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1. Загальні положення
1.1. Даний порядок розроблено з метою підвищення життєвого рівня осіб,
які навчаються у Галицькому коледжі імені В’ячеслава Чорновола (далі –
Коледж) та його структурних підрозділах (Фаховому коледжі, Професійному
ліцеї), та заохочення їх за успіхи у навчанні, участь у громадській, культурномасовій, спортивній і науковій діяльності відповідно до Законів України «Про
вищу освіту» від 01.07.2014 No1556-VII, «Про фахову передвищу освіту» від
06.06.2019 № 2745-VIII, Постанови Кабінету Міністрів України від 12.07.2004
року №882 «Питання стипендіального забезпечення» (в редакції постанови
Кабінету Міністрів України 28.12.2016 р. №1050), Порядку призначення і
виплати стипендій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
12 липня 2004 р. № 882 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 28
грудня 2016 р. № 1050), Правил призначення стипендій у Галицькому коледжі
імені В’ячеслава Чорновола, затверджених Вченою радою, Статуту коледжу та
інших нормативно-правових актів, що визначають права та обов’язки
здобувачів освіти.

1.2. Порядок використання коштів, передбачених для надання
матеріальної допомоги та заохочення осіб, які навчаються в у Коледжі
(далі – Порядок), затверджується Вченою радою Коледжу за погодженням
із Радою студентів Коледжу.
2. Порядок утворення коштів, передбачених для надання матеріальної
допомоги та заохочення осіб, які навчаються
2.1. Відповідно до п. 8 «Порядку призначення і виплати стипендій»,
затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 №1050,
Коледж має право надавати матеріальну допомогу та заохочення учням,
студентам, які навчаються за регіональним замовленням за денною формою
навчання (з відривом від виробництва), за рахунок коштів, передбачених у
кошторисі Коледжу, затвердженому у встановленому порядку.
2.2. Для виплати матеріальної допомоги та заохочень здобувачам освіти
Коледжу, виділяється до 10% коштів фонду, передбаченого для виплати
стипендій учням і студентам, які навчаються за регіональним замовленням. До
них можуть додаватися кошти, одержані з інших (позабюджетних) джерел і
граничними розмірами не обмежуються.
2.3. Матеріальна допомога та/або заохочення призначається наказом
директора коледжу на підставі рішення стипендіальної комісії за поданням
заступників директора, завідувачів відділень, куратора навчальної групи,
майстрів виробничого навчання, органів студентського самоврядування.
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2.4. Матеріальна допомога студентам та учням, як правило, надається
один раз протягом календарного року на підставі особистої заяви на ім’я
директора Коледжу та доданих до неї підтверджуючих документів
встановленого взірця. За результатами розгляду заяви видається наказ.
2.5. Розмір матеріальної допомоги та матеріального заохочення
(преміювання) визначається в індивідуальному порядку, але не може
перевищувати 1-ї мінімальної академічної стипендії.
3. Порядок використання коштів, передбачених для надання
матеріальної допомоги та заохочення осіб, які навчаються

3.1. Кошти, передбачені для надання матеріальної допомоги та
заохочення осіб, які навчаються у Коледжі використовуються для надання
матеріальної допомоги:
-

учням та студентам з малозабезпечених сімей;

дітей-сиріт, діти один з батьків який помер, позбавлених
батьківського піклування;
студентів та учнів, які в період навчання у віці від 18-23 років
залишились без піклування батьків;
студентам та учням, які мають дітей, при народжені дитини та
догляді за нею;
студентам/учням – шахтарів або дітей шахтарів відповідно до
Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці»;
-

осіб, визначених учасникам бойових дій, та дітям цих осіб;

осіб, один з батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі
проведення антитеростичної операції або помер внаслідок отриманих там
поранень, контузій, каліцтва чи захворювання;
осіб, один з батьків яких загинів під час масових акцій громадського
протесту або помер внаслідок отриманих в ході перебігу поранення, контузій чи
каліцтва;
-

осіб, батьки яких зареєстровані як переміщені особи;

-

у разі хвороби батьків та студентів/учнів;

-

у разі смерті батьків тощо.

3.2. Преміювання учнів та студентів здійснюється відповідно до рішення
стипендіальної комісії за поданням заступників директора, керівників
структурних підрозділів, завідувачів відділень, куратора навчальної групи,
майстрів виробничого навчання, органів студентського самоврядування та
інших посадових осіб.
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№
з/п

Підстава для преміювання

Граничний розмір премії

І. За зайняття призових місць на державному
та міжнародному рівнях
1.1
1.2
1.3

II тур Всеукраїнської студентської олімпіади В розмірі однієї ординарної
(звичайної) стипендії
Всеукраїнський конкурс студентських
науково-дослідних робіт (МАН)
Всеукраїнські конкурси професійної
майстерності

В розмірі однієї ординарної
(звичайної) стипендії

II. За зайняття призових місць на обласному рівні
2.1
2.2
2.3
2.4.

Чемпіонати області з видів спорту

В розмірі однієї ординарної
Обласний конкурс колективів художньої (звичайної) стипендії
самодіяльності
Чемпіонати області з видів спорту серед Розмір премії визначається
ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації
рішенням стипендіальної комісії
відділення за погодженням з
Обласні конкурси та олімпіади серед ВНЗ Ізаступником
директора
з
ІІ рівнів акредитації, конкурси професійної
виховної
роботи
в
межах
майстерності
стипендіального фонду, який
затверджено кошторисом

III. За зайняття призових місць на місцевому рівні
3.1
3.2
3.3

II тур Всеукраїнських учнівських олімпіад

Розмір премії визначається
рішенням стипендіальної комісії
відділення за погодженням з
Чемпіонати міста (регіону) з видів спорту
заступником директора з
серед ВНЗ І - II рівнів акредитації
виховної роботи в межах
За високі показники в навчанні, активну стипендіального фонду, який
участь у громадському житті коледжу
затверджено кошторисом

IV. За досягнення високих показників під час навчання та участь в
громадській роботі
4.1

За результативне виконання обов'язків
В розмірі однієї ординарної
протягом навчального року голови та членів (звичайної) стипендії
студентської ради коледжу

4.2

За результативне виконання обов'язків
протягом навчального року старости
відділення

4.3

Переможці конкурсів художньо- естетичного В розмірі однієї ординарної
спрямування
(звичайної) стипендії

4.4

За участь у презентації навчального
закладу на міському, обласному та
всеукраїнському рівнях

В розмірі однієї ординарної
(звичайної) стипендії

В розмірі однієї ординарної
(звичайної) стипендії
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3.3. Студенти, які навчаються за кошти юридичних та фізичних осіб,
можуть бути премійовані за рахунок коштів спеціального фонду бюджету.
3.4. Вказані кошти можуть використовуватися на фінансування заходів,
пов’язаних з лікуванням учнів та студентів.
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