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Положення
про порядок використання коштів , передбачених для надання
матеріальної допомоги та заохочення осіб,які навчаються в Чернівецькому
медичному коледжі БДМУ
Це Положення розроблено на підставі чинного законодавства, в тому числі
постанови Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1050 «Деякі питання
стипендіального забезпечення», Наказу Міністерства освіти і науки України
від 21.07.2004 №613 та відповідно до спільного листа Міністерства освіти і
науки України (№1/9-800 від 09.11.2010 р.) та ЦК Профспілки працівників
освіти і науки України (№02-5/564 від 09.11.2010 р.), Типового положення про
Фонд соціальної допомоги студентам, аспірантам та докторантам вищих
навчальних закладів затвердженого Міністерством освіти і науки України та
ЦК Профспілки працівників освіти і науки 27.10.2000 р та заохочення (премій)
студентам, які навчаються за кошти державного бюджету.
1. З метою підвищення життєвого рівня та заохочення за успіхи у
навчанні, участь у громадській, спортивній і науковій діяльності коледж має
право надавати матеріальну допомогу та заохочення студентам, які навчаються
за державним замовленням за денною формою навчання за рахунок коштів,
передбачених у кошторисі коледжу, затвердженому у встановленому порядку.
2. Кошти для надання матеріальної допомоги та заохочення
(преміювання) студентів коледжу можуть виділятися із залишку фінансування
стипендіального фонду коледжу після здійснення обов’язкових виплат
(стипендія та індексація) у IV кварталі поточного календарного року.
3. Вирішення питань щодо надання матеріальної допомоги студентам
заохочення кращих з них за успіхи у навчанні, участь у громадській, спортивній
і науковій діяльності покладається на стипендіальну комісію.
4. Стипендіальна комісія приймає рішення щодо надання матеріальної
допомоги та заохочення окремо щодо кожної особи і кожної виплати.
5. Матеріальна допомога надається студентам які її потребують, із числа:
- дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа,
а також осіб, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без
батьків;
- осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;
- 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;
- осіб, визнаних учасниками бойових дій та їх дітей;
- 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;
- 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;
- дітей, зареєстрованих як внутрішньо переміщені особи.
- які мають успіхи у навчанні, за участь у науковій, громадській та
спортивній діяльності.
6. Розмір матеріальної допомоги студентам визначається стипендіальною
комісією в індивідуальному порядку.
7. Підставою для отримання матеріальної допомоги студентом є заява.
Заява візується завідувачем відділення, студентським деканом і головою
профкому.
8. Підставою для виплати матеріального заохочення (преміювання)
студентам, які мають успіхи у навчанні, за участь у науковій, громадській та
спортивній діяльності, є наказ директора коледжу. Наказ видається за поданням
завідувача відділення за погодженням з головою Студентської ради на підставі
рішення
стипендіальної
комісії.
Розмір
матеріального
заохочення
(преміювання) встановлюється в індивідуальному порядку.

