
 



1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 
1.1. На підставі Закону України «Про фахову передвищу освіту» від 

18.12.2019р., відповідо до статті 54. Права осіб, які здобувають освіту в 

закладах фахової передвищої освіти та  постанови Кабінету Міністрів України 

від 12 липня 2004 року №882 "Питання стипендіального забезпечення". 

1.2. З метою підвищення життєвого рівня та заохочення за успіхи у 

навчанні, участь у громадській, спортивній і науковій діяльності навчальний 

коледж має право надавати матеріальну допомогу та заохочення студентам, які 

навчаються за державним (регіональним) замовленням за денною формою 

навчання (з відривом від виробництва) за рахунок коштів, передбачених у 

кошторисі навчального закладу, затвердженому у встановленому порядку.  

1.3. Матеріальна допомога та/або заохочення призначаються наказом 

директора коледжу за поданням заступників директора, завідувача відділення, 

керівників академічних груп, викладачів та органів студентського 

самоврядування. 

2. Розмір морального та/або матеріального заохочення (премії), 

матеріальної допомоги студентам визначається директором коледжу за 

погодженням з органами студентського самоврядування коледжу. 

 

 

2. ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ ДЛЯ НАДАННЯ 

МАТЕРІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ ТА/АБО ЗАОХОЧЕННЯ 

(премії): 

2.1. Виплата матеріальної допомоги студентам коледжу здійснюється для 

підвищення рівня їх фінансового забезпечення, поліпшення матеріального 

становища, оздоровлення, для створення належних умов соціальної адаптації, 

тощо. 

2.1.1 Матеріальна допомога виплачується студентам, які її потребують, в 

тому числі: 

- із малозабезпечених сімей; 

- студентам із числа дітей-сиріт, та дітей, що залишилися без піклування 

батьків; 

- при народженні дитини; 

- на оздоровлення студентів; 

- у разі хвороби студента; 

- студентським сім`ям; 

- у разі тривалої хвороби, смерті близьких родичів. 

 



2.2. 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 також засобом визнання заслуг студентів 

керівництвом коледжу та стимулом для покращення результатів навчальної, 

громадської, культурної, спортивної та наукової діяльності членів 

студентського колективу. Заохочення може проводитись з нагоди 

Міжнародного Дня студента, до ювілею навчального закладу, за підсумками 

результатів навчання у екзаменаційних сесіях та з інших підстав, які не 

суперечать чинному законодавству. Заохочення є одноразовими виплатами. 

 

2.3. Джерела виплати заохочень(премій) та матеріальної допомоги, 

проводиться студентам, які навчаються за рахунок коштів державного бюджету 

(регіонального замовлення):  

1) із стипендіального фонду, 10 відсотків коштів, передбачених для 

виплати стипендій та за умови існування його економії, яка  утворюється 

протягом бюджетного року після виплати академічних і соціальних стипендій у 

відповідності до діючих у коледжі Правил призначення і виплати стипендії 

студентам; 

2) із бюджету профспілкової організації студентів, за умови, що вони є 

членами профспілки 

 

2.4. Матеріальне заохочення (премія) здійснюється за: 

- участь/успіхи у навчанні, здобуті студентами призових місць на 

предметних олімпіадах, науково-пошукових конференціях, спортивних 

змаганнях, творчих конкурсах; громадській роботі коледжу, міста, області; 

органах студентського самоврядування та інших заходах; 

- заохочення та стимул для покращення результатів навчальної, 

громадської, культурної, спортивної та наукової діяльності; з нагоди 

Міжнародного Дня студента, до ювілеїв навчального закладу; за підсумками 

результатів навчання у екзаменаційних сесіях та з інших підстав, які не 

суперечать чинному законодавству. 

 

2.5. Матеріальне заохочення (премія), матеріальна допомога студентам 

граничними розмірами не обмежується, і в кінці року невитрачений залишок 

його в бюджет не вилучається. 

 


