
 
 

 
УКРАЇНА 

 

М І Н І С Т Е Р С Т В О  О С В І Т И  І  Н А У К И  У К Р А Ї Н И  

ЧЕРНІГІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

Н  А  К  А  З 
 
___  27.02.2017         __                               м. Чернігів                                             № __26  __
 
Про внесення змін до «Порядку призначення та 
виплати стипендій в Чернігівському 
національному технологічному університету» 

 
Відповідно до Постанови КМУ №81 від 08.02.2017 р. «Про внесення змін до 

постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. № 1045» 
 

Н А К А З У Ю: 
 
1. Внести зміни, які додаються, до «Порядку призначення та виплати стипендій в 

Чернігівському національному технологічному університету», затвердженого вченою 
радою 10.01.2017 р. (протокол №1) і введеного в дію наказом ректора №2 від 10.01.2017 р. та 
запровадити їх у дію з 27.02.2017 р.  

2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого проректора 
Новомлинця О.О. 
 

Підстава: рішення Вченої ради університету від 27 лютого 2017 року, 
протокол № 3. 
 
 
Ректор  С.М. Шкарлет 

 

 

  

  ПОГОДЖЕНО 

Проект наказу вносить  Перший проректор 

Начальник навчального відділу   О.О. Новомлинець 

Л.В. Базилевич  Начальник юридичного відділу 

О.Г. Вершняк 

   

 



Додаток до наказу №_26_ від _  27.02.2017 р.  __ 
 

Зміни до «Порядку призначення та виплати стипендій в Чернігівському 
національному технологічному університету», затвердженого вченою радою 

10.01.2017 р. (протокол №1) і введеного в дію наказом ректора №2 від 10.01.2017 р. 
 

Пункт 30 Порядку викласти у наступній редакції: 
«30. Соціальна стипендія у розмірі та порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, 

в обов’язковому порядку виплачується студентам Університету, які за результатами навчального 
семестру не мають академічної заборгованості**, незадовільних результатів навчання, включені 
до рейтингу відповідно до цього Порядку та належать до однієї з таких категорій: 

1) дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа у разі 
продовження навчання до 23 років або до закінчення Університету, а також студентів 
Університету, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків, згідно із 
статтею 62 Закону України «Про вищу освіту» та статтею 8 Закону України «Про забезпечення 
організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування»; 

2) осіб, які мають право на отримання соціальної стипендії відповідно до статей 20-22 і 30 
Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи»; 

3) шахтарів, які мають стаж підземної роботи не менш як три роки відповідно до статті 5 
Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці»; 

4) осіб, батьки яких є шахтарями, що мають стаж підземної роботи не менш як 15 років або 
загинули внаслідок нещасного випадку на виробництві чи стали інвалідами I або II групи, 
відповідно до статті 5 Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці» – 
протягом трьох років після здобуття загальної середньої освіти; 

5) осіб, визнаних учасниками бойових дій відповідно до пункту 19 частини першої статті 6 
Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та їх дітей, 
відповідно до статті 44 Закону України «Про вищу освіту»; 

6) дітей, один із батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі проведення 
антитерористичної операції, бойових дій чи збройних конфліктів або помер внаслідок поранення, 
контузії чи каліцтва, одержаних у районі проведення антитерористичної операції, бойових дій чи 
збройних конфліктів, а також внаслідок захворювання, одержаного в період участі в 
антитерористичній операції, відповідно до статті 44 Закону України «Про вищу освіту»; 

7) дітей, один із батьків яких загинув під час масових акцій громадянського протесту або 
помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час масових акцій громадянського 
протесту, відповідно до статті 44 Закону України «Про вищу освіту»; 

8) дітей, зареєстрованих як внутрішньо переміщені особи, відповідно до статті 44 Закону 
України «Про вищу освіту»; 

9) осіб, яким призначені соціальні стипендії Верховної Ради України для студентів вищих 
навчальних закладів з числа дітей-сиріт та дітей з малозабезпечених сімей відповідно до 
постанови Верховної Ради України від 24 жовтня 2002 р. № 218-IV; 

10) дітей-інвалідів та осіб з інвалідністю I—III групи; 
11) студентів із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про 

державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям». 
Особам, які належать до категорій, визначених підпунктами 5-8 цього пункту, соціальна 

стипендія виплачується до закінчення Університету за певним освітньо-кваліфікаційним рівнем 
(рівнем вищої освіти), але не довше ніж до досягнення ними 23 років. 

Право на соціальні стипендії мають студенти, які не перебувають в академічній відпустці.» 


