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ПОЛОЖЕННЯ 

про порядок надання  матеріальної  допомоги та преміювання  

студентам (учням) 

ХАРКІВСЬКОГО ІНДУСТРІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОГО 

ТЕХНІКУМУ, 

які здобувають освітньо-кваліфікаційний рівень «молодший 

спеціаліст» або «кваліфікований робітник» 

 



ПОЛОЖЕННЯ 

про порядок надання  матеріальної  допомоги та преміювання  

студентам (учням) 

ХАРКІВСЬКОГО ІНДУСТРІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОГО ТЕХНІКУМУ, 

 

Загальні положення 

1. Положення про порядок надання матеріальної допомоги та 

преміювання розроблено відповідно до статті 51 Закону України «Про 

освіту», Постанови Кабінету Міністрів України від 12.07.2004 р. №882 

«Питання стипендіального забезпечення» (в редакції постанови Кабінету 

Міністрів України від 28 грудня 2016 р. № 1050), Статуту технікуму та інших 

нормативно-правових актів, що визначають права та обов'язки студентів 

(учнів).  

2. З метою підвищення життєвого рівня та заохочення за успіхи у 

навчанні, участь у громадській, спортивній і науковій діяльності навчальний 

технікум має право надавати матеріальну допомогу та заохочення учням, 

студентам, які навчаються за державним (регіональним) замовленням за 

денною формою навчання (з відривом від виробництва) за рахунок коштів, 

передбачених у кошторисі технікуму, затвердженому у встановленому 

порядку. 

3. Для вирішення надання матеріальної допомоги, заохочення учнів 

та студентів за успіхи у навчанні, участь у громадській, спортивній та 

технічній творчості відповідним наказом по технікуму створюється 

стипендіальна комісія. 

4. Матеріальна допомога та/або заохочення призначаються наказом 

директора технікуму на підставі рішення стипендіальної комісії за поданням 

заступників директора, завідувачів відділень, завідувачів майстерень, 

куратора навчальної групи, майстра виробничого навчання, викладачів та 

органів студентського самоврядування.  

5. Стипендіальна комісія приймає рішення щодо надання 

матеріальної допомоги та заохочення окремо щодо кожної особи і кожної 

виплати. 

 

Надання матеріальної допомоги та преміювання. 

6. Матеріальна допомога виплачується: 

а) учням та студентам, якщо вони втратили одного із батьків; 

б) учням та студентам сиротам та напівсиротам; 



в) учням та студентам із багатодітних та малозабезпечених сімей; 

г) учням та студентам, в яких дуже тяжке матеріальне становище; 

д) учням та студентам, які потребують лікування; 

є) учням та студентам, які мають інвалідність та батьків-інвалідів; 

ж) учням та студентам, батьки яких є інвалідами аварії на ЧАЕС 

з)учням та студентам, батьки яких є учасниками бойових дій. 
 

7. Преміювання учнів та студентів здійснюється за: 

а) особливі успіхи в навчанні та зразкову поведінку; 

б) створення та оновлення матеріально-технічної та методичної бази 

технікуму; 

в) сумлінне виконання господарських робіт; 

г) заняття призових місць в спортивних змаганнях, конкурсах професійної 

майстерності, предметних олімпіадах, та інших конкурсах і змаганнях, які 

проводяться в технікумі або за його межами. 

д) активну участь в художній самодіяльності технікуму. 
 

8. Преміюванню не підлягають студенти (учні), які мають 

академічну заборгованість, адміністративні стягнення за порушення правил 

внутрішнього розпорядку в технікумі та правил проживання у гуртожитку. 
 

9. Розмір матеріальної допомоги та премії встановлюється 

стипендіальною комісією, враховуючи пропозиції осіб, які здійснювали 

подання. 

 


