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ПОРЯДОК
використання коштів, передбачених для надання матеріальної допомоги
та заохочення студентам, докторантам та аспірантам
Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв
1. Цей порядок розроблено відповідно до Закону України "Про вищу
освіту" та постанов Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 №1050 «Деякі
питання стипендіального забезпечення», від 28.12.2016 №1047 «Про розміри
академічних стипендій у державних та комунальних навчальних закладах,
наукових установах».
2. З метою підвищення життєвого рівня та заохочення за успіхи у
навчанні, участь у громадський, спортивній та науковій діяльності Національна
академія керівних кадрів культури і мистецтв (далі – Академія) має право
надавати матеріальну допомогу та заохочення (преміювання) студентам,
аспірантам, які навчаються за державним замовленням за денною формою
навчання (з відривом від виробництва) за рахунок коштів, передбачених у
кошторисі затвердженому у встановленому порядку.
3. Матеріальна допомога та заохочення (преміювання) студентам,
аспірантам і докторантів, які навчаються за державним замовленням за денною
формою навчання (з відривом від виробництва) призначається за рахунок
загального фонду кошторису Академії.
4. Облік надходження та використання коштів передбачених для надання
матеріальної допомоги та заохочення (преміювання) студентів аспірантам і
докторантів здійснюється планово-фінансовим відділом Академії.
5. У разі економії коштів передбачених на стипендіальне забезпечення
протягом бюджетного року, їх невитрачений залишок може бути
перерозподілений для заохочення (преміювання) та надання матеріальної
допомоги студентам аспірантам і докторантам.

6. Стипендіальна комісія Академії приймає рішення щодо надання
матеріальної допомоги та заохочення окремо щодо кожної особи і кожної
виплати, відповідно до рішення стипендіальної комісії Інституту на підставі
особистої заяви студента, аспіранта, докторанта.
Рішення стипендіальної комісії Академії оформляється наказом ректора
Академії.
7. Види матеріальної допомоги та її розміри
7.1. Матеріальна допомога студентам, які перебувають в академічній
відпустці за медичними показаннями:
7.1.1. студентам які перебувають в академічній відпустці за медичними
показаннями – 50 відсотків мінімальної академічної стипендії відповідного
типу навчального закладу, щомісяця, впродовж перебування в академічній
відпустці за медичними показаннями.
7.1.2 студентам з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування, а також студентам, які в період навчання у віці від 18 до 23 років
залишились без батьків - в розмірі соціальної стипендії, яку вони отримували
до початку академічної відпустки за медичними показаннями, щомісяця,
впродовж перебування в академічній відпустці за медичними показаннями;
7.1.3 особам зазначеним у п 7.1.1 та п. 7.1.2 які хворіють на туберкульоз,
допомога виплачується протягом 10 місяців з дня настання тимчасової
непрацездатності у подвійному розмірі.
7.2 Матеріальна допомога студентам, аспірантам та докторантам, які її
потребують, в інших випадках:
7.2.1 студентам – в розмірі не більше мінімальної академічної стипендії;
7.2.2 аспірантам – в розмірі не більше академічної стипендії аспіранта;
7.2.3 докторантам – в розмірі не більше академічної стипендії докторанта.
7.3. Матеріальна допомога студентам, які її потребують в інших
випадках, може надаватися, як правило, не частіше одного разу на календарний
рік на підставі особистої заяви та доданих до неї відповідних підтверджуючих
документів.
7.3. Розмір матеріальної допомоги визначається рішенням стипендіальної
комісії в межах коштів передбачених в кошторисі, та за рахунок економії
коштів передбачених на стипендіальне забезпечення, та не може перевищувати
розмір який зазначений в п. 7.2.1, п. 7.2.2, п. 7.2.3. цього порядку.
8. Преміювання студентів, аспірантів і докторантів
8.1. Преміювання студентів, аспірантів і докторантів здійснюється
відповідно до наказу ректора Академії, за поданням стипендіальної комісії
Академії:
8.1.1 за успіхи у навчанні, участь у громадський, спортивній роботі;
8.1.2 за успіхи у науковій роботі.
8.2. Максимальний розмір премії становить:

8.2.1 студентам – не
більше
розміру
мінімальної
академічної
стипендії;
8.2.2. аспірантам – не більше розміру академічної стипендії аспіранта;
8.2.3. докторантам – не більше розміру академічної стипендії
докторанта.
8.3 Розмір премії визначається рішенням стипендіальної комісії в межах
коштів передбачених в кошторисі, та за рахунок економії коштів передбачених
на стипендіальне забезпечення, та неповинен перевищувати граничний розмір
премії зазначені в п. 8.2.1, п. 8.2.2, п. 8.2.3 цього порядку. Преміювання
студентів, аспірантів і докторантів може здійснюватись як правило не частіше
одного разу на календарний рік.

