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П О Л О Ж Е Н Н Я 

Про стипендіальне забезпечення  та матеріальне заохочення учнів 

Ізюмського професійного ліцею 
 

Положення розроблено на підставі постанови Кабінету Міністрів 

України № 882 від 12 липня 2004 р. «Питання стипендіального забезпечення» 

(зі змінами), ст. 51 Закону України «Про освіту»,  Постанови Кабінету 

Міністрів України №165 від 5 березня 2008р. «Деякі питання 

стипендіального забезпечення» (зі змінами), Постанови Кабінету Міністрів 

України №226 від 05.04.1994р. «Про поліпшення виховання, навчання, 

соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, 

позбавлених батьківського піклування» (зі змінами) та Статуту Ізюмського 

професійного ліцею (далі - ліцею). 

 
 

Загальні питання 
 

1. Дія   цього   Положення   поширюється   на   учнів   денної   форми   

навчання, які навчаються за рахунок коштів державного  бюджету. 

2. Учням, які навчаються згідно з угодами, укладеними між Ізюмським 

професійним ліцеєм фізичними або юридичними особами, стипендія, 

матеріальна допомога та заохочення можуть виплачуватися  за рахунок 

коштів цих осіб, якщо це передбачено умовами укладеної угоди. 

3. Особі, яка навчалася згідно з зазначеною угодою і в установленому 

порядку переведена на навчання за державним замовленням, стипендія 

призначається і виплачується відповідно до Порядку № 882 від 12.07.2004р. 

за результатами попереднього семестрового контролю з місяця, що настає за 

датою її зарахування згідно до наказу директора лицею.  

4. Учням призначаються академічні або соціальні стипендії, а окремим 

категоріям учнів можуть призначатися одночасно академічні і соціальні 

стипендії. 

     Стипендії виплачуються раз на місяць 25-го числа поточного місяця.    

5. Академічними стипендіями є: 

      а) стипендії Президента України, Верховної Ради України, Кабінету 
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Міністрів України, іменні стипендії, які призначаються учням за 

результатами навчання, розміри та порядок призначення яких 

визначається окремими нормативними актами; 

    б)  імені або персональні стипендії ліцею; 

    в)  ординарні (звичайні) академічні стипендії. 

   Розмір ординарної (звичайної) стипендії для учнів складає  275 гривень на 

місяць. 

   Соціальна стипендія призначається для учнів з числа дітей - сиріт  та дітей, 

позбавлених батьківського піклування, а також для учнів, які в період 

навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків, у розмірі  850 

гривень на місяць. 

    Розмір    академічних    стипендій    для    учнів    визначається  у 

відповідності з чинним законодавством  виходячи з установленого розміру 

мінімальної ординарної (звичайної) академічної стипендії з урахуванням типу 

навчального закладу, умов та напрямку навчання, успішності стипендіата. 

6. З метою підвищення життєвого рівня і заохочення  (за успіхи у 

навчанні,участь у громадській, спортивній та науковій діяльності) учнів, 

 які навчаються за державним замовленням, ліцей використовує 10 

відсотків   коштів,   передбачених  для   виплати   стипендії,   для   надання   

їм матеріальної допомоги та заохочення. 

7. Розмір заохочень, матеріальної допомоги визначається стипендіальною 

комісією ліцею щорічно, в межах обсягів доведених лімітів, відповідно до 

показників. 

 

Матеріальна допомога 
 

Показники Розмір матеріальної допомоги, грн. 

При втраті одного із батьків До 3-х мінімальних розмірів стипендії 

Скрутне матеріальне становище* До 2-х мінімальних розмірів стипендії 

На оздоровлення* До 3-х мінімальних розмірів стипендії 

* - при наявності відповідних документів. 

 

Заохочення 
 

Показники Розміри, грн. 

За успіхи у навчанні, участь у 

громадській, спортивній діяльності 

ліцею 

До 3-х мінімальних розмірів стипендії 

За участь у конкурсах професійної 

майстерності, обласних олімпіад 

До 3-х мінімальних розмірів стипендії 

За участь в оглядах-конкурсах 

(художня самодіяльність, технічна 

творчість) 

До 3-х мінімальних розмірів стипендії 

 

8. Для   вирішення   питань   з   призначення   та   позбавлення   академічної   
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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, ліцей створює 

стипендіальну комісію. 

До складу стипендіальної комісії входять: 

Голова комісії – директор;            

Члени комісії -    

заступник директора з навчально-виховної роботи;        

заступник директора з навчально-виробничої роботи; 

заступник директора з навчальної роботи; 

головний бухгалтер;   

практичний психолог;                      

соціальний  педагог; 

голова профспілкового комітету;  

голова учнівської ради. 

9. У своїй роботі стипендіальна комісія ліцею керується законами та іншими 

нормативно-правовими актами, які визначають права і обов'язки  учнів, 

цим Положенням, статутом ліцею.  

10. За поданням стипендіальної комісії директор ліцею затверджує реєстр 

учнів, яким призначаються стипендії. 

11. На час проходження практики або іншої трудової діяльності, яка 

провадиться з дозволу ліцею, учень зберігає право на отримання стипендії. 

12. Учням, 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. 

Іменні або персональні стипендії навчального 

закладу, ординарні (звичайні) академічні 

стипендії учнів 

 

13. Стипендіальна комісія у межах коштів, передбачених для виплати 

стипендії, вирішують 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" 

(796-12), гарантують пільги при призначенні стипендії; 

3) з малозабезпечених сімей (за умови отримання відповідної державної  

допомоги згідно із законодавством); 

4) які є дітьми-інвалідами та інвалідами І - 3 групи. 

15. Академічна стипендія у мінімальному розмірі призначається: 
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    - учням, які за результатами семестрового контролю мають менше ніж 10-

12 балів з кожного предмета за 12-ти бальною 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 на учнів, які в період навчання 

у віці від 18 до 23 років залишились без батьків. 

Розмір академічної стипендії збільшується на 20 відсотків мінімальної 

ординарної (звичайної) академічної стипендії – для учнів, із строком 

навчання не більш як 10 місяців, які закінчили загальноосвітні навчальні 

заклади і були звільнені у запас із Збройних Сил. 

Академічна стипендія призначається з першого числа місяця, що настає 

після закінчення семестрового контролю згідно з навчальним планом. 

Учням з  числа осіб, звільнених у запас із Збройних Сил, учням сиротам 

та дітям, позбавлених батьківського піклування, яким в установленому 

законом порядку призначено опікуна чи піклувальника розмір академічної 

стипендії збільшується з моменту представлення відповідних  

підтверджуючих документів. 

14. 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 визначеному 

згідно чинного законодавства; 

-  академічна стипендія (додатково до соціальної) – у разі відмінного 

навчання. 

У разі призначення переліченим у цьому пункті стипендіатам, крім 

соціальної, академічної стипендії, зазначеної у підпунктах - а, б  пункту 5 

даного Положення, виплачується одна стипендія більшого розміру.         

15.Учням, які за результатами семестрового контролю мають 10-12 балів з 

кожного предмета за дванадцятибальною шкалою оцінювання, розмір 

стипендії збільшується на 40 грн. порівняно з ординарною (звичайною) 

академічною стипендією. 

16. Академічна стипендія призначається з першого числа місяця, що настає 

після закінчення семестрового контролю згідно з навчальним планом на 

період до визначення результатів наступного семестрового контролю.     

17. За учнями, які не склали іспити, заліки під час підсумкового 

контролю у терміни, встановлені графіком навчального процесу, через 

хворобу або з інших поважних причин, підтверджених необхідним    

документом, зберігається стипендія на термін, установлений навчальним 

закладом - один місяць, після виходу учня на заняття. 

18. за особливі успіхи у навчанні, участь в громадській, спортивній та 

науковій діяльності учням за поданням стипендіальної комісії можуть 

призначатися іменні або персональні стипендії навчального закладу, виплата 

яких проводиться у межах коштів, передбачених для виплати стипендій 

(додаток 1). 
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19. Учням з числа дітей-сиріт, та дітей позбавлених батьківського піклування, 

а також на учнів, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишились 

без батьків, щорічно надається матеріальна допомога за рахунок 

стипендіального фонду у розмірі не менш як 8 неоподаткованих мінімумів 

доходів громадян (в редакції постанови Кабінету Міністрів України  

від 30 серпня 2003р. № 1381). Іншим учням ліцею матеріальна допомога 

нараховується відповідно до положення про встановлення матеріальної 

допомоги та заохочення у роботі учнів Ізюмського професійного ліцею 

(додаток 2). 

 

Призначення і виплата академічних 

та соціальних стипендій у окремих 

випадках 

 

20. У разі коли строк закінчення навчання особи, яка отримує академічну 

та/або соціальну стипендію, настає до закінчення місяця або коли стипендіат 

вибуває з ліцею до закінчення строку навчання,  стипендія виплачується у 

повному обсязі за останній місяць навчання. 

21. У період тимчасової непрацездатності, підтвердженої відповідним 

документом, учень отримує академічну та/або соціальну стипендію у 

призначеному йому розмірі.  

22. У разі коли стипендіат має право на  призначення  кількох  академічних  

стипендій, виплачується одна - найбільшого розміру, якщо інше не 

передбачено нормативними актами. 

23. 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 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 відповідно до наказу директора ліцею, академічна стипендія 

призначається у розмірі, який був установлений особі згідно з цим 

Положенням за результатами останнього (до перерви у навчанні) 

семестрового контролю. 

 У разі, коли дата поновлення до складу учнів збігається з початком місяця, 

стипендія виплачується з місяця, що настає після зарахування такої особи 

відповідно до наказу директора ліцею. 
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Соціальні стипендії 

Особи, які одночасно мають право на академічну і соціальну 

стипендію 

 

24. Особам, яким згідно із Законом України "Про статус і соціальний захист 

громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" (796-12) 

гарантуються пільги при призначенні стипендії, виплачується додаткова 

соціальна стипендія за рахунок коштів, передбачених у державному 

бюджеті на здійснення заходів з ліквідації наслідків Чорнобильської 

катастрофи у сумі 130 гривень. 

 

 

 

 

 

Директор Ізюмського 

професійного ліцею                          Л.В. Колесник 

 

 

Головний  бухгалтер                                                Д.А. Стрільцова 

 

 

Голова профспілкового 

комітету Ізюмського 

професійного ліцею                                                  В.Г. Шульц 

 

 

 

 

 

 


