«ЗАТВЕРДЖЕНО»

«ПОГОДЖЕНО»

Директор
ДПТНЗ «Вінницьке вище
професійне училище сфери
послуг»

Директор
Департаменту освіти
Вінницької міської ради

______________ Л.М.Ворона

_________________О.В.Яценко

“___”______________ 2017 р.

“___”______________ 2017р.

ПОЛОЖЕННЯ
про стипендіальне забезпечення
учнів ДПТНЗ «Вінницьке вище професійне
училище сфери послуг»

Розроблено згідно з Постановою Кабінету Міністрів
України
від 12 липня 2004 р.№ 882 «Про затвердження
порядку призначення і виплати стипендії»
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 150 ( 150-2006-п ) від 15.02.2006
№ 157 ( 157-2006-п ) від 15.02.2006
№1050(1050_2016-п)від 28.12.2016
№1047 (1047_2016-п) від 28.12.2016

ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ
1. Дія цього Положення поширюється на учнів денної форми навчання,
Вінницького вищого професійного училища сфери послуг, які навчаються за
рахунок коштів Державного бюджету.
2. Учням, які навчаються згідно з угодами, укладеними між Вінницьким вищим
професійним училищем сфери послуг та фізичними, юридичними особами,
стипендія, матеріальна допомога та заохочення можуть виплачуватися за
рахунок коштів цих осіб, якщо це передбачено умовами укладеної угоди.
Особі, яка навчалася згідно із зазначеною угодою і в установленому
порядку переведена на навчання за державним замовленням, стипендія
призначається і виплачується відповідно до цього Положення за результатами
попереднього семестрового контролю з місяця, що настає за датою її зарахування
відповідно до наказу керівника навчального закладу.
3. Стипендії призначаються зазначеним у пункті 1 цього Положення особам:
- академічні - за результатами навчання у професійно-технічному навчальному
закладі та виявленою при цьому успішністю;
- соціальні - на підставі нормативно-правових актів на отримання державних
пільг і гарантій для окремих категорій громадян.
Стипендії виплачуються раз на місяць.
4. Академічними стипендіями є:
1) стипендії Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів,
іменні стипендії, розміри та порядок призначення яких визначаються окремими
нормативними актами;
2) іменні або персональні стипендії навчального закладу;
3) ординарні (звичайні), академічні стипендії;
4) стипендії у підвищеному розмірі.
Розмір академічних стипендій для осіб, зазначених у пункту 1 цього
Положення, визначається виходячи з установленого Кабінетом Міністрів
України розміру мінімальної академічної стипендії з урахуванням типу
навчального закладу, умов та напряму навчання, успішності стипендіата.
5. З метою підвищення життєвого рівня і заохочення за успіхи у навчанні,
участь у громадській, спортивній та науковий діяльності училище 10 відсотків
коштів, передбачених для виплати стипендій, використовує для надання учням,
які навчаються за державним замовленням, матеріальної допомоги та заохочення.
Порядок використання коштів, передбачених на виплату стипендій, для
надання матеріальної допомоги та заохочення, розробляється Вінницьким вищим
професійним училищем сфери послуг та затверджується його директором.
6. Для вирішення питань щодо призначення та позбавлення академічної або
соціальної стипендії (у тому числі спірних), надання матеріальної допомоги
учням, заохочення кращих з них за успіхи у навчанні, участь у громадській,
спортивній та науковій діяльності наказом директора Вінницького вищого
професійного училища сфери послуг утворюється стипендіальна комісія.

До складу стипендіальної комісії входять директор Вінницького вищого
професійного училища сфери послуг, представник бухгалтерії, заступники
директора з навчально-виробничої, навчально-методичної та навчально-виховної
роботи, представники органів учнівського самоврядування, первинних
профспілкових організацій учнів. При цьому кількість осіб, які представляють у
стипендіальній комісії органи учнівського самоврядування та первинних
профспілкових організацій учнів, які навчаються, повинна становити не менше
50% складу стипендіальної комісії.
У своїй роботі стипендіальна комісія Вінницького вищого професійного
училища сфери послуг керується законами та іншими нормативно-правовими
актами, які визначають права і обов'язки учнів, цим Положенням, Статутом
Вінницького вищого професійного училища сфери послуг .
За поданням стипендіальної комісії директор училища затверджує реєстр осіб,
яким призначаються стипендії.
На час проходження практики або провадження іншої трудової діяльності з
дозволу училища стипендіат зберігає право на отримання стипендії.
У разі, коли учень має право на безоплатне харчування, але навчальний заклад
не має змоги його забезпечити, особі виплачується академічна або соціальна
стипендія без урахування зменшення її розміру (за умови письмової відмови від
безоплатного харчування).
7. Стипендіатам, які мають дітей віком до трьох років і продовжують навчання
за денною формою, виплачуються щомісячна грошова допомога, передбачена
законодавством, і стипендія , призначена згідно з цим Положенням.
ПРИЗНАЧЕННЯ ТА РОЗМІРИ СТИПЕНДІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
УЧНІВ
8. Вінницьке вище професійне училище сфери послуг в межах коштів,
передбачених для виплати стипендії, вирішує питання про першочергове
призначення академічної стипендії учням:
1) з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також
учням, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишились без батьків;
2) з числа осіб, яким згідно із Законом України "Про статус і соціальний
захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи"
мають пільги під час призначення стипендії;
3) з малозабезпечених сімей (за умови отримання відповідної державної
допомоги згідно із законодавством);
4) які є дітьми-інвалідами та інвалідами I-III групи;
5) які за результатами семестрового контролю мають середній бал успішності
не нижчий ніж 7 за дванадцятибальною шкалою оцінювання;
6) які відповідно до статті 5 Закону України «Про підвищення престижності
шахтарської праці» мають право на призначення соціальних стипендій;
7) які Законом України «Про внесення змін до деяких законів України щодо
державної підтримки учасників бойових дій та їхніх дітей, дітей, один з батьків
яких загинув у районі проведення антитерористичних операцій, бойових дій чи
збройних конфліктів або під час масових акцій громадянського протесту , дітей,

зареєстрованих як внутрішньо переміщені особи, для здобуття професійнотехнічної освіти» гарантується призначення соціальної стипендії.
9. Академічні стипендії призначаються з першого числа місяця , що настає
після закінчення семестрового контролю згідно з навчальним планом , на період
до визначення результатів наступного семестрового контролю.
Особи, зазначені у підпунктах 1-4, 6і7 пункту 8цьогоПоложення, які вперше
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 нормативноправовими актами.
Стипендіальна комісія протягом трьох робочих днів приймає рішення щодо
призначення соціальної стипендії.
10. Академічна стипендія у мінімальному розмірі призначається:
- учням, які за результатами семестрового контролю мають менше ніж 10-12
балів з кожного предмета з загальноосвітньої підготовки та 4 – 12 балів з
кожного предмету з загальнотехнічної, професійно-теоретичної, професійнопрактичної підготовок за дванадцятибальною шкалою оцінювання;
- учням та студентам першого року навчання до першого семестрового
контролю.
Дія цього пункту не поширюється на учнів з числа дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування, а також на учнів і студентів, які в період
навчання у віці від 18 до 23 років залишились без батьків.
11. Учням з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування,
а також учням, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишились без
батьків, призначається:
соціальна стипендія (в обов'язковому порядку) - у розмірі, що встановлюється
Кабінетом Міністрів України;
академічна стипендія (додатково до соціальної) - у разі відмінного навчання.
У разі призначення переліченим у цьому пункті стипендіатам, крім соціальної,
академічної стипендії, зазначеної у підпунктах 1 і 2 пункту 4 цього Положення,
виплачується одна стипендія, розмір якої більший.
12. У разі, коли за результатами навчання успішність учня становить 10-12
балів за дванадцятибальною шкалою оцінювання з кожного навчального
предмета , отриманих під час семестрового контролю, розмір соціальної
стипендії, призначеної такій особі , збільшується на 45,5 відсотка.
13. За особливі успіхи у навчанні, участь у громадській, спортивній та
науковій діяльності учням за поданням стипендіальної комісії навчального
закладу можуть призначатися іменні або персональні стипендії навчального
закладу, виплата яких проводиться у межах коштів, передбачених для виплати
стипендій, відповідно до положення про іменні або персональні стипендії
навчального закладу, що затверджується директором училища.
Розмір іменної або персональної стипендії навчального закладу підвищується
порівняно з призначеною згідно з пунктом 9 цього Положення на 65 гривень.
14. Учням, які навчаються і забезпечуються безоплатним триразовим
харчуванням, розмір академічної стипендії, призначений згідно з пунктам 9, 10 і
11 цього Положення, зменшується на 50 відсотків, а тим учням, які
забезпечуються безоплатним одноразовим харчуванням, – на 20 відсотків.

Дія цього пункту не поширюється на учнів та студентів з числа дітей-сиріт та
дітей, позбавлених батьківського піклування, а також на учнів і студентів, які в
період навчання у віці від 18 до 23 років залишились без батьків.
15. Учням, які є інвалідами по зору і по слуху, розмір стипендії збільшується
на 50 відсотків.
ПРИЗНАЧЕННЯ І ВИПЛАТА АКАДЕМІЧНИХ ТА СОЦІАЛЬНИХ СТИПЕНДІЙ В
ОКРЕМИХ ВИПАДКАХ

16. У разі , коли строк закінчення навчання учня, який отримує академічну
та/або соціальну стипендію, настає до закінчення місяця або , коли стипендіат
вибуває з навчального закладу до закінчення строку навчання, йому
виплачується стипендія у повному обсязі за останній місяць навчання.
17. У період тимчасової непрацездатності, підтвердженої відповідним
документом, особа отримує академічну та/або соціальну стипендію у
призначеному їй розмірі.
18. У разі коли стипендіат має право на призначення кількох академічних
стипендій, виплачується одна - найбільшого розміру, якщо інше не
передбачено нормативними актами.
19. Учням, які навчалися за державним замовленням та:
1) перебувають у академічній відпустці за медичними показниками відповідно
до наказу директора ліцею, у межах коштів, передбачених на виплату стипендій,
щомісяця виплачується допомога у розмірі 50 відсотків мінімальної ординарної
(звичайної) академічної стипендії.
Учням з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а
також учням, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишились без
батьків, допомога виплачується у розмірі соціальної стипендії, яку вони
отримували до початку академічної відпустки за медичними показаннями.
Зазначеним у цьому пункті особам, які хворіють на туберкульоз, допомога
виплачується протягом 10 місяців з дня настання тимчасової непрацездатності у
подвійному розмірі.
2) поновили навчання за державним замовленням після академічної відпустки,
академічна стипендія призначається у розмірі, який встановлюється особі згідно
з цим Положенням за результатами останнього (до перерви у навчанні)
семестрового контролю.
У разі , коли дата поновлення до складу учнів не збігається з початком місяця,
стипендія виплачується з місяця, що настає після зарахування такої особи
відповідно до наказу директора ліцею.
20. Учням, яким згідно із Законом України "Про статус і соціальний захист
громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" гарантуються
пільги під час призначення стипендії, за рахунок коштів, передбачених у
державному бюджеті на здійснення заходів з ліквідації наслідків Чорнобильської
катастрофи, виплачується додаткова соціальна стипендія у сумі 130 гривень.
ВИПАДКИ НЕПРИЗНАЧЕННЯ АКАДЕМІЧНОЇ СТИПЕНДІЇ
21. За поданням стипендіальної комісії директор училища затверджує реєстр
осіб, яким призначаються та яким не призначаються стипендії.

Положенням про порядок використання коштів, передбачених на виплату
стипендії, для надання матеріальної допомоги та заохочення не суперечить
законодавству України, зазначеними вище постановами Кабінету Міністрів
України №882 від 12.07.2004 р., № 150 (150-2006-п) від 15.02.2006р., № 157 (1572006-п) від 15.02.2006р., №165 (165-2008-п) від 05.03.2008 р., № 1050 (10502016-п) від 28.12.2016р., № 1047 (1047-2016-п) від 28.12.2016р., наказу
Міністерства освіти і науки України від 21.07.2004 р. № 613, Статуту училища.
Дане Положення доводиться до відома учнів та батьків на групових та
батьківських зборах.

Заступник директора
з навчально-методичної роботи
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