BиПЛaЧyюTься
aкa.цемiчнi стипендii пpoтягolvl нaстyПIlиx IIaBЧ€I^JIЬIIиx сeМестpiв, скЛaДaloтЪcЯ Зa
pезyлЬTaTaI\ли oОTallЕlьoгo IIaBч€tJIЬIloгo сеМrсTpy зa кo)кIIиM вiддiленням зa
спецiaльнiстrо (спeцiaлiзaцielo) i кypсoм Ha пiдстaвi yспilшнoстi з кo)кIloгo
IIaBЧ€lJIьI{oгФ llpеДМeТa (дисщиплiни) тa звiтiв з пpaкTики з ypilryBal{HяМ yuaстi y
нayкoвiй, Е{ayкOBo-пpaкTичнiй дiяльнoстi, гpoмaдсЬкolшy xtиттi тa спopтивнiй
дiяльнoотi. При ЦЬoМy скJIa.цoBa yспitшнoстi сTaI{oBиTь 95 вйсoткiв

' pейтингoBоГO бaлa. Пpoцeдypa poзpaxyнкy peйтиIlгoBoгo бaлa, щo BизIIaчae
мiсце осoби в pейтинГУ, е oДI{aI(oBoIo ДJIя стyдeнтiв, якi нaвнaloTься IIa o,цIIoMy
вiддiлеrтнi, кypсiв зa оДнiеrо спeцiaльнiстlо (спецiaлiзaIдielo) в кoлед>кi.

У paзi tsaxffIиBостi poзтarrтyBaнIlя стyдентiв y pейтинЦ для ПpизIIaЧеIII{я
aкa,цемiчниХ ОТtr,{пeндiй, Bищa пoзицiя l{aдaeTЬся oсoбi з бiльlциМ зHaЧеHIIяМ
склaдовоi Зa i{aBЧaJIьнi .цoсягнeI{IIя.

Пpи }Irплo}кливостi BизIIaЧенIIя мiсця B pейтинry зa циM пoк€LзI{икoM
вiдпoвiдне piшeння yxBzlJlюe стиПеI{Дiaпьнa кoмiсiя з ypaХyBaHII,IМ I{aсTyПIIoгo:

Пppl нapa>rvвaннi стипeндii B paзi o.цнaкoBoгo peйтингoBoгo бaлa
пepeBaгa }ia,цarTЬcя cTy,цеI{тaM iз бiльIшoro сyмolo бaпiв всix Дисциплiн

" сеMесTpCIBoГlЭ кOIrTpoдЮ.
Зa yN{OBи oДIlaКoBoгo pейтингoBoгo 6as:а Ta piвнoТ cyми бalliв всix

дисциплiн с еIvIесTpoBoГo кoIIЦ)oЛЮ BB€uкaти гlpiopитeTниМи сyМy бaлiв :

1) З ОrhdеcTpoBиx екзaменiB Ta Деpx(aвнoi пiдсyпlкoвoi aтeстaцii;
2) при вiдсyтнoстi екзaменiB * сyl\da бaлiв iз дисциплiн, якi BxoДяTЬ Дo

лiщензiйнoгo eкзaМенy <<Кpoк.М> :

спецiaльнiсть 5.1201 ОI02 CесщинсЬкa сПpaBa (22З MедсeстpиHсTBo'
спецiалiзaщiя СестpиFIсЬкa спpaвa) _ oснoви Ме.цсeстpиIIсTBa' Мeдсeстp,".'"o y
внyтpiшнiй пlеДицинi, МедсесTpиIlсTBo B xipypгiТ, I\de.цсeсTpинсTBo в пeдiaтpii,
МeдоeстpинсTBo B aкyIIIеpствi тa МeдсeстpиHсTBo в гiнекoлoгiТ;



сIТrЦifufьнiсть 5.12010101 Лiкyвaльнa спpaBa (223 MeдсестpиIIcтBo'
спецiaлiзaщiя ЛiкyвaлЬнa спpaвa) _ [oгляд зa xBopими, Bнyщilпня мe.цициHa'Хipypгiя, ГIедiaщiя, AкyпrepсTBo, Гiнекoлoгiя, Heвi.цклa,цнi ..u", y внyтpiIшнiй

"медицинi, Е{евi.цклaднi стaни B xipypгii, Heвiдклaднi стaни B педiaщii,
Hевiдклaднi стaни B aкyIIIеpствi тa гiнекoлoгii;

спецia"шьнiсть 5.12010105 AкyпepсЬкa cпpaвa (22З МeдсесщиIIсTBo'
спeцiaлlзaщiя AкyIшеpськa опpaвa)
BнyтpilшII'{ \4едицинa, Хipypгiя;. I.Ipи вiдсyтнoстi екзarrденiв, .цJIя сПeцiaльнoстi 5.12010106 Cтoмaтoлoгiя
opToПе.цичI{a (22| Cтoмaтoлoгiя спецiaлiзaцiя <<Стoмaтoлoгiя opTolIe.ци.rнu)
пpiopитеTl{и]\dи BB€DкaIoться 6alм з пpoфесiйниx зyбoтеxнiчниx дисциплiн:TBHП, TBЗIТ" TtsБП"

,.{о pейти}rry I{е BкJIIoЧЕlIoTЬся oсoби, якi:
,цo IICIчaТкy пiдсyмкoBoгo сeМесTpoBoгo кoIITpoЛIo IIе aTесToвaнi з бyд".

" якoгo нaBчaJIЬI{OГo I]pе.цМеTa (дисциплiни) зa Пpoгtyски зaняTь iз непoвa;кнoТ
ПpиЧиIIи aбo маroTЬ l{езa.цовiльнi peзyJIЬTaTи IIaBЧaння. PiIшенням диpекTopa
кoЛед)кy TaкI{М oсoбaм Мo)кe BсTaHoBJIIоBaTися сЦ)oк' ПpoTягoМ якoгo B6IIи
Мo)кyTЬ пOКpaщити peзyЛьTaTи IlaBЧaI{нЯ, €шIe нe бiльlш як .цo ДaIИ пoЧaткy
нaсTyIiFIOгО I{aBчЕlJIь}IoГo се\,IeсTpy згiднo з IIaBЧЕIJIЬHиМ пJIaIIoМ зa вi.цпoвiднolo
спецiaльнiстrо (спeцia.гriзaцielo). У paзi, кoли y BизIIaЧeний сTpoк aкqдeмi.rнa
зaбopговaнiсть* нe лiквiдoBaнa, сTy.цеIIT пiдлягaе вiдpaxyвal{нIo з ЧисЛa oсiб, якi
нaBЧaК)ТЬся Зa pегioнaлЬI{им зaМoBлellн,lhd :

ОTeЕ{{}l\Д IIa IIеpIIIе чиcЛo мiсяця, щo
сеМесTрФB*ГФ I{ОнTрGJIIo згiДнo З ЕIaBЧЕUIЬ}IиМ
зaбopГcвaНiсть*;

гIlt Чaс сeN{eсTpoBoгo кoHЦ)oJIIо здiйсшoвaгlи пoBTopI{е скЛaДaнн,1
кoHTpoJ}ЬнIil( З€lхoдiв iз I\deToIo пoщpaщaнIrя oTpиМaIIиx paнiIшe oцiнoк,

Дo taTи зaBеpIIIeння сeMeсTpoBoгo кoIrTpoJIIo' BизIIaчeIIoгo I{aBч€lJIЬниМ
IIЛaIIONI' не скЛaJIи сеMесTpoвий кoнтpoль iз бyдь-якoгo IIaBч€UIьIIoгo ПpедMeTa
(дисциплiни)"

2.8. Пеpе,ц IIoЧaTкoм пiдбиття пiдсyмкiв кo)кIloгo сеMrсTpoBoгo кoнтpoЛIo
пeдaгогl.rнa paДa з ypaxyBallняМ ви.цaткiв IIa стипендi€LJIЬнe зaбезпe.rЬння,
BиЗIIaЧar oДнaкOBиil для всix вiддiлень, кypсiв тa спeцiaльнoстей (спeцiaгriзaцiй)
лiмiт стипендiaтiв, якиМ бyд" пpизIIaчaTися aкaдeмiuнa стипен.цiя зa
pезyЛЬтaTaМи TaкoгO сеМесTpoBoгo кoIrTpoЛIо. Цeй Пoкaзник BсTaнoBЛIoeTЬся y
вiдсoткax (y дiaпaзoнi вiд 40 .цo 45) фaкти.rнoТ кiлькoстi стyдентiв, якi

,"IIaBчaIoTЬся Зa pегioнa.пьним зЕlMoBленI{яМ IIa пeBlroмy вiддiлeннi, кypсi зa
пeBнoIо сшещiа;rьнiстrо (спeцia.тliзaцiеIо), сTaHoМ IIa пepIIIе ЧисЛo йi."ц',
нaсTyIIЕloгO За .цaTolo зaкiнчення сеМeсTpoBoГo кotITpoJIю зiiд"o з II€IBчЕI"JIЬIIиМи
ПЛaIIaМI{ для вiдшoвiдниx кypсiв тa спецiaльнoстей (спецiaлiзaцiй).

Пере.ц IIOЧaTкoМ пiдвeдення пiдсyмкiв семесTpoBoгo кoIITpoлIo зa дpyгий
сеMесTp вiдшовiднoгo нaBЧaJIЬIIoгo poкy TaкoI( BсTaHoBл,o.,"." лiмiт oсй, якi
зapaХoBaнi нe пеpший piк нaвнaння i яким /цo пеpIIIoгo сeМеcTpoBoгo кoI{TpoЛIo

}IacTaс пiсля зaкiнЧеIIIIя
IIлaIIoМ, МaIoTЬ aкa.цемiuнy



бyд. IIpиЗHaЧaTися aкaдемi.rнa стипeндiя IIa пiдстaвi кoЕ{кypсIloгo 6aлa,
здoбyтогo IriД ЧaО BсTyIIy дo КoлeДкy.

2.9. Акaдeмiчнa стипендiя в мiнiмaJlЬнoМy poзмipi щpизнaЧaеTЬся:
сTу.цeHTaI\,t, якi B Мe)кD( лiмiтy стипендiaтiв, згiднo з Peйтингoм

" зaймaroть вищi пoзицii;
сТу'цеIITaМ IIepшIoгo poкy IIaBЧaнIIя дo пеplшoгo сeМeсTpoBoгo кoIITpoЛIо

нa пiдстaвi Кol{кypсI{oгo бasтa, oтpиMaнoгo пiд uaс BсTyПy' y Ме}к€lx лiмiтy
стипендiaтiв.

2.1О. AкaДемiчнa отипендiя B пiдвищенoмy poзмipi IIpизнaчarTЬся
сTyДеIITaМ, ЩO .цoсягЛи oсoбливиx yспixiв y нaвчaннi: |0_|2 бaлiв зa
.цBalla,ццятибaчьнoro aбo 5 бaлiв зa нoтиpибaльIlolo ЦIкaJIоIO oцiнtoвaння,
oTpиI\{a}Iиx lтiд.raс сеМrсTpoBoгo кoHтpoJIЮ, iз кorкнoгo нaBчЕtПьIloгo IIpeдMетa.

2.1|. Розмip aкaДeмiчнoi стипендii вiдпoвiднo Дo piIшення стипeндiaльнoТ
кoмiсii збiльiшyеTьсЯ нa 45,5 вiдcoTкa в paзi, кoJIи зa peзyлЬTaTaми IIaBчaнIIя
сTy.ценT}l зaймarоть нaйвищi peйтингoвi пoзицiТ i мaroTь IIpaBo IIa пpизHaчеIIHя

" aкaДемiчHиХ сTиIIeндiй зa oсoбливi yспixи в нaвчaннi.

З, COIДAJIЬHI CTИПЕI{ДII

3.l.Сoтliaльнa стипендiя B poзмipi Ta пopядКy, BизнaЧrнoмy Кaбiнетoм
Miнiстpiв УкpaiЪи, в oбoв'язкoBoмy llopяДкy BиПЛaЧyrTься сlry,цel{Taм, якi зa
prзyЛЬTaTaМI{ нaBЧa.ilЬнoгo сeМeсTpy IIе М€IIOTЬ aкaдемi.rнoi зaбopгoвaнoстi,
незa'цовiлЬниХ pезyлЬTaTiв нaвчaнIIя' BкJIIo.rенi дo Pейтинry вiдпoвiднo .цo циx
Пpaвил Ta ЕIaПeяdaTЬ Дo oднiеi з тaкиx кaтeгopiй:

1) дiтей-сиpiт тa дiтей, пoзбaвлeниx бaтькiвськoгo пiклyвaнHЯ' Ta oсiб з Тx
чисЛa y paзi IIpo,цoB}I(rння I{aBЧaI{I{я дo 2З poкiв aбo Дo зaкiнчeння вiдпoвiДниx

" нaBЧaГ{Ьi{иХ зaкЛaдiв, a Taкo)к стyдентiв, якi в пеpioд IIaBчaIIIIя y вiцi вiд 18 дo 23
poкiв ЗaJIиIL{илvтcя бeз бaтькiв, згiДнo iз стaттеro 62 Зaкoнy Укpaihи ..Пpo Bищy
oсвiтy'';

2} oci6, якi мarотЬ пpaBo нa oTpиМaIIIUI сoцiaльнoi стипендii вiдпoвiДнo Дo
стaтей 20 - 22 i З0 Зaкoнy Укpaihи o.Пpo сTaтyс i сoцia.lrьний зa>rисT цpoМa'цяH'
якi постpa}I{ДaJIи внaслi.цoк Чopнoбильськoi кaTaоTpo фут,' i

З} ruaxтapiв, якi М€tIоTЬ сTa)к пiдземнoi poбoти IIe МeнIЦ Як Ц)и poки
вiДпoвiДнo Дo стaттi 5 Зaкoнy Укpaiни ..Пpo пiдвищeння пpестиlкнoстi
IIIaxTapcЬко? пpaцi'' ;

4) осiб, бaтьки якиx r ПI€xтapЯNIvI, щo MaIoTЬ сTalк пi.цзeмнoi poбoти нe
МeIIшI як 15 poкiв aбo зaгинyли внaслiДoк HещaсI{oгo BиПa.цкy нa виpoбництвi.rи

" сT€IJIи iнвaцi"цапlи I a6o II гpyпи, вiдповiднo Дo стaттi 5 Зaкoнy УкpaiЪи ..Пpo
пiдвищенI{я i]pесTюкнoстi Iшaxтapськoi пpшдi'' _ .,poTягoм Tpьox poкiв пiоля
здoбyття зaгaпьнoi сеpе.цI{ьoТ oсвiти;

5) ооiб, визнaних yчacникal\,rи бoйoвиx дiй вiдпoвiднo дo tIyIIкTy 19 чaстини
пepшrоi статтi 6 Зaконy Укpaihи ..Пpo сTaTyс ветepaнiв вiйни, гapaнтiТ ix
сoцiaльнoго ЗaХI.IсTу'', Ta ik дiтeй (дo зaкiннeнIlя нaBЧaHIIя y TaкoМy зaклaдi, aлe



не .цoBIiIr }riХ{ .цO .цOсягHeнIIя IIиМи 23 poкiв) вiдпoвiДнo .цo стaттi 44 Закoнy
УкpaiЪи ..Пpo BI{щy освiтy'';

6) "цiтей, oДин iз бaтькiв якиx зaги}IyB (пpoпaв бeзвiсти) y paйoнi
IIpoBе.ценнЯ aHTиTepopисTичнoТ oпеpацii, бoйoвиx дiй чи збpoйниx кoнфлiктiв
aбo пo}vrep внaслiдок ПopaHrI{IIя' кoнryзii .rи кanriцтвa, o.цepx(alrиx y paйoнi

'ПpoBеДеIII{я a{ITитеpopистичнoi oпеpaЦii, бoйoвиx дiЙчи збpoйниx кoнфлiктiв, a
Taкox( внaслi.цoк зaxBoploBaння, o,цepx(alloгo B пepioд уlaстi B
aнтиTepopистиннiй опеpaцiТ (дo зaкiнченIIя IIaBчaннЯ y Taкoмy зaклaдi, aJIe Hе
ДoBIIIе нilк дo .цoсяГIIeння нvIми 23 poкiв), вiдпoвiднo Дo cтaтi 44 Зaкoнy
УкpaiЪи ..Пpо BиII{y освiтy,';

7) дiтей, o.циIr iз бaтькiв якltx зaгинyB пiд чaс lrлaсoBиx aкцiй
гpoмaДянсЬItoГo ПpoTrсTy a6o пoмеp внaслiдoк Пoрalleння' кoнтyзii чи кanriцтвa,
oдеpжaниX riiд чaс МaсoBиx aкцiй ЦpoМaдяIlсЬкoгo ПpoTесTy (дo зaкiнчeння
IIaBчЕLГIЬниХ зaклaдiв, aJIe нe ,цoBIIIe нiж .цo ДoсяГI{eнIIя ъIИIvIvI 23 poкiв),
вi,цпoвiднo .цo стaтгi 44 Зaкoнy Укpaiни..Пpo Bищy oсвiтy'';

8) дiтей, зaреrсTрoBaIIиx як BнyTpilпньo пepемiщeнi oсoби (дo зaкiнЧеHHя
" I{aBЧaI{н,I y TaкoМy зaклaдi, aJIe IIе ДoBIIIr нbк дo Дoсягнel{Ilя HиMи 23 poкiв),
вi.цпoвi.цнo .цО сTaTTi 44 Зaкoнy УкpaiЪи ..Пpo Bищy oсвiry''.

9) oсi6, якиМ ПpизI{aчeнi сoцiaпьнi стипeндii Bеpxoвнoi Paди Укpaiни для
стyдeнтiв BI{щL{x }IaBчuшIЬIIиx зaклa,дiв з чисЛa дiтей-сиpiт Ta дiтей з
мaлoзa6езIlеЧel{иx сiмей вiдпoвiднo Дo ПoсTaIIoBи BеpxoвнoТ Pa.ци УкpaТни вiд
24 lковтня20О2 p.N9 218.IV;

10) дiтей.iнвaлiдiв тa oсiб з iнвaлiднiстto I - III гpyпи;
11) стyДентiв iз сiмей, якi oTpиМyIoTЬ ДoпoМory вiдпoвiднo дo Зaкoнy

УкpaiЪи .oГlро 
.цеp)I€Bi{y сoцiaльнyдoпoмory мaпoзaбезпeчeниМ сiМ,ЯIvI''.

3 .2,Оca6и' зaзHaЧенi в гryнктi 3. 1 . циx Пpaвил, якi впеplшr пpeTеII/цyIoть aбo
пotIoBЛIoIoтЬ IIpaBo Ha IIpизI{aЧeIII{я сoцialrьнoi стипeндii, ПoДaloTь ,цo

" сTиПеI{ДiaпьноТ кoмiоiТ y BсTaHoBлеIIoМy пopЯдкy вiдпoвiднe писЬМoBе зBеpIIенIIя
iз зaзнaченI{ЯМ taTkI Ta ДoкyI\dеIITи, щo пiдтвеpрIryIoTь Тx пpaвo IIa oTpиMaIIHя
пiпьг Ta гeрaнтiй Ha стипендiaJIЬHr зaбезпeчrIIHя згiднo з IIopМaTиBнo-
пpaBoBI.IL{и aКTaI!{и.

У звеpненнi зaзнaчalоTЬсЯ тaкi вi.цoмoстi:
пpiзвиrщe, iм'я Ta Пo бaтькoвi;
ЧисЛo, мiсяць, piк нapoдтсeнIlя;
зaperсТр oBal{e тa фaкти.rнe мiсцe пpo)IuBaIrIIя ;

шi.цстaвa,цЛя oTpltп,I€lннЯ сoцiaпьнoi стипендii.
.{o звеpтrе}II{я ДoДaloТЬcя кoпii Taкиx дoкyмeнтiв:

ПaспoрTe гpoMa.цяIIинa Укpaiни;
^ свiДoцтBa Пpo Irapo.ЩкeнIlя ДLITИHиI;

.цoвiДки гIpo ПpI4сBoснI{я perстpaцiйнoгo нoМepa oблiкoвoТ кapтки пЛaTIIикa
пoдaткiв (не дoдaeться фiзи.lними oсoбaми, якi чеpез свoi peлiгiйнi пepекoHaIrIIя
вiдмoвляIoTься вiд пpийнят.гя peeсTpaцiйнoгo IIoI\dеpa oблiкoвoi кapтки ПЛaTIIикa
пoдaткiв тa шовiдoMиJIи пpo цe вiдпoвiднoМy кoнщoлIoюЧoМy opгally i мaroть
вiдпoвiднy вiдмiткy в пaспоpтi);



сTy'цеt{ТсЬкoГo кBиTкa.
Кpiм TоГo, сТy.цеHти Дo.цaTкoBo ПoД€lloTЬ тaкi дoкyMeIITи:

oсоби, зaзHaчeнi y пiдпyнктi 1 гryнкry 3.1.:
- кoпiiо piIшeння OpгaIIy oпiки тa пiкшyвaНHЯ щpo HaДaIIIIЯ сTaTyсy .цитиIIи-

сиpoти aбo дитини, шoзбaвлeнoi бaтькiвськoгo пiклyвaння, aбo BиTЯг з oблiкoво-
сTaTисTичноi кapTки Ду|TkIHуI.cиpoTи Ta ДиITI4H1I, пoзбaвлeнoТ бaтькiвськoГo

^ 
пiклyвaння;

- копirо свiдoцтвa пpo сМepTЬ бaтькiв;
особи, ЗaзI{aЧенi y пiдпyнктi 2 ггyI{кTy 3.1., _ кoпilo пoсвiд.rення oсoбИ' ЯКa

пoтеpпirra внaолiдoк Чopнoбильськof кaTaсTpoфи, встaнoBлеIIoгo Зpaзкa;
осoби, ЗaзнaЧelli y пiдпyнкTax 3 i 4 пyнкry 3.1.:
- довiдкy з гipнинoгo пiдпpиrMсTBa iз зaзнaчеIII{яМ cTa)кy пiдземнoi poбoти;
. aКT IIрo l{ещacrтиiт BипaЦoк' гIoв'язaний з виpoбництвoМ' зa фopмoIо H.l

згiДнo З дoДaTкoм 4 дo Пopядкy пpoBеДeI{IIя poзслiдyвaнIlя Ta Br.цеIlня oблiкy
IIещaсниx випaдкiв" пpoфeсiйниx з€lхBopюBaI{ь i aвapiй нa виpoбництвi,
зaтBеpДEе}loГo lloсTal{oBorо Кaбiнетy Miнiсщiв УкpaiЪи вiд 30 листoгIata 2011 p.
Ns I2з2 ..fiеякi IIиTaIIHя poзслiдyBaнIUI Ta oблiкy Hещaсниx випaдкiЬ,

-пpoфесiйниx ЗaxBoploBaнь i aвapiй нa виpoбництвi'' (oфiцiйний вiсник УкpaТни,
20II p., Лb 94, cт" З426);

- копilо ДoвiДки Ndе.цикo-сoцiaльнoi eксПеpTизи;
- копirо свi.цоцтвa пpo сMepTЬ бaтькa (мaтepi).
У paзi I{rМo)I(лI4вoстi IIoДaIrнЯ oсoбaми, зaзIIaчеI{klNIkt У пiдпyнктax З i 4

IIyHктy 3.i., iз ЧиcJIa внyтpilшньo пеpeмiщeниx oсiб дoвiдки-з гipни.roгo
пiдпpисмствa iз з€lзIlaчеIIFIяМ сTa:кy пiдзeмнoТ poбoти пoдaетЬся дoвiдкa з
Пeнсiйнoго фoндy УкpaiЪи iз зaзнaчeIII{ЯМ сTax(y пiдзeмнoТ poбoти;

oсоби, ЗaзIIaЧeЕIi y пiдпyнктi 5 пyнкry 3.1.:
- копirо пoсвiдтеHHя rlaсникa бoйoвиx дiй встшroBлrlloгo зpt}зкa;
- дoвiдкy opгalry сoцiaтrьнoгo зa>(исTy IIaсeлеIrI{я цpo пepeбyвaнI{я нa oблiкy

- 
в e.циrrоМy Деpx(aBr{oМy aBToMaтизoBaIIoMy pеeсщi oЪiб, якi маrоть ПpaBo IIa
пiльги, зa ЗapесoTpoBaниM (фaкти.lним) мiсцeМ гIpo)киBaнIIя з IIoсилaIIЕIяI\d нa
IlopМy зaкoнO"цaBсTBa' вiдпoвiднo Дo якoТ встaнoBЛеI{o сTaTyо }пIaсI{икa бoйoвиx
дiй a6о кoпlrо ДoвiДки пpo бeзпoсepe.цHlo уIaсть oсoби B allTиTеpopисти.rнiй
oпеpaцii, зaбезшeченнi ii пpoBe.цeння i зaxистi незaпеxtнoстi, сyвepенiтeTy тa
тepитоpiшrьноТ цiлiсностi Укpaiни;

оооби, за'зI{aЧel{i y пiдпyнктi 6 пyнктy 3.1.:
- копirо свiдoцтвa IIpo сМepTЬ бaтькa (мaтеpi);
- Дoкy}v{еIIT, щo пiдтвepдкyс зaгибель (зникнeння безвiсти) oДIIoГO з

бaтькiв, видaний вiйськoвим фoprшyвaнIlяМ' цpaBooxopoнIlиM opгalloМ
спeцiaшь}IOгo tIpизIIaЧrння, aбo pirшення сyдy пpo BизнgшIII,1 безвicнo вiдЪyтнiм

. (oгoлoшrеI{I{я пoмepлим) ;
* копirо дoвiдки Медикo-сoцiaльнoТ eкспеpтизи;
особи, зaзI{aчeнi y пiдпyнктi 7 пyнкry 3.1.:
- кoпirо свiдoцтвa IIpo сI\dеpTЬ бaтькa (мaтepi);
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- копiiО toBiДIQI aбo пoсвiд.rення BсTaI{oBлeI{oгo зpaзкa ЧЛеIIa сiм'Т
зaгиблогo (шомepлoго) BеTеpaIIa вiйни;

- довiдкy opГaнy сoцiaльнoгo зa)(исTy I{aсeЛеI{Hя IIpo пеpeбyвaння IIa oблiкy
в eДинoмy ДepжaBlloпdy aBToМaTизoB€lIIoМy perсщi oсiб' якi мaroтЬ пpaBo IIa
пiльги, Зa зape€сTpoвalrиМ (фaкти.lним) мiсцеM пpo)киBaIIIIя з пoсиЛaHIIЯМ IIa
нopMy ЗaкоI{OДaBсTBa, вiдпoвiднo .цo якoi BстaHoBлеIlo cТaTyс чJIeнa сiм'i
зaгиблого (помеpлoго) BеTepaнa вiйни;

- oс06и, зaзнaненi y пiдпyнктi 8 пyнкry 3.1., _ кoпiIо.цoвiДки IIpo BзяTTя Ha
oблiк вн,vтрilшнЬo пеpеМiщeнoТ oсoби;

oсоби, зaзнa.reнi y пiдпyнктi 9 пyIIкTy 3.1., кoпiro poзПopяДI(eнIlя
Кaбiнетy Мiнiстpiв УкpaiЪи IIpo гIpизIIaЧення сoцiaльнoТ стипeн.цii BepxoвнoТ
PaДи УкрaiЪи cTy.цeЕrTalvl BищI.tx IIaBчz}JIЬIIиx зaкЛaДiв з числa дiтей.сиpiт тa дiтей
з мaлoзaбеЗгIrЧеI{иx сiмей;

oсoби, Зaз}Iaчeнi y пiдшyнктi 10 tryIIкTy 3.1., _ кoпilo Ме,циЧIIoГo BисI{oBкy
IIpo .циTинy.iнвaлi.цa вiкoм Дo 18 poкiв aбo кoпito ДoвiДки Ivle.цикo-сoцiaльнoТ
rксIIеpTизи;

oсoби" ЗазнaЧеI{i y пiдпyнктi lt гryнктy 3.1., - дoвiдкy opгally coцiaпьнoгo
зaxистy нaсеЛrI{I{я IIpo tIpизIIaЧeIIIIя сiм'i .цoПoмoги вiДпoвiДнo Дo Зaкoнy
Укpaiни ..rТ.pо 

.цеpжatsI{y сoцiaльнy ДoПoмory МaJloзaбезпеченим сiм'яМ''.
Якщo стипенДiaJIьIIa кoмiсiя BпepIIIе poзгЛя,цae ПиT€IIIIIя tlpo цpизIIaчеIIIIя

oсoбi соцiaльнoТ стишендii i цpи цЬoмy зa'IBIIик Mar щpaBo нa цpизIIaчrHIIя
сoцia.гrьнoТ стипендiТ oднoнacнo зa кiлькoмa пiдстaзaми, BизIIaЧeниМи
ПyIIкToМ 3.1" дaниx ПpaвиЛ' зa вiльним вибopoм oсoби y писЬМoBoМy звеpнeннi
з€LзIIaЧaсТься тiльки oДнa шiдстaвa ДJIя пpиЗIIaчеIIIIя тiльки oднiеi сoцiaгlьнoi
стипендii.

Cтипендiа.цьнa комiсiя цpoTягoM TpЬox poбouиx днiв з .цIIя oщиМaIIHя
IIисЬМoBOгО ЗBеpI{eння пpиймaе piшeння щoДo нaявнoстi в oсoби IIpaBa IIa
oTpиМ€lllllя стипeндii. У paзi пpийняття стипeндiutпЬI{olo кoмiсiеlo ПoзитиBIIoгo
piIшeння вiдповiднa соцiaльI{a сTиIIеI{дiя виплaнyеTЬся з,цaти зBеpI{eнIIя.

" з.3. У paзi, кoли зa pезyлЬTaтaМи нaBЧaIIня yспilшнiсть oсiб, зaзнaЧеIlиx y
пyнктi 3.1. щих Пpaвил, оТaнoBиTЬ I0_|2 бaлiв зa ДBaIIaДцятибальнoю aбo 5
бaлiв Зa ЧoТplpибa.гrьноro шIк{tJIoIo oцiшовaнIlя з кo)кIloгo IIaBЧaJIЬHoГo пpе.цMетa,
oтpиМaниx пiд чaс сеMестpoBoгo кoнTpoЛIо, i якi М€tк)ть IIpaBo IIa IIpизIIaчeIIЕя
aкa.цeмiчнpтХ oтиIleндiй зa oсoбливi yспixи B IIaBЧ€tннi y меlкax yсTaнoBлeнoгo
лiмiтy стигrеri,цiaтiв, .цо.цaTкOBo Дo сoцiaльнoi стипендii, щo BиПЛaчyeTься TaкиM
oсoбaм, зa рaxy}roк кorптiв, пepедбaЧеIll.tx ДJIя BиПЛaTи aкaДeмiчниx стипендiй,
BиПлaч}ToTЬcЯ КoIIITI{, щo скJIaДaIoTь piзницlо мbк poзмipoм aкaДемiчнoТ
стипендiТ' щo l]pизIiaчarTЬся .сTy.цeнT€lI\d, якi зaймaroть У peйтинry нaйвищi
пoзитtiТ i мatoть ПpaBo IIa ПpизнaЧеIlIIя aкaдемi.Iниx сTиПендiй зa oсoбливi yспixи
y HaBчa}iнi. тa pозмipом сoцiaльнoi стипeндii, щo BипЛaчyeTЬсЯ y BсTaнoBЛеHoIшy

. зaкoIIoДaBсТBoМ пopяДКy oсoбaм, якi нa.гrеrкaTЬ Дo oкpемиx кaтeгopiй гpoMaдЯII'
якиI\d нa пi,цстaвi зaкотro,цaBчиx aктiв н4дaнi дepжaвнi пiльги i гapaнтiТ з BиIIлaTи
сoцia.гrьниХ сTипондiй"
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з.4. ,{iтям-сиpoTaМ тa ,цiтям, пoзбaвлel{иМ бaтькiвськoгo пiклyвaння, Ta

oсoбaм iз Тx чиолa' a Taкo)к сTy,цeIITaI\d, якi в пеpioд IIaBЧ€lI{нЯ y вiцi вiд 18 дo 23
poкiв зaJIиIiIиJIися без бaтькiв, Мo)ке BиПЛaЧyBaTIlcЯ o,цIIoЧaсIIo сoцia.пьнa
стипендiя Ta aкaдемiчнa стипeн.цiя.

oсoбaм, якi нaпerкaтЬ.цo кaтeгopiй, Bизнaчeниx пiДпyHкTaMи 5-8 пyнктy 3.1.

циx Пpaвил, сoцianrьнa стиIIeнДiя виплaЧyrTЬся дo зaкiнчеIIнЯ Кoлеркy, €LJIе He

ДoBIIIr нix< tо,цoсЯгIIе}IIIя IIиI\ли 23 poкiв.
3.5.У paзi IIoнoBJIеIII{я I{a IIaBЧaIIIIя зa peгiнaльним зaМoBЛеHIlяI\d пiсля

" 
нaДaнoТ y BсTaнOBле}ioМy ПopяДкy ПеpepBи y IIaBчaI{нi, aкaдемiчнoi вiдпyстки
aбo IТеpеBед{еIIIIя сTy,цеIIтa Дo Кoледtкy з iнrшoгo IIaBЧaJIЬIIoгo зaкJlaДy ДЛя
Пpo.цoBхteннЯ IIaBЧaI{Hя питaнIIя IIpизIIaЧення сoцia;rьнoi стипен.цii виpiшryeться
IIa yмoвax, BиЗI{aЧlIIиx циMpl Пpaвилaми.

3.6.oообaМ' ЗaзHaЧeниМ y пyнктi 3.1. дaниx Пpaвил, якi мaлoть IIpaBo IIa

ПpиЗIIaЧення оoцiaлЬHиx стипeн.цiй, poзмip сoцiaльнoi стипендii збiльlшyrTЬся:
_ стy.Цrнтaм, якi с iнвarriДaМи Пo зopy i сrгp<y, _ нa 50 вiдсoткiв мiнiмaльнoТ

op.циI{apноТ aкa.цемiчноi стипендii;
_ сTy.це}Iтaм iз ЧисJIa осiб, щo Bxoдиjlи ,цo скJIaДy вiйськoвиx фopмyвaнь i

зa piшrенняIvr вiдшoвi,цниx,цеp)кaBIIиx opгaнiв IIaгIpaBлeнi Для уraстi B oПеpaцiяx з
пiдтpимaнь}я lvlиpy i безпeки aбo вiдpяДrкeнi Дo Дep)кaB, y якиx BeЛися бoйoвi дii,
"- 30 вi'цсoткiв;

сTy.ценTaIr{, якi пoстiйнo пpo)киBaloтЬ нa тepитopii нaселеHoгo rryIIкTy'
якoМy I{3дaЕ[0 сTaTyс гipськогo _ 20 вiдсoткiв.

4 " ПЕPCOI{AJЬHI CTИПЕI{ДII

4.1" У вitповi.цнoстi з Зaкoнoм УкpaТни <Пpo мiсцeве с€lMoBpядyBaнHя B

Укpaiнi>, <<ГiopядкofuI I{aДaIrIIя кaII.циДaTyp Для пpизнaЧенIIя стипeндiй мiоькoi
paДvI>>, piIшенням мiськoi paДИ <Пpo зaTBep.цжeIIIIя ПoлorкенI{я Пpo пpизIIaЧення
стипен.цii Кpемeнuyцькoi мiськoi P4ди сTyдеIITaМ Bищиx IIaBчaIIьIIиx зaклa.цiв
М. Кpеменuyкa y нoвiй pедaкцiЬ>, ПoлolкеIIIIяМ nПpo BстaIIoBлеI{IIя

. BсеyкpaiЪcЬкиМ блaгoДiйним фoндoм <<[х<еpело Ддriпpо стипендiй кpaщим
сTy.цe}ITaМ tsищиX IIaBЧЕlJIЬIIиx зaкJla,цiв м. КpeмeннyкD) Ta piIшeнням HaгляДoвoi

Рaди BБФ <fiхсерелo [нiпpо) BиIIJIaЧyюTьсЯ HaсTyпнi пepсoнaльнi стипeн.цii:
- cmLlnен d iя I{p еwt еltчуцькot л,tiськot pаdu :

- Зa визнaчнi yспixи B IIaBЧaIIнi тa нayкoвiй poбoтi;
- Зa aкTиBI{y )ДIaстЬ y ЦpoМaДсЬкoМy >киттi HaBчaJIЬIIoгo зaкJIaЦУ Ta

мiстa;
- cmunеуt d iя B c eукpаiнcькo zo блаzo diйнozo фoн dу <,\эю еpелo,\нinpа > :

* зa BизнaчI{l yспlxи y HaBЧaIIнr' нa)rкoBlи Д1яЛЬнoсT1, сПopTl'
грolъ{a.цoЬкiй poбoтi.

4.2, Cтиrтeндiя Кpемен.Iyцькoi мiськoi Paди IIpизIIaчaетЬcя з I\ДeтoIо

" сTBoprннЯ сIIpиятлиBиx yМoB ,цJIя )киTTеBoгo сaМoBизIIaЧeнHя i сaмopеaлiзaцii
oбдщoвaнoi молoдi, oтpимaння якicнoi вищoi oсвiти, зaбезпечеIIIIя неoбxiДниx
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стapToBиx ivIo)I(ЛиBoсTей .цЛя сoцi€lJIьIIoгo стaнoBЛеHIIя, зaщ.EIеHIIя сTyДeнTiB ,цo
нayКoBoТ дiяльнoстi, до poбoти B opГaIID( сTyДеI{TсЬкoгo сaМoBpя.цyBaHIIя.

Кepyrоuись piIпeнняМ BикoнaBчoгo кoмiтery Кpeментyцькoi мiськoi pa.Ци

ПpизI{aЧaloТЬся ОтипендiТ мiськoi paДIlдBoМ сTyдrIIT€lМ з IIaBчaJIЬIIoгo зaкJlaДy Ha
пiДстaвi IIot€l}II{я оргalry стyденTськoгo сaMoBpяДyBaнI{я, пoгoД)I(еIloгo З

ДиpекTоpoМ КoJlе,Щп(y. Cтипeндii BиIIJIaЧyюTЬся зa paxyнoк кoIштiв мiськoгo
бroдхrетy. Розмip стипендiй встaнoBJIк)eTься pilшенням BикoIIaBчoгo кoмiтery
Кpемен"ryцькоi мiськoi РaДи. CтипeнДiя BиПлaчyeTЬся цeнтpaгliзoBallolo
бyxгaлтеpiеrо yшpaвлiнIlя y оПpaBax сiм'i, дiтей Ta Мoлoдi згiднo з piпrенням

" BикoнaBчoгО кoмiтету Кpeмeн.ryцькoТ мiськoТ РaДът.
CтипендiТ мiськоТ paди llpизнaЧaeтЬcя двiчi нa piк (дo 01 JIIoToгo' дo 01

веpeсня). СтипенДiя Мo)ке пpизHaчaTисЬ стy,цeIIT€lМ, якi IIaBчaIoться як Зa

.цеp)кЗaмoB.]-irЕHя\d' Taк i нa кoнтpaктнiй oснoвi. Зa стy.ЦeнTaМи, якi нaвчaлoTься зa

Деp)кзaМoBJIенI{яМ' IIoД€lIIиМи IIa [epcoн€lJlЬIIy стипeн,цiro мiськoi paДИ,
зaIIиIIIaсTЬся IIpaBo oTpиI\{yBaTи aкaдeмi.rнy cтипендiro зa peзyльTaTaМи
пiдсyмкоBoГO конTpoJIIo.

Кaн'ци,цaти вiд HaBчaJIьIIoгo зaкJlaДy Ha здoбyття стипендii кpaщиM
сTy.цr}ITaМ tsисyBaIoTься piшrеIIIIяI\,Iи пе,цaгoгiчнoi p4ди, opгally сTyдеIITсЬкoгo
сaМoBpяДyBaння.

По,цaння I{a кal{.цидaтiв .цЛЯ пpизIIaЧеIIIIя пеpcoн€tJIьIIиx стипeндiй мiськoi
" Paди I{a.цcиJIaсTЬcЯ IIa iм'я гoлoви мiськoТ paДИ.

Bсi iнlшi ПиТaIII{я щoДo ДaнoТ стипендii' B T.Ч. iТ poзмip, пеpeлiк нeoбxiдниx
.цoкyМeнТiв для пotaнIlя кall.цидaтiв нa стипeндiю Ta iнIпе, BсTaIIoBлIoIoTЬся B
Пoпoxсеннi iтpо IIpиЗI{aЧeнIUI сТиПендiТ Кpемeн.ryцькoi мiськoi Paдта сTy.цeIITtlM
Bищиx НatsЧa]IЬ}Iиx зaклa.цiв M. Кpемeннyкa Ta iнrшиx I{opМaTиBIlиx aкTax
BI4ДaHИx. мi с ькoro P aД оro.

4.З. Стипендiя крaщoМy сTy.цeIITy HaBЧaJIЬHoгo зaкJlaДy BпpoBaд)кеHa
BсеyкpaТнськиIvI блaгодiйним фoндoм <,{xсеpeJlo flнiпpa> IIpизIIaчaсTЬся з Mетoк)
стиМyЛIoBaнI{я IdpaтTЧиX сryДeнтiв мiстa Кpeмен.ryкa, якi ДoсЯГЛи BизнaЧI{иx
yспixiв ts !{aвЧaннi, опopтi, нayкoвiй poбoтi, е лiдеpaМи opгalliв стyдeнтсЬкoгo
сaМoBpЯДyBaIiIIя Ta aктиBIIиМи чЛeнaМи мoлoдbкнoгo pyxy мiстa, МaIoTь

. ПrpеМoГи y фaxoвиx ОТyдентськиx олiмпiaдax тa кoнфepeнцiяx.
CтипенДiя ПpизIlaЧaeтЬся oдIloМy стyдeIITy з IIaBчЕlJIьHoгo зaкЛa.цy нa

пiдстaвi IIО.ЦaI{}Iя opгalIy сTyдеIITськoгo сaМoвpяДyвalлъt,Я, Пoгoд)кенoгo з

ДиpекTоpo\л кОJIeДжy теpмiнoм нa oдиH cемrсTp (вepeсень оi.rень,
лroтий _ неpвень). Рoзмip стипендiТ Ha кo)кIlий сeмесЦ) BсTaI{oBлIorTЬсЯ Ta
ЗaTвеpдХtyсTЬcя piIшенirям Пpaвлiння Фoндy.

Cтiдшенtiя Мoх(r пpизI{aчaTисЬ сTy,цеIIтaМ, якi нaBЧ€lIoTься як зa
,цep)кЗaIvIoBЛеI{HяМ тaк i нa кoIITpaктнiй oснoвi. 3a отyдент€lМи, якi нaвчаrоTься зa
Деp)кзaМoBлrнIIяМ, IIoДaI{иМИ Ha пepсoIIaJIЬI{y' зaJIиIIIaсTься цpaBo oTpиМyBaTи
aкa.цемiчI{y сTиIIендitо зa pеЗyлЬтaTaМи пiдсyмкoBoгo кoIITpoлIo.

Bсi iнlшi IIитaIIErя щoДO.цaнoi стипендii, B T.Ч. rr poзмip, пepeлiк неoбxiдниx
"дoкyмeнтiв ДI|Я пo.цaння кшrдидaтiв IIa стипендiro тa iнrше, BизIIaчarTЬсЯ B
Пoлolкеннi шpо BстaIIoBЛrIt}Iя BсеyкpaiЪськиМ блaгoдiйним фoндoм <,{>кepеJlo
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',{нiпpu стишендiй кpaщиМ сTyДеIIтaМ Bищиx IIaBЧElJIЬниx зaклaдiв
м. КpeмеI{Чyкa тa iнrшиx.цoкyМeIITос пpийняTиX Пpaвлiннlшrл Фoндy.

*Aкaдeмiчнa зaбopгoвaнiстЬ Bиникae в paзi, кoли:
_ IIpoTяГoМ IIaBЧaJIЬItoГo сеMeсTpy .цo ПoЧaTкy IIoтoЧIIoГo сeМeстpoBoгo

кoнтpoJIIo' Bиз}IaЧеIloГo IIaBЧaJIьниM IIJIaнoм, oсoбa з бyдь.якoгo I{aBЧ€lJIЬIIoгo
IIpeдI\леTa нa6paлa MrншIe бaпiв, нixt визнaЧrнa Мe}кa нeз4дoвiлЬIloгo IIaBЧaIIIIя
(1, 2 6asпа Зa .IoтирибaлЬIIoIо IПкzlJIoIо oцiнrовaння aбo 1, 2, 3 6atм зa
,цBaнaДцятибa-цьнoк) шiкaJlolо oцiнrовaння);

* пiд Чaс сеплесTpoBoгo кoнТpoЛIо з бyДь-якoгo I{aBчaJIЬнoгo ПpeДМеTa oсoбa
oTpиМ€LЦa Ь4rншIr бa.шiв, нilк l\de)кa нeзaдoвiлЬ}Ioгo IIaBЧaIIнЯ (1, 2 6aли зa
нoтири6aлЬI{0lo пIкaIIoIo oщiнloвaння a6o |, 2, 3 6aли зa ,цBalla.ццятибaльнoto
IIIкaлoIc оцiнювaння).

У paзi, КoЛи poзмip стипeнДii' BизI{aЧениЙ у гpиBIIях з кoпiйкaми, poзмip
тaкoТ стипендiТ зaoкpyГJllоrтЬся .цo нaйблитсчoгo цiлoгo числa' бiльIцoгo зa
poзpaХyl{кoBr.

L4


