
(_

(ПОГОДКЕ,НО>

На засiданнi профспiлкового KoMiTeTy

Луля В. Г.

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок признАчЕння I виплАти стипвндrй

)rчням дптнз (рокитнянськиЙ пр о ФЕ с lЙниЙ лrцвЙ"

Положення про стипендiальне забезпечення, надання матерiальноi допомоги та
премiювання розроблене вiдповiдно до cTaTTi 51 Закону УкраIни кПро ocBiTy>, Постанови
Кабiнету MiHicTpiB вiд 1,2 липня 2004 р. J\Ъ 882 кПитання стипендiального забезпечення>
iз змiнами, Постанови Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи вiд 28 грудня 20|6 р, Ns 1050 кЩеякi
питання стипендiального забезпечення>, Постанови Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 28
грудня 20Iб р. Ns 1047 <Про розмiри стипендiй у державних та комунальних навчальних
закладах, наукових установах>>, Постанови Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд25 сiчня 201.7 р.
J\Ъ 32 <Про внесення змiн до деяких постанов Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи з rrитань
стипендiального забезпечення>>.

загальнi питання

1. Щiя цього Порядку поширюеться на осiб, якi навчаються у ЩПТНЗ кРокитнянський
професiйний лiцей> за державним фегiональним) замовленням за рахунок коштiв
загального фонду державного (вiдповiдного мiсцевого) бюджету, а cal\4e учнiв денноi
форми IIавчання ДПТНЗ <<Рокитнянський професiйний лiцей> (д-i - учнi).

2. Учням, якi навчаrоться згiдно з угодами, укладеними мiж навчальними закJIадами та
фiзичними або юридичIIими особаrли, стипендii можуть виплачуватися за рахунок коштiв
таких осiб, якщо це передбачено р(ов.lI\{и укJIаденоi угоди.
Особа"м, якi навчалися зтiдно iз зазначеними угодilNIи i в установленому порядку
переведенi (поновленi) на н€шчання за державним фегiональним) заN{овленнJIм за денною
формою навчання (з вiдривом вiд виробництва) в межах нiIвч€IльЕого закладу або до
iншого навччtльного зilкладу, rrризначення i виплата стипендiй здiйснюються згiдно з цим
Порядком, а cEIN{e:

- академi.пlоi - з мiсяця, Що настас за датою переведення (поновлення) особи на навчання
вiдповiдно до нак{ву керiвника навчЕtльного зttкJIаду;
- соцiальноi - за процедфою та у строки, визначенi цим Порядком.

3. Особа:чr, визначеним пунктом 1 цього Порядку, призначаються TaKi стипендii:
1) академiчнi - за результатами навчання у ЩПТНЗ <<Рокитнянський професiйний лiцей>;
2) соцiальнi - нз пiдст4вi законiв, що встановлюють державнi пiльги i гарантii щодо
призначення соцiальЕих стипендiй для окремих категорiй громадян.

4. Правила призначення академiчних стипендiй у ,ЩПТНЗ <Рокитнянський професiйний
лiцей> розробллоться вiдповiдно до цього Порядку, затверджуються його вченою
(педагогiчною) радою за погодженням' з органом 1..rнiвського саN[оврядуванш{ та
первинною профспiлковою органiзацiею осiб, якi навчаrоться, а також оприлюднюються
не пiзнiше нiж за тиждень до початку навчаJIьного семестру.

Пустовiт



Щля вирiшення питань щодо призначення та позбавлення академiчноi або соцiальноi
стипендii (у тому числi спiрних), надання матерiальноi допомоги )лням, заохочення
кращих з них за успiхи у навчаIrнi, участь у громадськiй, спортивнiй i науковiй дiяльностi
наказом керiвника навчального закJIаду утворюються стипендiальнi koMicii.
що складу стипендiальноi koMicii входять керiвник навчzlльного закладу, представники
фiнансових пiдроздiлiв, представники органу учнiвськгого самоврядування та первинноi
профспiлковоi органiзацii осiб, якi навчаються. При цьому кiлькiсть о.iб, якi
представляють у стипендiальнiй KoMicii органи уrнiвського саI\4оврядування та первинноi
профспiлковот органiзацii осiб, якi цавчаються, IIовинна становити не менше нiж 50
вlдсоткlв складу стипендiагIьноi KoMicii.
у своiй роботi стипендiальна комiсiя
правовими актами, Що Визначають Права
Статутом навчzшьного закладу.
За поданням стипендiальноi KoMicii керiвник нчlвчЕlльного закJIаду затверджуе реестр осiб,
яким приЗначаються стипендii, в разi, коли рiшеЕЕя стипендiальноi KoMicii 

"" суrr"ре""r"
вимогам закоЕодавства та правилам призначенЕя стипендiй вiдповiдного навчztльного
закладу.

5. Стипендii виплачуються один раз на мiсяць.
особам, зазначеним у пунктi 1 цього Порядку, стипендiя призначаеться з першого числа
мiсяця, що настае пiсля закiнчення семестрового контролпо згiдно з навч€tльним rrланом,
на перiод до визначення результатiв наступного семестрового контролю, KpiM випадкiв,
зазначених у цьому Порядку.
У разi коли строк закiнчення Еавчання особи, яка отримуе академiчну або соцiальну
стипендiю, настае до закiнчення мiсяця або стипендiат вибувае з навчального закладу до
закiнчення строку навчання, iM виплачуеться стипендiя у повному обсязi за останнiй
мiсяць навчання.
У перiоД тимчасовОi непрацеЗдатностi, пiдтвердЖеноi довiдкою зЕжладу охороЕи здоров'я,
особа отримуе академiчну або соцiальну стипендiю у призFIачеIIому iй розмiрi.на час проходження практики або провадження iншоi труловоi дiяльностi з дозволу
навчального зiжладу стипендiат зберiгае право на отримання стипендii.
учням, якi навчалися за держulвним фегiональним) замовленням i поновили навчання за
таким з€lNIовленням пiсля академiчноi вiдпустки, академiчна стипендiя призначаеться у
розмiрi, який встановJIюеться особi згiдно з цим Порядком за результатами останнього (до
перерви у навчаннi) семестрового контролю.

б. У разi коли у{ень мае
змоги Його забезпечити,
урахування зменшення iT
безоплатного харчування).
Стипендiатзм, якi мають дlтей BiKoM до
формою (з вiдривом вiд виробництва),
передбачена законодавством, i стипендiя,

керуеться законами та iншими нормативно-
i обов'язки осiб, якi навчаються, Цим Порядком,

право на безоплатне харчування,
особi виплачусться академiчна
розмiру згiдно з харчування (за

трьох рокlв 1 продовжують навчання за денною
виплачуються щомiсячна грошова доIIомога,

призначена згiдно з цим Порядком.

чLпе навчальний заклад не N,Iа€

або соцiальна стипендiя без

умови письмовоi вiдмови вiд

7. З метоЮ пiдвищенНя життевОго рiвнЯ та заохочення за успiхи у нчlвчzlннi, участь угромадськiй, спортивнiй i науковiй дiяльностi навчiIльний заклад мае право надавати
матерiальнУ допомогу та заохочення )лням, за рахунок коштiв, передбачених у кошторисi
навчzlльнОго закладУ, затвердЖеному у встаIIовленому порядку.
порядок використання коштiв, передбачених дJш надання матерiальноi допомоги та
заохочення, розробляеться навчальним закладом та затверджусться його педагогiчною
радою.



Стlщендаrьна комiсiя прийrrлае рiшення щодо надання матерiальноi допомоrи та
заохочеЕня ощ)емо щодо кожrоi особи i Koxcroi виплати.
8. У*rяrл, жi навча"тмся за державЕим фегiонагьншu) заruовлеЕням i перебувають в

академi.шiй вiдшусшti за мещчними показшilIями вiдlовiдrо до Еаказу керiвника
навчаJIьЕопо закпаду, в MeN(aJ( коштiв, передбачеIIID( у кошторисi ЕавчаJIьЕого закпаду,

затвердд(енD( у встаЕовпеЕому поряд(у, щомiслIя виIшачуеться допомога у розмiрi 50

вiдсоткiв мiнiмаrьвоi ордшарпоi (звичайноi) аrсqдемiтlоi стшlепдii вiдповiдrого типу
ЕавIIаJIьЕого закJIqду.
у.шячr, з числа дiтей-сирiт та дiтей, позбавлевгх батькiвською пiклуваппя, особапr з ix
IмслаD а також особаrrл, якi в перiод IIавчаЕIIя у вiцi вiд 18 до 23 poKiB заJIиIIIиJIися без

баrъкЬ, допомога виIшаryеться у розйрi соцiальноi слипендii, яку воIIи отриIчryваJIи до
початку академiтrоi вiдусжи за мед{чними покillаЕнями.
Зазначеншчr у цьому пуIпшi особапл, якi хворiютъ на цберкуrьоз, допомога вшшачуеться
протягом 10 мiсяцiв з шя настшIня тимчасовоi пещlацездатпостi у пошiйному розмiрi.

9. Особи, жi згiдlо iз Законом Украlни "Про стаryс i соцiшьrпй за<ист грома,дяно якi
посц)alкдarJlи внаслiдок Чорнобиrьськоi катастрофи" мають пiльrи пiд час при3IIачеЦня
glдцgнлii, зара>(унок коштiв, передбаченш( у державному бюджетi па здiйснення зд<одiв з

лilвцацiТ наслМв Чорнобиrьськоi катастрофи, виIIлачуеться додаткова соцiальпа
стипендiя у cyMi:

ущIп{ - 130 гривень.

Дкадемiчнi та соцiальнi стrrпендiiу.ЩIТНЗ <Фокитнянськпй професiйвий лiцеЙ>>

10. ДIТНЗ <<Роюлтдrшськш1 професiйнй лiцеfu у межa>( коштiв, передбаченшt дlя
виIIJIати стr.шендii, вирiшують питаЕIIя щ)о першочергове щ)изЕачеЕIIя акqдемi,пrшr та
соцiатьншr стшендiй }пшя\{ :

1) з шсла дiтей-сцрiт та дiтей, позбавлепих батъкЬського пiкlryвання, особапt з ik'шсла, а
також у'цrяrл, я<i в перiод ЕавIиIIня у вiцl вiд 18 до23 рокЬ заJIиIIIиJIися без батъкiв;
2) з ,rисла осiб, якi згi,що iз Закопом Укрш'Iпл "Про стаryс i соцiальний за<ист цромадfiI,
якi постршкдаллл внаслiдок Чорнобцlьськоi катастрофи" маютъ пiлъги пiд час цризЕаченЕя
стлшендii;
3) з маrrозабезпечеrпоr сiмей (за умови отриманЕя вiдrовiдrоi державноi допомоIи згiдlо
iз законодавством);
4) жi е дiтьrrm-iнватliдамп та iпвалiдапли I - ПI груrш;
5) лd за резуътатами семесц)ового конц)оJIю мЕlють середпiй баrr успiшностi не ниж'пцi
нiж 7 за.щрsнадr(ятибальною або не нижчlrй нiж 4 за п'ягибшrьпою цIкапою оцiнювання;
6) л<им Законом УкршЪи 1'Про ввесепня змiв до деякиr( законЬ Украrни щодо державноi
пiдrрплки у.rаснrшсЬ бойовюс дiй та'ixпix дiтей, дiтей, о.щн iз батькiв лоD( заrшI}в у
районi цроведеЕIIя аятЕтррористиЕIЕих операцiй, бойовлпr дй ш зброfuшr конфлirсiв абО

пiд час масових акцiй громадянського цротесту, дiтей, зареестроваЕж як впутрilштьО
перемiщепi особи, дrя здобугтя професiйно-технi.пrоi та вищоi ocBiти" гарантуеться

щ)Iд}Еачешш соцiальноi стипеlцii.

11. Дкадемiфi стипевдii призначаються з першого IIЕсла мiсяця, що Еастае пiсля
зшсitтчення семесц)ового коЕтоlпо згi,rщо з ЕавчаJьIIим ппаном, на перiод до визЕачеЕня

резуrьтатЬ ЕасцшЕою семестового коЕтроJIю.
Особи, зазначенi у пiддунlстаr 1 - 4 i б пунlсту 10 цьою Поряду, лсi вперше претеIЦУютъ
або цоновJIюють цраво Еа прк}Еаченrrя,соцiалrъноi сттшеrцii, подають стшrендiапьнiй
KoMicii докуI\{еЕти, що пiлгвердж)дотъ ik rrраво на оц)имшшя пiльг та гарантiй на
стипендiшlьне забезпечеЕIIя згi,тшо з нормативЕо-прtlвовими актапли.



Стипендiальна комiсiя протягом трьох робочих днiв приймас рiшеннrl щодо призначення
соцiальноi стипsндii.

12. Академiчна стипендiя у мiнiмальному розмiрi призначаеться:

учням, якi за результатами семестрового контролю мають хоча б з одного навчального
предмета (дисциплiни) менше нiж 10 балiв за дванадцятибальною або середнiй ба_п

успiшностi нижчий нiж 5 за п'ятибальною шкЕtлою оцiнювання;

уt{ням першого року навчання до першого семестрового контролю.

Щiя цього пункту не поширюеться на осiб, зазначених у пiдпунктi 1 пункту 10 цього
Порядку.

13. Учням з числа дiтей-сирiт та дiтей, позбавлених батькiвського пiклування, особам з iх
числа, а також r{ням, якi в перiод навчання у вiцi вiд 18 до 2З poKiB зыIишилися без

батькiв, призначасться соцiальна стипендiя у розмiрi, що встановлюсться Кабiнетом
MiHicTpiB Украiни.

14. У разi коли за результатаI\{и навчання успiшнiсть г{ня стtlновить l0 - 12 балiв за

дванадцятибальною або 5 ба_шiв за п'ятибальною шкttлою оцiнювання з кожного
навчzlльного предмета (дисциплiни), отриманих пiд час семестрового контролю, розмiр
стипендii, призначеноi такiй особi згiдно з абзацами першим i другим пункту |2 та
п}.нктом 13 цього Порядку, збiльшуеться на 45,5 вiдсотка{';&".
(пункт |4 iз змiнами, внесеними згiдно
Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи вiд25.0|.2017 р. N З2)

15. За особливi успiхи у навчаннi, уrасть у громадськiй, спортивнiй або дослiдницькiй
дiяльностi учням за поданням стипендiальноi KoMicii навчального закJIаду можуть
призначатися iMeHHi або персональнi стипендii навчЕlльного закJIаду, виплата яких
здiйснюеться у межах коштiв, передбачених для виплати стипендiй, вiдповiдно до
положення про iMeHHi або персональнi стипендii навчального закладу, що затверджуеться
його керiвником.
Розмiр iMeHHoT або персональноТ стипендii нitвччtльного закJIаду пiдвищусться порiвняно з

rrризначеною згiдно з пунктом 14 цього Порядку на 65 гривень.

16. Учням (KpiM тих, що зчвначенi у пiдпунктi 1 пункту 10 цього Порядку), якi
забезпечуються безоплатЕим триразовим харчуванням, розмiр ординарноi (звичайноi)
академiзноi стипендii, призначеноi згiдно з пунктами |2, |4, 15 цього Порядку,
зменшусться Ёа 50 вiдсоткiв***, а тим, що забезпечуються безоплатним однорzLзовим
харчуванням, - на 20 вiдсоткiв{'*{'.

17. Учнi, якi за результата]чIи семестрового контролю мають 1 - 3 бали з одЕого i бiльше
навчальних предметiв .профтехциклу та професiйно-практичноi пiдготовки за

дванадцятибальною шкаJIою, або не атестацiю з iнших предметiв, стипендiя на наступний
семестр не призначаеться.

L8. Стипендiальна комiсiя мас прzшо не призначати стипендiю упtям, якi не пiдтвердили
вiдповiдним документоМ (за довiдками) тимчасову непрацездатнiсть i мадоть бiльше 50%
годин пропускiв без поважних причин за мiсяць.

19. Учням, якi вiдповiдно до нzжzlзу керiвника навчального закладу rrоновлеII1 на навчання
за державним фегiональним) заI\4овленцям, у разi наявностi права на призначеннJ{

соцiальноi стипендiТ така стипендiя призначаеться за процедурою та у строки, визначенi

цим Порядком.

з IIостановою



Надання матерiальноi допомоги та премiювання

?0. З метою пiдвищення життевого рiвня i заохочення за цспiхи в навч.шнi, yracTb у
громадськiй, спортивнiй та науковiй дiяльностi учнiв, лiцей використовуе не менш 10О%

коштiв, передбачених на виrrлату стипендiй, дJuI надаЕня матерiальноi допомоги та
премiювання.

2l. Надання матерiальноi допомоги здiйснюеться за вiдповiднилл нЕжчвом директора
лiцею, виходячи iз рiшення стипендiа_rrьноi KoMicii за подаЕням класного керiвника,
майстра виробничого навчання, або батькiвського KoMiTeTy групи до навчаеться yleнb.

22. МжерiЕlльна допомога виплачуеться :

- )лням, якщо вони втратили одного з батькiв;
- r{ням сиротаI\{, та напiвсиротаN{;
- - учням iз багатодiтIIих та малозабезпечених сiмей;
- учням в яких дуже тяжке матерiальне ст{tновище;
- }п{ням, якi потребують лiкування;
- учням, якi маrоть iнвалiднiсть та батькiв-iнвалiдiв;
- учшIм, батьки яких е iнвалiдами aBapii на ЧАЕС;
- учням, батьки яких е учасникЕlN{и бойових дiй.

23. Премiювання здiйснюеться за вiдповiдним наказом директора лiцею, виходячи iз
рiшення стипендiальноi KoMicii, за поданнjIм кJIасного керiвника та майстра виробничого
навчzIння, заступникiв директора, старшого майстра, викладачiв.

24. ПремiюванIu{ yrHiB проводиться:
- за особливi успiхи в навчаннi та зрzLзкову поведiнку;
- створення та оновлення матерiально-технiчноi та методичноi бази лiцею;
- за виконання господарських робiт;
- за заняття tIризових мiсць в спортивних змаганнях, конкурсах професiйноi майстерностi,
предметних олiмпiадах, та iнших конкурсах i змаганнях, якi проводяться в лiцеi або
проводяться управлiннrlм професiйно-технiчноi освiти;
- за активну r{асть в культурному життi лiцею та групи.

25. Розмiр матерiальноi допомоги та премii встановлюеться стипендiальною комiсiею.

* Академiчна заборгованiсть виникае у разi, коли:

цротягом навчального семестру до початку поточного семестрового контроJIю, визначеного навччtльним
Iшаном, особа з будь-якого навчtlльного цредмета (дисцигшiни) набрала менше балiв, нiж визначена у
нtlвч€шьЕому закладi межа незадовiльного навчаншI;
пiд час семестрового контроJIю з будь-якого навчального цредмета (дисцигшiни) особа отримала менше
бапiв, нiж визцачена у навчальному закладi межа незадовiльного навчанЕя.
** Абзац п'ятнадцятий гryнкry 1З цього Порядку застосовуеться починttючи iз семестрового контроJIю за
лругий семестр 20|6117 нzIвчЕ}JIьного року. а
*** У разi коли розмiр стипендii. розDахований вiдповiдно до цього Порядку. визначений }, гривнях з
копiйками. розмiр такоТ стипендii заокруглюеться до найближчого цiлого числа. бiльшого за розрахункове.


