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Черкаси 2019 

ПОЛОЖЕННЯ  
про академічні стипендії імені Героїв Небесної Сотні 

1. Положення про академічну стипендію імені Героїв Небесної Сотні        
Дмитра Чернявського та Сергія Байдовського (далі – Положення) розроблене         
відповідно до Указу Президента України від 11 лютого 2015 р. № 69/2015          
«Про вшанування подвигу учасників Революції гідності та увічнення пам’яті         
Героїв Небесної Сотні», пунктів 5 і 14 Порядку призначення і виплати           
стипендій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12        
липня 2004 р. № 882 «Питання стипендіального забезпечення» (у редакції        
постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. № 1050, зі          
змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 25 січня         
2017 р. № 32). 

2. Академічна стипендія імені Героїв Небесної Сотні Дмитра       
Чернявського та Сергія Байдовського заснована вченою радою Черкського        
державного бізнес-коледжу з метою вшанування пам’яті Героїв Небесної        
Сотні які загинули під час Революції Гідності (листопад 2013 – лютий 2014            
рр.), обстоюючи європейські цінності демократії, свободи й поваги до прав          
людини, виховання патріотичних почуттів серед студентства, заохочення до        
активного вияву громадянської позиції, волонтерської діяльності, готовності       
до захисту України 

3. Академічна стипендія імені Героїв Небесної Сотні Дмитра       
Чернявського та Сергія Байдовського (далі – іменна академічна стипендія)         
призначається студентам денної форми навчання коледжу, які своєю        
активною громадянською позицією утверджують ідеали та цінності       
Революції Гідності,зокрема, сприяють: 

− становленню демократичної та правової держави, розвитку у       
коледжі та в суспільстві принципів демократії, справедливості та рівності; 

− усвідомленню студентами цінностей громадянського (вільного     
демократичного) суспільства, верховенства права, прав і свобод людини і         
громадянина; 

− утвердженню та захисту прав і свобод людини та громадянина,         
інших демократичних цінностей і свобод. 

4. Іменну академічну стипендію призначають строком на 1 (один)        
навчальний семестр після завершення семестрового контролю. Відбір       
кандидатів на призначення стипендій здійснюється з числа студентів, які         
досягли значних успіхів у навчанні та/або науковій, громадській, спортивній         
(творчій) діяльності та отримали право на академічну стипендію. 

5. Від спеціальності «Економіка» та спеціальності «Інженерія       
програмного забезпечення» може бути відібраний лише по одному кандидату         
на призначення іменної академічної стипендії. Відбір кандидатів на        
отримання іменної академічної стипендії здійснюється вищим органом       
студентського самоврядування.  



  

 

 

 

 

 

6. Рішення (витяг з рішення) вищого органу студентського       
самоврядування подається до стипендіальної комісії коледжу. До нього        
додаються:  

− матеріали, що підтверджують активну громадянську позицію      
кандидата відповідно до пункту 3 цього Положення; 

− мотиваційний лист студента. 
7. Студент, який здобув право на отримання декількох академічних        

стипендій, отримує одну академічну стипендію більшого розміру, а також         
може отримувати інші стипендії, призначені фізичними (юридичними)       
особами, гранти, матеріальну допомогу, грошове забезпечення, що надаються        
відповідно до законодавства. 

Студенту, який відповідно до законодавства має право на отримання         
соціальної стипендії та набуває право на отримання іменної академічної         
стипендії, виплачується тільки один вид стипендії за його вибором, крім          
дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, а           
також студентів, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися              
без батьків, яким одночасно виплачуються іменна академічна і соціальна         
стипендія. 

8. Іменна академічна стипендія виплачуються щомісяця з першого       
числа місяця, наступного за датою закінчення семестрового контролю за         
рахунок коштів, передбачених у загальному фонді кошторису коледжу на         
виплату академічних стипендій, у розмірі, встановленому Кабінетом       
Міністрів України.  

9. Стипендіат, який протягом строку, на який призначено іменну        
академічну стипендію, реалізує право на академічну мобільність поза        
межами України, отримує стипендію у разі, коли умовами договору про          
навчання за програмою академічної мобільності регулярна безповоротна       
фіксована фінансова підтримка у грошовій формі не передбачена або         
передбачена у розмірі, що в перерахунку на національну грошову одиницю          
на дату укладення договору про академічну мобільність є меншою за розмір           
призначеної стипендії. 

10. Виплата іменної академічної стипендії припиняється у разі: 
− відрахування стипендіата із складу студентів коледжу; 
− надання стипендіату в установленому порядку перерви у       

навчанні або академічної відпустки; 
− навчання стипендіата за програмою академічної мобільності поза       

межами України (крім випадків, передбачених пунктом 9 цього Положення). 
11. Це Положення (зміни та/або доповнення до нього) затверджується        

вченою радою коледжу. 
 
 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/896-2017-%D0%BF/print1511700005078431#n26

