ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом директора Державного вищого
навчального закладу «Чернівецький коледж
дизайну та економіки»
від 30.05.2014 р. № 133 од

ПОРЯДОК використання коштів,
передбачених на виплату стипендій, для надання
матеріальної допомоги та заохочення студентам
Державного вищого навчального закладу
«ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ КОЛЕДЖ ДИЗАЙНУ ТА ЕКОНОМІКИ»
Відповідно до пункту 7 Порядку призначення і виплати стипендій студентам Державного
вищого навчального закладу «Чернівецький коледж дизайну та економіки» передбачено,
що 10 відсотків коштів стипендіального фонду може бути використано (при умові
затвердження в кошторисі на відповідний рік або економії коштів стипендіального фонду)
для надання студентам, які навчаються за державним замовленням, матеріальної допомоги
та заохочення.
1. Порядок використання коштів для надання матеріальної допомоги.
1.1. Загальні положення.
Цей Порядок розроблено на підставі чинного законодавства, в тому числі: Законів
України: «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні» від
05.02.1993 № 2998–ХІІ, «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального
захисту дітей–сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування» від 13.02.2005 №
2342–ІV, Указів Президента України «Про затвердження Заходів щодо поліпшення
становища дітей–сиріт і дітей, які залишились без піклування батьків» від 17.10.1997 №
1153/97, «Про Національну доктрину розвитку освіти» від 17.04.2002 № 347/2002,
Постанов Кабінету Міністрів України «Питання стипендіального забезпечення» від
12.07.2004 № 882, «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та
матеріального забезпечення дітей–сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування»
від 05.04.1994 № 226.
Виплата матеріальної допомоги студентам здійснюється для підвищення рівня їх
фінансового забезпечення, поліпшення матеріального становища, оздоровлення, для
створення належних умов соціальної адаптації, тощо.
1.2. Джерела виплати матеріальної допомоги.
Виплата матеріальної допомоги проводиться студентам, які навчаються за рахунок
коштів державного бюджету:
1) із стипендіального фонду, при умові існування його економії, яка утворюється
протягом бюджетного року після виплати академічних і соціальних стипендій у
відповідності до діючого у коледжі Порядку призначення і виплати стипендії
студентам;
2) із бюджету профспілкової організації студентів, при умові, що вони є членами
профспілки.

1.3. Розмір матеріальної допомоги.
Суми матеріальних допомог не повинні перевищувати меж коштів, що виділяються на
матеріальне забезпечення.
Першочерговим правом призначення матеріальної допомоги користуються:
1) студенти з числа інвалідів I, II груп та дітей–інвалідів віком до 18 років;
2) студенти з числа дітей-сироти, дітей, позбавлених батьківського піклування та
студенти, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків;
3) студенти з малозабезпечених сімей;
4) студенти з багатодітних сімей;
5) студенти, які постраждали від Чорнобильської катастрофи;
6) студенти, які потребують кошти на лікування чи мають скрутне матеріальне
становище.
Розмір матеріальної допомоги визначається в кожному окремому випадку, враховуючи
наступне:
1) студенти з числа інвалідів I, II груп та дітей–інвалідів віком до 18 років – не може
перевищувати 2-х ординарних академічних стипендій;
2) студенти з числа дітей-сироти, дітей, позбавлених батьківського піклування та
студенти, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків –
не може перевищувати рівня 3-х ординарних академічних стипендій;
3) студенти з малозабезпечених сімей та студенти з багатодітних сімей – не може
перевищувати 2-х ординарних академічних стипендій;
4) студенти, які постраждали від Чорнобильської катастрофи, діти-інваліди,
студенти, які потребують кошти на лікування чи мають скрутне матеріальне
становище – не може перевищувати 1-єї ординарної академічної стипендії;
5) студенти, які потребують кошти на лікування чи мають скрутне матеріальне
становище – не може перевищувати 1-єї ординарної академічної стипендії.
У разі, коли студент належить до кількох пільгових категорій, матеріальна допомога
виплачується тільки за однією категорією.
Студенти з числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, студентам,
які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків, щорічно надається
матеріальна допомога в розмірі не менш як 8 неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян.
Щорічна допомога для придбання навчальної літератури, для придбання одягу і взуття
та грошова допомога при працевлаштуванні в розмірах, визначених чинним
законодавством, виплачується за рахунок коштів, передбачених на ці видатки кошторисом
навчального закладу.
1.4. Порядок призначення і виплати матеріальної допомоги.
Матеріальна допомога студентам призначається стипендіальною комісією на підставі
заяви студента, за висновками акту обстеження і/або відповідного клопотання
профспілкової організації студентів за рахунок економії коштів стипендіального фонду.
Про виплату матеріальної допомоги видається відповідний наказ директора коледжу.
Виплата матеріальної допомоги із бюджету профспілкової організації студентів
здійснюється згідно рішення профкому студентів.
2. Порядок використання коштів для надання заохочення.
2.1. Загальні положення.
Це положення розроблено на підставі чинного законодавства, в тому числі: Закону
України «Про сприяння соціального становленню та розвитку молоді в Україні» від
05.02.1993 № 2998–ХІІ, Указу Президента України «Про Національну доктрину розвитку
освіти» від 17.04.2002 № 347/2002, постанови Кабінету Міністрів України «Питання
стипендіального забезпечення» від 12.07.2004 № 882.

Під заохоченням слід розуміти виплату студентам коледжу грошових сум з метою
відзначення досягнутих успіхів, стимулювання їх до оволодіння знаннями, заохочення до
науково–дослідної роботи, вироблення активної громадської позиції. Заохочення є засобом
визнання заслуг студентів керівництвом коледжу і є стимулом для покращення результатів
навчальної, громадської, спортивної та наукової діяльності інших членів студентського
колективу. Заохочення студентів може проводитись з нагоди Міжнародного Дня студентів,
до ювілею навчального закладу, за підсумками результатів навчання у екзаменаційних
сесіях та з інших підстав, які не суперечать чинному законодавству.
Заохочення є одноразовими виплатами.
2.2. Джерела виплати заохочень.
Виплата заохочень проводиться студентам, які навчаються за рахунок коштів
Державного бюджету:
1) із стипендіального фонду, при умові існування його економії, яка утворюється
протягом бюджетного року після виплати академічних і соціальних стипендій у
відповідності до діючого у коледжі Порядку призначення і виплати стипендії
студентам;
2) із бюджету профспілкової організації студентів, при умові, що вони є членами
профспілки.
2.3. Розмір заохочень.
Суми заохочень не повинні перевищувати меж коштів, що виділяються на заохочення.
Розмір заохочень не повинен перевищувати розміру ординарних академічних
стипендій, передбачених для студентів вищих навчальних закладів І–ІІ рівнів акредитації,
збільшених на коефіцієнт 2,0.
За однієї і тієї ж підстави студенту може бути виплачена тільки одне заохочення.
2.4. Порядок призначення і виплати заохочення.
Заохочення студентам призначається стипендіальною комісією на підставі подання
заступника директора з виховної роботи і/або відповідного клопотання профспілкової
організації студентів за рахунок економії коштів стипендіального фонду.
Про заохочення студентів видається відповідний наказ директора коледжу, в якому
зазначаються підстави для цього.
Виплата заохочення із бюджету профспілкової організації студентів здійснюється згідно
рішення профкому студентів.

