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у II ceMecTpi 2021 -2022 навчального року

ЩаНе ПОЛОЖЕННЯ розроблено на пiдставi постанови Кабiнету
I\IiHicTpiB УкраiЪи вiД 28 .рудНя 2016 рокУ за Jф |047 <Про розмiри
СТИПеНДiЙ У ДерЖаВних та комун€Lпьних навч€шьних закJIадах, наукових

. установаX) (зi змiнами, та доповненнями, внесеними згiдно з Постановами
Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи jЮ З2 вiд 25 сiчня 2о17 року; J\b 918 вiд
08.11.20|7 року; JЮ 980 вiд 2|.|0.2020 року; J\Ъ 52 вiд 27.0|.2О2| року;
Np 9з3 вiд 0I.09.2021 року), постанови Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи вiд
|2 липня 2004 року лЬ 882 <<Питання стипендi€Lльного забезпечення> (зi
змiнами та доповненнями, внесеними згiдно з Постановами Кабiнету MiHicTpiB
УКРаiЪи J\b 150 вiд |5.02.2006 роr,у; J\Ъ 157 вiд 15.02.20аб року; Nч 165 вiд
05.03.2008 року; jф 983 вiд 07.09.2011 року; NЬ l77 вiд 07.0з.2о12 роrч;
J\b 255 вiд 01.04.2013 року; J\Ъ 297 вiд 22.04.201з року; J\Ъ зЗ4 вiд
1З.05.2013 року; J\b 211 вiд 2З.0З.20|6 року; Ns 1050 вiд 28 грудня 2Оlб року;Ns з2 вiд 25.01.20|7 року; JYs з76 вiд з|.05.2017 року; J\b 8б5 вiд
24:10.2018 року; J\ъ 7З вiд 06.02.20|9 року; }lb 438 вiД 22.о5.2о|9 року;
Jф 229 вiд 13.03.2019 року; J\Ъ 438 вiд 22.О5.201,9 року; J\Ъ 1313 вiд
2З.132.2020 року; Jф 664 вiд З0.06.2021 року; М 933 вiд 0I.09.202I року;
J\Ъ 1256 вiд 02.12.2021 року ); Закону УкраiЪи J\b425-YIII вiд 14.05.2015-року
пПро статус BeTepaHiB вiйни, гарантiТ ik соцiального захисту), Наказу
MiHicTepcTBa освiти i науки УкраiЪи вiд 30.05.2006 рооУ за Ns 419 <Про
затвердження Положенн{ про органiзацiю навча-пьно-виробничого процесу у
професiйно-технiчних навч€tльних закладаю) i встановлюе порядок
призначення i виплати стипендii та використання фо"ду соцiального захисту

' здобувачiв освiти Щържавного професiйно-технiчного навч€UIъного закладу
<Мiжрегiональний центр ювелiрного мистецтва м. Киева>..

порядок признАчЕннrI I виплАти стишндЙ
ЗazallbHi пumання ]

1. Щiя цього Порядку поширюеться на здобувачiв освiти денноТ форми
навчаннrI .Щержавного. професiйно-технiчного навч€шъного. закJIаду

|,{ Катерина БоБЕР



ювелiрного Киева> ( далi - Центр).кМiжрегiоналъний центр ювелlрного мистецтва м. ttиевD) ( Далt - ценTр.,.
2. Здобувачам освiти, якi навчаються за кошти фiзичних та юридичних

осiб, стипендii можуть виплачувчтися за рахунок коштiв таких осiб, якщо це

передбачено умовами укJIаденого договору мiж закладом освiти та фiзичною
абь юридичною особою, яка замовляе платну посJIугу для себе або iншот

особи, бер1"lи на себе фiнансовi зобов'язаннrI щодо ii'оплати.
Особам, якi нав;rалися згiдно iз зазначеними угодами i в установленому

порядку переведенi (поновленi) на навчання за регiональним замовленням за

д.""оо формою навчання (з вiдривом вiд виробництва) в межах закладу освiти

або до iншъго закладу освiти, призначення i виплата стипендiй здiйснюються

згiдно з цим Порядком, а саме:

академiЧноi - з мiсяцЯ, ЩО настас за датою переведення (поновлення)

особи на навчання вiдповiдно до накzву директора закладу освiти;

соцiальноi - за процедурою та у строки, визначенi цим Порядком.
з. особам, визЕаченим пунктом 1 цього Порядку, призначаються TaKi

стипендii:
1) академiчнi:
2) соцiальнi - на пiдставi законiв,

гарантii щодо призначеннrI соцiальних
громадян. 

.,

4. Правила призiтаченнrl академiчних стипендiй у Щентрi розробляються
вiдповiдно постаНови КабiнетУ MiHicTpiB Украiни вiд |2 лиrпя 2а04 року
Nь 882 <<Питання стипендi€Lльного забезпеченняD (зi змiнами та доповненнями),
постанови Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи вiд 28 грудня 20Lб року за J\гs 1047 <ПрО

розмiри стипендiй у державних та комунальних навч€lJIьних закJIадах,

наукових установаю) (зi змiнами та доповненнями) затверджуються

педагогiчною радою I-{eHTpy за погодженнrIм з 1^тнiвським парламентом, а

також оприлюднюються не пiзнiше нiж за тижденъ до початку навчЕlльного

семестру.
Щля вирiшення питань щодо призначення та позбавлення акаДемiчноТ абО

соцiалъноi стигrендii (у тому числi спiрних), надання матерiальноi допомоги
здобувачам освiти, заохочення кращих з них за успiхи у навчаннi, уrастъ у
громадсъкiй, спортивнiй i наукрвiй дiяльностi наказом дирекТоРа ЦеНТРУ
створюеться стипендid{лъна комiсiя.

,Що складу стипендiальноi KoMiciT входять:
Авраменко О.О. - директор центру;

що встановлюють державнi пiльги i
стипендiй дJuI окремих категорiй

Сресько Е.Д. - заступник директора з навч€tпьно-виховноi роботи;
Маленко О.В. - заступник директора з навч€Llrьно-виробничоТ роботи;
Кузьменко Н.М. - заступник директора з навч€lльно-методиtlноi роботи;
Яковлева Г.С. - старший майстер;
Швець Т.В. - головний бухгалтер;
Кузъменко Н.В. - голова ради трудового колективу;
Бобер К.К.- в. о. президента r{нlвського парламенту;
Волъська Б. - член уrнiвського парламенту;
Рябкова Н. - член уrнiвського парламенту;

,,Щем'яненко Д. - член уrнiвського парламенту;
Ковальчук Н.- член уrнiвського парламенту;

Дембицька о. - член 1.T нiвського парламенту.
у своiй роботi стипендi€шьна комiсiя керуеться законами та iншими

норматиВно-правовими,актами, що визначають права i обов'язки осiб, ,якi



навчаються, постановою Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи вiд 12 липня 2004 року
Л"9 882 <<Питання стипендiа_гrьного забезпеченнrI)) (зi змiнами та доповненнями),
постановою Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи вiд 28 грудня 20lб року за Ns |047
<Про розмiри стипендiй у державних та комун€lJIьних навч€Lпьних закJIадах,
наукових установах) (ri змiнами та доповненнями), цим ПоложеннrIм,
статутом Центру.

За поданням стипендiальноI KoMiciT директор Щентру затверджуе ресстр
осiб, яким призначаються стипендii (видаеться наказ про призначення
стипендiТ на семестр), в разi, коли рiшення стипендiальноi KoMiciT не
суперечитъ вимогам законодавства та правилам призначення стипендiй.

5. СтипендiТ виплачуються один р€в на мiсяць.
Здобувачам освiти денноТ форми навчаннrI стипендiя призначаеться з

першого числа мiсяця, що настае пiсля закiнчення семестрового контролю
згiдно з навчzLJIьним планом, на перiод до визначеннrI результатiв наступного
семестрового контролю, KpiM випадкiв, з€}значених у цьому Порядку.

У разi коли строк закiнчення навчання особи, яка отримуе академiчну
або соцiальну стипендiю, настае до закiнченнrl мiсяця або стипендiат вибувае з
закладу освiти до закiнченнrl строку навчаЕня, iM виплачуеться стипендiя у
повному обсязi за останнiй мiсяць навчаннrI.

У перiод тимчасовоi непрацездатностi, пiдтвердженоi довiдкою заюIаду
охорони здоров'я, особа отримуе академiчну або соцiальну стипендiю у
призначеному iй розмiрi.

На час проходження практики або провадженнrI iншоi трудовоI
дiяльностi з дозволry Эакладу освiти стипендiат зберiгае право на отриманшI
стипендii.

Стипендiатам, призваним на вiйськову службу за призовом пiд час
мобiлiзацiТ, на особливий перiод, на вiйськову службу за призовом осiб iз
числа резервiстiв в особливий перiод, протягом строку перебування на
вiйсъковiй службi виплачуеться стипендiя у розмiрi, встановленому згiдно з
цим Порядком за результатами навчання в останньому перед призовом
навч€LlIьному ceмecTpi.

Здобувачам освiти, якi навч€Lпися за регiональним замовленням i
поновили навчання за таким замовленням пiсля академiчноi вiдпустки,
ак_адемiчна стипендiя призначаеться у розмiрi, який встановлюеться особi
згiдно з цим ПоложеннrIм за результатами останнього (до перерви у навчаннi)
семестрового контролю.

6. У разi коли зlобувач освiти мас право на безоплатне харчування, аJIе

Щентр не мае змоги його забезпечити, особi виплачуеться академiчна або
соцiальна стипендiя без урахування зменшення ii розмiру згiдно з
харчуванням.

лLтипендlатам, як1 .мають дlтеи вlком до трьох рокlв 1 продовжують
наiчання за денною формою (з вiдривом вiд виробництва), виплачуються

. щомiсячна грошова доrrомога, передбачена законодавством, i стипендiя,
призначена згiдно з цим Положенням.

7. З метою пiдвищення життевого рiвня та заохоченшI за успiхи у
навчаннi, у{асть у громадськiЙ, спортивнiЙ i науковiй дiяльностi Щентр мае
право надавати матерiалъну допомоry та заохочення здобувачам освiти, якi
навч€tються за регiон€шьним замовлеЕням за денною формою навчаннrI (з
вiдривом вiд виробництва) за рахунок коштiв, передбачених у кошторисi
закJIаду освiти, затвердженому у встановленому порядку.

л

)
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Порядок використання коштiв, передбачених дJuI наданнrI матерiальноТ
допомоги та заохочення, розробляеться I_{eHTpoM та затверджуеться його
педагогiчною радою.

Першочерговими виплатами е: стипендiальне забезпечення здобувачiв
освiти; iндексацiя стипендiТ. У разi cTBopeHHrI економii стипендiЕlлъного фо"ду
виплачуетъся матерiальна допомога та заохочуються здобувачi освiти через
премiювання.

Фонд матерiального заохочення i соцiЕulъного захисту здобувачiв освiти
формуеться за рахунок eKoHoMiT стипендi€LIIьного фонду (до 10% вiд зага_гtьноТ
сум видаткiв, визначених кошторисом).

Стипендiальна комiсiя приймае рiшення щодо надання матерiальноТ
допомоги та заохоченнrI olФeмo щодо кожноТ особи i кожноi виплати.

8. Здобувачам .освiти, якi навч€Llrися за регiон€lJIъним замовленням i
перебувають в академiчнiй вiдгryстцi за медичними показаннями вiдповiдно до
нак€}зу директора Центру, в межах коштiв, передбачених у кошторисi
навч€Lпьного закJIаду, затвердженого у встановленому порядку, щомiсяця
виплачуеться допомога у розмiрi 50. вiдсоткiв мiнiмальноi ординарноТ
(:вичайноi) академiчноi стипендii.

Здобувачам освiти з числа дiтей-сирiт та дiтей, позбавлених
батькiвсъкого пiклування, особам з ik числа, а також особам, якi в перiод
навчаннrI у вiцi вiд 18 до 2З poKiB зЕlJIишилися без батъкiв, допомога
виплачуеться у розмiрi соцiалъноi стипендii, яку вони отримувztли до початку

" академiчноТ вiдпустки за медичними покЕваннями.
. Зазначеним у цьому пунктi особам, якi хворiють на туберкульоз,
допомога виплачуеться протягом 10 мiсяцiв з дня настання тимчасовоi
непрацездатностi у подвiйному розмiрi.

9. Особи, якi згi-лно iз Законом УкраiЪи <Про статус i соцiальний захист
громадян, якi постражд€tли внаслiдок Чорнобильськоi катастрофп> мають
пiльги пiд час призначеннrI стипендii, за рахунок коштiв, передбачених у
державному бюджетi на здiйснення заходiв з лiквiдацii наслiдкiв
Чорнобильськоi катастрофи, виплачуеться додаткова соцiальна стипендiя у
cyMi: 130 гривенъ.

Академiчнi та соцiальнi стипендii у Щентрi
. 10. Щентр у межах коштiв, передбачених для виплати стипендii, вирiшуе

питаннrI про першочергове призначення академiчних та соцiальних стипендiй
здобувачам освiти:

1) з числа дiтей-сирiт та дiтей, позбавлених батъкiвського пiклування,
особам з ik числа, а також )лIнrIм, якi в перiод навчаннrI у вiцi вiд 18 до 23 poKiB
з€Lлишилися без батъкiв;

2) з числа осiб, sкi згiдно iз Законом УкраiЪи <Про статус i соцiальний

3) з маrrозабезпечених сiмей (за умови отриманнrI вiдповiдноi державноТ
допомоги згiдно iз законодавством);

4) якi е дiтьми-iнвалiдами та iнвалiдами I - III групи;
5) якi за резулътатами семестрового контролю мають середнiй бал

успiшностi не нижчиЙ нiж 7 за дванадцятибальною або не нижчий нiж 4 за
п'ятибальною шк€lJIою оцiнювання;

6) якi вiдповiдно до cTaTTi 5 Закону Украiни <Про пiдвищення
престижностi шахтарськоi працil> мають право на призначення .соцiальнИх



стипендiй;
7) яким Законом УкраiЪи <Про BHeceHHrI змiн до деяких законiв УкраiЪи

щодо державноТ пiдтрймки r{асникiв бойових дiй та ixHix дiтей, дiтей, один iз
батькiв яких загинув у районi проведеншI антитерористичних операцiй,
бойових дiй чи збройних конфлiктiв або пiд час масових акцiй |ромадянського
протесту, дiтей, зареестрованих як внутрiшньо перемiщенi особи, для здобуття
професiйно-технiчноi та вищоТ освiтш> гарантуетъся призначення соцiалъноi
стипендiТ.

11. Академiчнi стипендii призначаються з першого числа мiсяця, що
настас пiсля закiнчення семестрового контролю згiдно з навчЕUIьним планом
на перiод до визначеннrI результатiв наступного семестрового контролю.

Особи, зЕвначенi у пiдпунктах | - 4, б i 7 пункту 10 цього Порядку, якi
вперше IIретендуютъ або поновлюють право на призначеннrI соцiальноi
стипендii, подають стипендiалънiй KoMicii документИ, Що пiдтверджýдотъ ik
право на отримання пiльг та гарантiй на стипендiчtлъне забезпеченнrI згiдно з
нормативно_правовиI\{и актами.

Стипендiальна комiсiя протягом трьох робочих днiв приймас рiшення
щодо призначення соцiальноi стипендii.

12. Академiчна стипендiя у MiHiMzLлbHoMy розмiрi призначаеться:
ЗДОбУвачам освiти, якi за результатами семестрового контролю маютъ

хоча б з одного навчzLпьного предмета (дисциплiни) менше нiж 10 балiв за
дванадцятибальною або середнiЙ бал успiшностi нижчиЙ нiж 5 за
п'ятибальною шк€Llrою оцiнювання;

здобувачам освiти першого рокУ навчаннrI до першого семестрового
контролю.

Щiя цъого пункту не поширюеться на осiб, зазначених у пiдпунктi 1

пункту 10 цъого Порядку.
13. ЗДОбУвачам освiти з числа дiтей-сирiт та дiтей, позбавлених

батькiвського пiклування, особам з ik числа, а також здобувачам освiти, якi в
перiоД навчаннЯ У "вiцi вiД 18 дО 2З poKiB з€tлишилися без батькiв,
признача€ться соцiалъна стипендiя у розмiрi, що встановлюеться Кабiнетом
MiHicTpiB УкраiЪи.

14. У разi коли за результатами навчання успiшнiсть здобувача освiти
ст?новиТь 10 , 12 бмiв за дванадцятибальною або 5 балiв за п'ятиб€шьною
шкЕtлою оцiнювання з кожного навч€UIьного предмета (дисциплiни), отриманих
пiд час семестрового контролю, розмiр академiчноi стипендii, призначеноi
такiй особi згiдно з абзацами першим i другим tý/нкту 12 цього Положення,
збiльшусться на 45,5 вiдсотка***.

15. За особливi успiхи у навчаннi, уrасть у громадськiй, спортивнiй або
дослiднИцъкiЙ дiяльностi здобувачам освiти за поданням стипендiальноi
KoMicii ЦеНТРУ ПриЗначаIQтъся iMeHHi або персон€tлънi стипендii закладу освiти,
виплата яких здiйснюеться у межах коштiв, передбачених для виплати
стипендiй, вiдповiдн(i До положення про iMeHHi або персональнi стипендiТ
Щентру, що затверджу€тъся його директором.

Розмiр iменноI або персональноi стипендii Щентру пiдвищуетъся
порlвняно з призначеною згiдно З týiнктом 14 цього Порядку на 65 гривень.

16. Здобувачам освiти (rсрir тих, що зz}значенi у пiдгryнктi 1 пункту 10
цього Положення), якi забезпечуються безоплатним трир€tзовим харчуванням,
розмiр ординарноi (звичайноi) академiчноi стипендii, призначеноi згiдно з
пунктами |2, |4, 15 цього Порядку, зменшуеться на 50 вiдсоткiв***., о тим, Що



забезпечуютъся безоплатним однорzlзовим харчуваншIм, - на 20вiдсоткiв***.
_17, ЗдобувачаМ освiти, строк навчання яких становить Ее бiльш як l0мiсяцiв, якi закiнчили заг€Lльноосвiтнi навч€UIънi заклади, з числа осiб,звiлъненИх у запас iз ЗбройниХ Сил, розмiр стипендii, призначеноi згiдно зГý/нктамИ 12, 14 i 15 цъоГо ПорядКу, збiлъШуетьсЯ на20 вiдсоткiВ***, УЧНЯМ,якi е iнвалiдаМи по зорУ i слуху, - на 50 Вiдсоткiв***.
18, Здобувачам освiти, якi вiдповiдно до наказу директора поновленi нанавчання за регiонztлъним замовленням, у разi "ur""oari .rра"аъа призначеннясоцiалъноi стипендiт така стипендi" .rр"оч"астъся за ,,роцедурою та у строки,визначенi цим Порядком.
19, Позбавлення академiчноi стипендiI здобувачiв освiти вiдбуваетъсявiдповiдно до рiшення стипендiалъноi KoMiciT та оформляетъся протоколом.
Не мають права на встаНовленнrI академiч"оi' .r"rrендii на навчЕLпьний

:.:Y:::! 
ЗДОбУВаЧi ОСВiТИ, ЯКi За резулътатами семестрового контролю мають

успlшнtсть:
l-J v,dJLи аOо не атестацlю 1з предметiв професiйно-практиIIного,

:r,9':lО":-::"Р.YЧНого, загаJIъно-rе*"i"нЪ.о ц"*i" iu iz-rrбалъною та |,2

1-3 бали або атестацiю предметiв

vwrDtlvIv La L) L

9::,::л::1 бlлъною шкЕtJIою оцiнювання i не атестацii з предметiв
загалъноосвiтнього цик.iIу з одного i бiлъше навч€Lльних предметiв.

1з

виняток становлятъ здобувачi освiти, якi ,роrrуar"rrи навчання черезхворобу та маютъ вiдповiднi довiдки
здобувач освiти, який протягом попереднього навч€tлъного семестру

отримуваВ академiЧну стипендiЮ i внаслiдок тимчасовоi непрацездатностi,
. 
пiдтвердженоТ довiдкою закладу охорони здоров'я, не скJIав семестровий
КОНТРОЛЬ У СТРОК, ВI4ЗНаЧеНИЙ НаВЧаЛЪНИМ Планом, мае право на отримання
аКаДеМiЧНОi ..".'."fii' У розмiрi мiнiмаrrъноi ординарноi (звичайноi)
аКаДеМiЧНОi СТИПеНДiТ. РiШеННям директора I-{eHTpy ,Й"пл здобуuаоам освiтивстановлюетъся строк лiквiдацii академiчноi заборгованостi, але не бiлъпr якмiсяцъ з дня припиненнrI тимчасовоТ непрацеЗдатностi, пiсля чого питаннrI
гризначення академiчноi стипендiт такiй особi вирiшусться на заг€uIъних
пiдставах вiдповiдно до цього Положення. У разi *оrr" особi призначена
академiчна стипендiя, здiйснюетъся перерахунок коштiв та виплата
академiчноi стипендii у повному обсязi. Яощо стипендiат втратить право на
призначеннЯ академiчноi стипендiТ, виплата такоТ стипендii' .rр"r"Ьетъся,
вiдшкодування коштiв, отриманих такою особою пiд час лiквiдацii академiчнот
заборгованостi, не здiйснюетъся.

20, Розмiр мiнiмалъноi ординарнот (звичайноi) академiчноi стипендiт -|250 |ривенъ на мiсяць.
21. Розмiр соцiеtьноi стипендii для yrHiB iз числа дiтей-сирiт та дiтей,позбавлених батЪкiвськогО пiклування, а також уrнiв, якi в перiоj навчаннrI увiцi вiд 18 до 23 poKiB зutлишиЛись без батькiв(батьки яких померли/оголошенi

пом€рлими, загинули або пропЕlли безвiсти):
для дiтей-сирiТ та дiтей, позбавлених батькiвського пiкryвання, - 150,вlдсоткlв 

розмlРу прожИтковогО MiHiMyMY для дiтеЙ BiKoM вiд б до 18 poKiB,
установленого законом на 1 сiчня вiдповiдного к€tлендарного року;для осiб з числа дiтей-сирiт та дiтей, позбъвленiг* батъкiвсъкого
пiклуванtIя, а також yrHiB, якi в перiод навчання у вiцi вiд 18 до 2З poKiB
з€UIишилися без батькiв (батьки яких померли"/оголошенi померл ими,.u."'ф"
або пропали безвiсти), - 150 вiдсоткiв розмiру прожиткового MiHiMyMy для



працездатних осiб, установленого законом на
к€tлендарного року.

22.Розмiр соцiальноi стипендii для осiб, якi мають право на призначення
соцiальних стипендiй на пiдставi нормативно-правових aKTiB, якими
встановленi державнi пiльги i гарантii для окремих категорiй |ромадян KpiM

)^rHiB з числа дiтей-сирiт та дiтей, позбавлених батькiвського пiклуван
450 гривень на мiсяць.

**{< У разi коли розмiр стипендii, розрахований вiдповiдно до цього
Положення, визначеций у гривнlIх з копiйками, розмiр такоi стипендii
заокруглюеться до найближчого цiлого числа, бiльшого за розрахункове.

1 сiчня вiдповiдного


