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НАКАЗ
01.09.2022
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№
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Про створення
стипендіальної комісії
на 2022-2023 навчальний рік
Відпов ідно до ст. 51 Закону України «Про освіту» особи, які навчаються у
навчальних закладах, ма ють право на забезп еч ення ст ипе нд іє ю у порядку,
встан ов леном у Кабінетом Міністрів України.
П о ст ан о в о ю Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. № 1050
внесені зміни до П оря дк у призначення і виплати стипендій, затвердж еного
по становою Кабінету Міністрів України від 12.07.2004 р. № 882 «Пи тан ня
стипе нд іального забезпечення», і затвер дж ен о новий П оря док призначення і
виплати стипендій. Пунк то м 5 нього Порядку права і о б о в 'я з к и щ о д о розгляду
всіх питань, які ст осуються признач ення і виплати стипендій, надання
матеріальної допом оги учням, заохочення кр ащих з них за успіхи у навчанні,
участь у громадській, спорт ивній та науковій діяльності покладаються на
колегіальний орган - стип ендіал ьну комісію на вча льного закладу.
Виходячи з вищенав еденого,

НАКАЗУЮ:
1
.Створит и сти пендіальн у комісію у ч и л и щ а у складі:
голова комісії - Вол одим ир М Е Л Ь Н И К , д и рек тор училища;
зас туп ни к голови комісії - Марія С Т Е Ф А Н І В , засту пн ик дирек то ра з
нав ча льно-ви робничої роботи;
секретар комісії - Леся ЗАІ 1АЛУХ, секретар навча ль но ї частини,
члени комісії:
Лілія П Е ТР ІВ - за ст упн ик дир ек то ра з виховної роботи;
Ганна Л А В Р И С Ь - бух галтер училища;
Іван Г Р И Н Е Н Ь К І В , Іван К О В А Л Ь - старші майстри;
представн ики ради уч нівського самов ря ду ван ня (4 чол.).
2. Ст ипен діа л ьній комісії розробити П о л о ж ен н я про призначення та
виплату стипендій учням В П У № 7 м. Калуша на 2022-2023 н.р..
3. С т ипендіа л ь на комісія прийм ає рішення щ одо встановлення та
позбавлення стипендій учням, надання матеріальної допо м ог и, преміювання
учнів. Рішення о ф о рм ля ю ть ся протоколами, на підставі яких готуються накази
по училищу.
4. Заступ ни ку дирек то р а з виховної роботи Лілії П Е Т Р І В вчасно подавати
проекти наказів відповідно до пр от окольних ріш ен ь стипен діальної комісії.
5. Кон тро ль за викон анням наказу з ал и ш аю за собою.

Директор ВПУ № 7 м. Калуша

Володимир М Е Л Ь Н И К

Вищого професійного училища № 7 м. Калуша
на 2022-2023 навчальний рік
І. Загальні положення
1. Відповідно до ст. 37 Закону України «Про професійно-технічну освіту»,
пункту 4.4 Статуту Вищого професійного училища №7 м. Калуша кожен учень
має право на матеріальне забезпечення в період навчання на умовах і в порядку,
встановленому Кабінетом Міністрів України, в тому числі стипендію.
2. Положення про призначення та виплати стипендії учням училища
розроблено відповідно до Порядку призначення і виплати стипендій,
затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 12.07.2004 року №
882, «Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійнотехнічних навчальних закладах», затвердженого наказом Міністерства освіти і
науки України від 30.05.2006р. № 419, Постанов Кабінету Міністрів України від
27.01.2021 р. № 52, від 28.12.2016 р. № 1047 (зі змінами) та від 28.12.2016 р. №
1050 (зі змінами).
3. Дія Положення поширюється на учнів, які навчаються в училищі за
державним (регіональним) замовленням за рахунок коштів загального фонду
державного (відповідно місцевого) бюджетів.
4. Учням, які навчаються згідно з угодами, укладеними між училищем та
юридичними або фізичними особами, стипендії можуть виплачуватися за рахунок
коштів цих осіб, якщо це передбачено умовами укладеної угоди.
5. Учням училища призначаються стипендії:
- академічні - за результатами навчальних досягнень учнів;
- соціальні - на підставі нормативно-правових актів на отримання державних
пільг і гарантій для окремих категорій громадян.
Стипендія виплачується раз на місяць в межах фонду, затвердженого
кошторисом.
6.
З метою підвищення життєвого рівня та заохочення за успіхи
у навчанні, участь у громадській, спортивній діяльності училище не
менше 10 відсотків коштів, передбачених для виплати стипендій,
використовує для надання учням, які навчаються за державним
(регіональним) замовленням, матеріальної допомоги та заохочення.

II. Призначення та розміри стипендіального забезпечення учнів
1.
Для вирішення питань з призначення та позбавлення академічної стипендії
(у тому числі спірних), надання матеріальної допомоги учням, заохочення кращих
за успіхи у навчанні, участь у громадській, спортивній та науковій діяльності, в
закладі освіти наказом керівника утворюється стипендіальна комісія.
До складу стипендіальної комісії входить:
- директор училища,
- заступник директора з навчально-виробничої роботи,
- заступник директора з виховної роботи,
- старші майстри,
- бухгалтер,
- соціальний педагог,
- представники учнівського самоврядування,
- представники учнівського профкому.
У своїй роботі стипендіальна комісія училища керується цим Положенням,
Статутом училища, Законами та іншими нормативними актами, які визначають
права і обов’язки учнів, використовує звіти класних керівників, майстрів
виробничого навчання про результати щомісячного, семестрового контролю
щодо навчання та відвідування.
2. Призначення
та
нарахування
стипендії здійснюється
в межах
коштівхарчува, затверджених у кошторисі на ці видатки. Стипендія виплачується
раз на місяць при поступленні коштів.
3. Стипендія призначається учням з урахуванням їх навчальних досягнень з
усіх предметів, передбачених навчальними планами на відповідний семестр за
рейтинговою системою.
4. До участі в рейтингу для призначення стипендій допускаються учні рівень
навчальних досягнень яких складає
4-12 балів із предметів професійної
підготовки, передбачених навчальними планами та середній бал навчальних
досягнень з усіх предметів складає не нижче 4,0.
5. Відповідальність за виведення середнього бала успішності учнів покладено
на класного керівника і майстра виробничого навчання. За їх поданням директор
училища затверджує реєстр учнів (видає наказ), яким призначається стипендія.
6. На час проходження виробничої практики, яка проводиться за наказом
директора, стипендіат зберігає право на отримання стипендії.
7. Учням-жінкам, які мають дітей віком до трьох років і продовжують
навчання за денною формою, виплачується щомісячна грошова допомога,
передбачена законодавством і стипендія, призначена згідно з цим Положенням.
8.
Училище у межах коштів, передбачених для виплати стипендії, вирішує
питання при умові обов’язкового відвідування занять про першочергове

призначення академічних та соціальних стипендій учням:
8.1 3 числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а
також учням, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без
батьків;
8.2 3 числа осіб, яким згідно із Законом України «Про статус і соціальний
захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»,
гарантуються пільги при призначенні стипендії;
8.3 3 малозабезпечених сімей (за умови отримання відповідної державної
допомоги згідно із законодавством);
8.4 Які є дітьми з інвалідністю та особами з інвалідністю І-ІІІ групи;
8.5 Які за результатами семестрового контролю мають середній бал
успішності, не нижчий, ніж 7 за дванадцятибальною системою
8.5.1
Семестрова
оцінка
підлягає
коригуванню.
Коригування
семестрового оцінювання проводиться згідно поданої заяви учнями або батьками
учнів (термін подання заяви протягом трьох днів з моменту початку наступного
семестру). Наказом директора училища створюється комісія у складі голови
(директора училища або його заступника) та членів комісії (голови методичної
комісії і викладача, який викладає даний предмет), а також затверджується графік
проведення повторного оцінювання. Коригування семестрового оцінювання
проводиться не пізніше п ’яти днів з подання заяви. У випадку хвороби учня
(учениці) чи інших поважних причин термін може бути продовжено. За
результатами семестрового оцінювання видається відповідний наказ директора
училища. Якщо після коригування середній бал учня відповідає даному
Положенню, то учневі нараховується стипендія з початку наступного місяця після
коригування семестрового балу;
8.6 Які відповідно до ст. 5 Закону України «Про підвищення
престижності шахтарської праці» мають право на призначення соціальних
стипендій;
8.7 Яким Законом України «Про внесення змін до деяких законів України
щодо державної підтримки учасників бойових дій та їхніх дітей, дітей, один із
батьків яких загинув у районі проведення АТО, бойових дій чи збройних
конфліктів або під час масових акцій громадянського протесту, дітей,
зареєстрованих як внутрішньо переміщені особи, для здобуття професійнотехнічної та вищої освіти» гарантується призначення соціальної стипендії.
9.
У разі коли строк закінчення навчання особи, яка отримує академічну
або соціальну стипендію, настає до закінчення місяця або стипендіат вибуває з
навчального закладу до закінчення строку навчання, їм виплачується стипендія у
повному обсязі за останній місяць навчання. У період тимчасової
непрацездатності, підтвердженої довідкою закладу охорони здоров’я, особа

отримує академічну або соціальну стипендію у призначеному їй розмірі.
10. Розмір мінімальної ординарної (звичайної) академічної стипендії
становить 1250 гривень на місяць.
11. Розмір соціальної стипендії учнів училища із числа дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, а також учнів та студентів,
які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків (батьки яких
померли/оголошені померлими, загинули або пропали безвісти) становить:
- для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування,
- 150 відсотків розміру прожиткового мінімуму для дітей віком від 6 до 18 років,
установленого законом на 1 січня відповідного календарного року;
- для осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування,
а також учнів та студентів, які в період навчання у віці від 18 до 23 років
залишилися без батьків (батьки яких померли/оголошені померлими, загинули
або пропали безвісти),- 150 відсотків розміру прожиткового мінімуму для
працездатних осіб, установленого законом на 1 січня відповідного календарного
року.
12. Розмір соціальної стипендії для осіб, які мають право на призначення
соціальних стипендій на підставі нормативно-правових актів, якими встановлені
державні пільги і гарантії для окремих громадян (крім тих, що зазначені у пункті
11 цього Положення) становить 450 гривень на місяць.
13. Академічна стипендія у мінімальному розмірі призначається:
- учням, які за результатами семестрового контролю мають менше, ніж 10
балів за дванадцятибальною або середній бал успішності нижчий ніж 5 за
п’ятибальною шкалою оцінювання;
- учням 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 учням, які в період навчання у віці
від 18 до 23 років залишилися без батьків.
14. У разі, коли за результатами навчання успішність учня становить 10-12
балів за дванадцятибальною або 5 балів за п’ятибальною шкалою оцінювання з
кожного навчального предмета, отриманих під час семестрового контролю,
розмір стипендії збільшується на 45,5 відсотка.
15. При
недостатньому державному фінансуванні після першочергового
забезпечення учнів ординарною (звичайною) академічною стипендією (п.9) і тих,
хто за результатами семестрового контролю мають 10-12 балів з кожного
предмета (п.14), стипендія може призначатися за рейтинговою системою учням,
які мають за результатами семестрового контролю середній бал успішності
нижчий, ніж 7 в такій послідовності: 6,99-6,5; 6,49-6,00; 5,99-5,5; 5,49-5,00; 4,994,5; 4,49-4,0 і т.д.

Відповідно до наказу, за яким призначена стипендія на перший семестр за
даним пунктом, в залежності від щомісячного фінансування, можуть вноситися
зміни щодо учнів з найнижчим балом успішності.
16. Учням, які забезпечуються безоплатним триразовим харчуванням,
розмір ординарної (звичайної) академічної стипендії, призначеної згідно з
пунктами 13,14 цього Положення зменшується на 50, а тим учням, які
забезпечуються безоплатним одноразовим харчування - на 20 відсотків.
Дія цього пункту не поширюється на учнів з числа дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування.
У разі, коли учень має право на безоплатне харчування, але з об’єктивних
причин училище не в змозі його забезпечити, йому виплачується академічна
стипендія без урахування зменшення її розміру.
17. За особливі успіхи у навчанні, участь у громадській, спортивній та
науковій діяльності учням за поданням стипендіальної комісії училища можуть
призначатися іменні або персональні стипендії училища, виплати яких
здійснюється у межах коштів, передбачених для виплати стипендій, відповідно до
Положення про іменні або персональні стипендії, яке розробляється
стипендіальною комісією і затверджується директором за погодженням
профспілкового комітету.
Розмір іменної або персональної стипендії училища підвищується
порівняно з призначеною згідно з пунктом 14 цього Положення на 65 гривень.
III. Призначення і виплата академічної та соціальної стипендій
в окремих випадках
1. Учням, які згідно із Законом України «Про статус і соціальний захист
громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», мають пільги
при призначенні стипендії, за рахунок коштів передбачених у державному
бюджеті на здійснення заходів з ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи,
виплачується додаткова соціальна стипендія у сумі 130 гривень.
2. Учням, які постійно проживають на території населеного пункту, якому
надано статус гірського, виплачується додаткова стипендія у розмірі 20 відсотків
мінімальної ординарної (звичайної) академічної стипендії.
3. Учням, які є інвалідами по зору і слуху, розмір стипендії, призначеної
згідно з пунктами 13, 14, 17 цього Положення, збільшується на 50 відсотків.
4. У разі, коли стипендіат має право на призначення кількох академічних
стипендій, виплачується одна - найбільшого розміру, якщо інше не передбачено
нормативними актами.

5. У період тимчасової непрацездатності, підтвердженої відповідним
документом, учень отримує академічну стипендію у призначеному йому розмірі.
6. У разі, коли строк закінчення навчання учня, який отримує академічну
стипендію, настає до закінчення місяця або коли учень вибуває з училища з
поважних причин до закінчення строку навчання, йому виплачується стипендія у
повному обсязі за останній місяць навчання.
IV. Надання матеріальної допомоги та преміювання
1. Надання м атеріальної допомоги здійсню ється відповідним
наказом директора училищ а, виходячи із ріш ення стипендіальної комісії за
поданням класного керівника та майстра виробничого навчання групи, де
навчається здобувач освіти.
2. М атеріальна допомога може виплачуватися:
учням, якщо вони втратили одного з батьків;
учням-сиротам та напівсиротам;
учням із багатодітних та малозабезпечених сімей;
учням, у яких дуже важке матеріальне становищ е;
учням, які потребую ть лікування;
учням, які мають інвалідність та батьків-інвалідів;
учням, батьки яких є учасниками бойових дій.
3. П ремію вання здійснюється за відповідним наказом директора
училища, виходячи із ріш ення стипендіальної ком ісії за поданням класного
керівника та майстра виробничого навчання, заступників директора,
старших майстрів, керівника фізвиховання.
4. П ремію вання учнів проводиться:
- за особливі успіхи у навчанні та зразкову поведінку;
- за зміцнення та оновлення м атеріально-технічної та методичної
бази училища;
- за виконання господарських робіт;
- за зайняті призові місця в предметних олімпіадах, конкурсах
проф есійної майстерності, спортивних змаганнях, конкурсах
худож ньої самодіяльності, спартакіадах та інших конкурсах і
змаганнях.
5. Розмір м атеріальної допомоги та премії визначається стипендіальною
комісією.

V. Випадки непризначення стипендій
1. Стипендіальна комісія училищ а має право приймати рішення щодо
позбавлення стипендії як на семестр, так і на місяць учнів, які не
виконую ть вимоги відповідних положень законів України «Про
освіту», «Про
професійно-технічну
освіту», «Положення про
організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних
навчальних закладах», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки
України від 30.05.2006 р. № 419, Статуту та Правил внутрішнього
розпорядку училища.
2. Непризначення стипендії учням на місяць здійснюється рішенням
стипендіальної комісії за поданням класного керівника та майстра
виробничого навчання щодо пропусків навчальних годин (20 і більше)
без поважних причин очної та дистанційної форм навчання.
3. Непризначення стипендії учням на семестр відбувається за поданням
стипендіальної комісії з обов’язковим розглядом та схваленням
педагогічної ради
училища.
Рішення
педагогічної ради щодо
непризначення стипендії приймається по кожному учневі окремо.

Затверджено на педагогічній раді училища
Протокол № -/ від 30 серпня 2022 р.
ПОГОДЖЕНО
Оксана Вовчак

