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1. Стипендія призначається учням денної форми навчання.
2. Учням училища можуть призначатися академічні і соціальні
стипендії.
Академічні – ординарні (звичайні) стипендії.
Соціальні стипендії призначаються учням, які мають підстави, тобто
пільги і гарантії, установлені законами для таких категорій громадян:
- учням – сиротам та учням, позбавленим батьківського піклування, а
також учням, які в періоді навчання у віці від 18 до 23 років залишились без
батьків;
- учням з числа осіб, яким згідно з Законом України ,,Про статус і
соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи” гарантується тільки для призначення стипендії;
- учням, які є інвалідами I-III групи по слуху та зору;
- учням, особам, звільненим у запас із Збройних сил України.
3. З метою підвищення життєвого рівня учнів і заохочення за успіхи в
навчанні, участь в громадській, спортивній діяльності, участь в створенні і
підтриманні - матеріально технічної бази, надання матеріальної допомоги
при захворюванні, нещасних випадках, матеріальної допомоги для конче
потребуючих, для виконання нормативів по соціальному захисту сиріт згідно
нормативних документів училище використовує 10% коштів, передбачених
на виплату стипендії.
4. Для вирішення питання з призначення та позбавлення стипендії,
надання матеріальної допомоги учням, заохочення кращих учнів за
успіхи в навчанні, в громадській, спортивній діяльності утворюється
стипендіальна комісія. До складу стипендіальної комісії входять: директор
училища, заступники
директора, бухгалтер, голова
учнівського
самоврядування.

У своїй роботі стипендіальна комісія училища керується законами та
іншими нормативно-правовими актами, які визначають права і обов'язки
учнів, статутом навчального закладу.
За поданням стипендіальної комісії директор училища затверджує
реєстр осіб, яким призначаються стипендії.
За час проходження практики або іншої трудової діяльності, яка
проводиться з дозволу училища, стипендіат зберігає право на отримання
стипендії.
5. Стипендія виплачується один раз на місяць, за літній канікулярний
період – повністю до його початку.
6. Першочергове право на отримання стипендії мають:
- учні-сироти та учні, позбавлені батьківського піклування;
- учні з числа осіб, постраждалих внаслідок Чорнобильської
катастрофи;
- учні з малозабезпечених сімей;
- учні, які є дітьми-інвалідами та інвалідами I і III групи.
7. Мінімальний розмір звичайної академічної стипендії становить – 275
грн. на місяць (з 1.09.2012 р.).
Академічна стипендія у мінімальному розмірі призначається:
- учням, які за результатами семестрового контролю мають менше ніж
10-12 балів з кожного предмета за 12-ти бальною або середній бал успішності
нижчий ніж 5 за 5-ти бальною шкалою оцінювання;
- учням першого року навчання до першого семестрового контролю.
8. Учням, які за результатами семестрового контролю мають 10 – 12
балів з кожного предмету (за 12-ти бальною системою) та 5 балів (за 5-ти
бальною системою), стипендія збільшується на 40 грн. порівняно з
мінімальною.
9. Розмір стипендії зменшується на 20% учням, які забезпечуються
безплатним одноразовим харчуванням. Ця дія не поширюється на учнів –
сиріт та учнів позбавлених батьківського піклування, а також учнів, які в
період навчання у віці від 18 до 23 років залишились без піклування батьків.
10. Учням, яким призначена академічна стипендія, додатково
виплачується соціальна стипендія (% мінімальної ординарної академічної
стипендії):
- 50% учням-інвалідам по слуху та зору;
- 18% учням (із строком навчання не більше як 10 місяців) з числа
осіб, звільнених у запас Із Збройних Сил;
- 30% учням з числа тих, що входили до складу військових формувань,
які за рішенням відповідних державних органів були направлені для
виконання миротворчих операцій або відряджені до держав, в яких у цей
період велися бойові дії.
Особи, які претендують або поновлюють право на призначення
соціальної стипендії, подають стипендіальній комісії документи, що
підтверджують їх право на отримання пільг та гарантій на стипендіальне
забезпечення згідно з нормативно-правовими актами.

Стипендіальна комісія протягом 3 робочих днів приймає рішення щодо
призначення соціальної стипендії.
Якщо стипендіат має право на кілька додаткових соціальних стипендій,
кожна з них призначається і виплачується окремо.
11. Розмір стипендії учнів, з числа дітей – сиріт, дітей, позбавлених
батьківського піклування, а також учнів, які в період навчання у віці від 18 до
23 років залишилось без піклування батьків, складає 850 грн.
12. У разі коли строк закінчення навчання особи, яка отримує
академічну або соціальну стипендію, настає до закінчення місяця або коли
стипендіат вибуває з навчального закладу до закінчення строку навчання, їм
виплачується стипендія у повному обсязі за останній місяць навчання.
13. У період тимчасової непрацездатності, підтвердженої відповідним
документом, особа отримує академічну або соціальну стипендію у
призначеному їй розмірі.
14. У разі, коли стипендіат має право на призначення кількох
академічних стипендій, виплачується одна – найбільшого розміру, якщо інше
не передбачено нормативними актами.
15. Особам, яким згідно із Законом України «Про статус і соціальний
захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»
виплачується додаткова соціальна стипендія у розмірі 130 грн. на місяць.
Така стипендія виплачується за рахунок коштів, передбачених у державному
бюджеті на здійснення заходів з ліквідації наслідків Чорнобильської
катастрофи.
16. Стипендія може не призначатись:
- учням, які мають не атестацію з одного і більше навчальних
предметів за семестр;
- учням, які мають успішність 1 – 3 бали з одного і більше
навчальних предметів спецциклу за семестр за 12-ти бальною системою
оцінювання та 1 - 2 бали за семестр за 5-ти бальною системою оцінювання
(групи МС);
- учням, які мають більше 50% годин пропусків без поважних причин
за семестр.
Не призначення стипендії учням відбувається розглядом та схваленням
стипендіальної комісії.
17. Не призначення стипендії не поширюється на:
- учнів – сиріт та учнів, позбавлених батьківського піклування, а
також учнів, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишились без
піклування батьків;
- учнів, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС;
- учнів – інвалідів І - III групи по слуху та зору.
18. Учні, які були позбавлені академічної стипендії, у разі перездачі
заборгованості, мають право на її відновлення у наступному семестрі.
19. Учням, які перебувають у академічній відпустці за медичними
показаннями відповідно до наказу директора училища, у межах коштів,
передбачених на виплату стипендії щомісяця виплачується допомога у

розмірі 50 % мінімальної академічної стипендії. Учням з числа дітей – сиріт
та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також учнів, які в період
навчання у віці від 18 до 23 років залишились без піклування батьків
допомога виплачується у розмірі соціальної стипендії, яку вони отримували
до початку академічної відпустки за медичними показаннями. Учням, які
хворіють на туберкульоз, допомога виплачується протягом 10 місяців з дня
настання тимчасової непрацездатності у подвійному розмірі. Учні, які
поновили навчання після академічної відпустки. академічна стипендія
призначається за результатами останнього ( до перерви у навчанні)
семестрового контролю.
20. У разі коли дата зарахування на навчання, поновлення до складу
учнів не збігається з початком місяця, стипендія виплачується з місяця, що
настає після зарахування такої особи відповідно до наказу директора
училища.
Дане Положення доводиться до відома учнів та батьків на групових та
батьківських зборах.
Погоджено
на засіданні
стипендіальної комісії
протокол №4
від 30.09.2015 року

