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Розділ III ПОРЯДОК ПРИЗНАЧЕННЯ АКАДЕМІЧНИХ СТИПЕНДІЙ

Згідно внесених змін до Постанови КМУ від 12.07.2004 року № 882 
(Постанова № 1256 від 02.12.2021 року).

Пункт 3.6. викласти в наступній редакції:

Перед початком підведення підсумків кожного семестрового контролю 
педагогічна рада Відокремленого структурного підрозділу «Чернятинський 
фаховий коледж Вінницького національного аграрного університету» з 
урахуванням видатків на стипендіальне забезпечення, затверджених закладу 
освіти в установленому законодавством порядку, визначає однаковий для 
всіх відділень, курсів та спеціальностей ліміт стипендіатів, яким буде 
призначатися академічна стипендія за результатами такого семестрового 
контролю. Цей показник становить 38% фактичної кількості студентів денної 
форми здобуття освіти, які навчаються за державним (регіональним) 
замовленням на певному відділенні, курсі за певною спеціальністю станом на 
перше число місяця, наступного за датою закінчення семестрового контролю 
згідно з навчальними планами для відповідних відділень, курсів та 
спеціальностей.
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Згідно внесених змін до Постанови КМУ від 12.07.2004 року № 882 
(Постанова № 46 від 26.01.2022 року).

Пункт 3.6. викласти в наступній редакції:

Перед початком підведення підсумків кожного семестрового контролю 
педагогічна рада Відокремленого структурного підрозділу «Чернятинський 
фаховий коледж Вінницького національного аграрного університету» з 
урахуванням видатків на стипендіальне забезпечення, затверджених закладу 
освіти в установленому законодавством порядку, визначає однаковий для 
всіх відділень, курсів та спеціальностей ліміт стипендіатів, яким буде 
призначатися академічна стипендія за результатами такого семестрового 
контролю. Цей показник становить 40% фактичної кількості студентів денної 
форми здобуття освіти, які навчаються за державним (регіональним) 
замовленням на певному відділенні, курсі за певною спеціальністю станом на 
перше число місяця, наступного за датою закінчення семестрового контролю 
згідно з навчальними планами для відповідних відділень, курсів та 
спеціальностей.
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