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1. Правові підстави

1.1 Правовими підставами для виплати стипендії є:
- Постанова Кабінету Міністрів України від 12.07.2004 р. № 882 "Про
затвердження Порядку призначення і виплати стипендій”;
- Постанова Кабінету Міністрів України від 05 квітня 1994 р. № 226 "Про
поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального
забезпечення дітей - сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування"
(Із змінами, внесеними згідно з Постановами Кабінету Міністрів України
№ 433 від 16.06.1995 р., № 1381 від 30.08.2003 р.; № 868 від 06.09. 05; №
723 від 20.08.2008р.)
- Постанова Кабінету Міністрів від 25.08.2005 р. № 823 “ Про
затвердження порядку надання одноразової допомоги дітям-сиротам та
дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18річного віку”
- Постанова Кабінету Міністрів України від 23.12. 1996р. №1542 “ Про
впорядкування виплати стипендії аспірантам, а також академічних
стипендій Президента України, іменних стипендій студентам, учням
навчальних закладів та аспірантам”.
-

Положення „Про порядок призначення академічних стипендій
Президента України студентам вищих навчальних закладів та
аспірантам”, затверджене Постановою Кабінету Міністрів України від
28.10.1994 року № 744 із змінами від 12.07.2004 року № 882

-

Постанова Кабінета Міністрів України від 05 березня 2008 р. № 165

-

Закон України від 13.01.2005р. № 2342 „Про забезпечення організаційноправових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування.

-

Наказ Міністерства освіти і науки України "Про затвердження норм
матеріального та нормативів фінансового забезпечення дітей-сиріт та
дітей, позбавлених батьківського піклування, а також вихованців шкілінтернатів" від 17.11.2003 р. № 763
Постанова Кабінету Міністрів України від 28.11.2004 №1591 "Про
затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах" із
змінами.

-

Постанова Верховної Ради України від 5 червня 1996 року № 226 "Про
встановлення іменних стипендій Верховної Ради України студентам
вищих навчальних закладів" (із змінами, внесеними згідно Постанови
Верховної ради України №2188-УІ від 13.05.10 р.)

-

Постанова КМУ від 13.05.2013 р. №334 зі змінами до Постанови КМУ
від 12.07.2004 р. №882

2. Загальні положення

2.1. Стипендія - грошове забезпечення, що регулярно надається студентам
коледжу
як форма соціального захисту молоді та з метою матеріального
стимулювання якісного навчання. Можуть призначатися академічні або соціальні
стипендії, а окремим категоріям можуть призначатися одночасно соціальні і
академічні стипендії.
2.2. Академічними стипендіями є: стипендії Президента України, Верховної
Ради, Кабінету Міністрів України, іменні стипендії, розміри і порядок
призначення яких визначаються окремими нормативними актами; іменні або
персональні стипендії коледжу;ординарні(звичайні) академічні стипендії.
2.3. Розмір академічної стипендії
визначається
залежно від типу
навчального закладу, умов і напрямку навчання, успішності стипендіата.
2.4. Із загального фонду державного бюджету академічні стипендії
призначаються особам, які навчаються у межах обсягів підготовки кадрів за
держзамовленням, а саме студентам денних відділень вищих навчальних закладів
І-ІІ рівня акредитації.
2.5. Призначення і виплата стипендій студентам, які є іноземними
громадянами
та особами без громадянства,
провадиться відповідно
до
міжнародних угод і рішень Кабінету Міністрів України.
2.6. Соціальні стипендії призначаються
студентам, які потребують в
соціальному захисті і яким за підсумками навчання не призначена академічна
стипендія.
2.7. Підставою для призначення соціальної стипендії є наявність у особи
права на отримання державних пільг і гарантій, встановлених законом для таких
категорій громадян:
- студенти з числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування;
- студенти з числа осіб, котрим у відповідності з Законом України « Про
статус і соціальний захист громадян, які постраждали в результаті
Чорнобильської катастрофи» гарантуються пільги при призначенні стипендії;
- студенти з малозабезпечених сімей ( у випадку отримання відповідної
державної допомоги у відповідності з законодавством);
- студентам, які є інвалідами з дитинства і інвалідам І - III групи;
- студентам, які мають сім' ї з дітьми.
3. Соціальне забезпечення на виплати дітяіи-сиротам та позбавленим
батьківського піклування

3.1. Дитиною-сиротою вважати дитину, у якої померли чи загинули батьки.
3.2. До числа дітей, позбавлених батьківського піклування належать ті, що
залишились без піклування батьків у зв'язку з позбавленням їх батьківських прав,
відібранням у батьків без позбавлення їх батьківських прав, визнанням батьків
безвісно відсутніми або недієздатними, оголошенням їх померлими, відбуванням
батьків у місцях позбавлення волі та перебування їх під вартою на час слідства,
розшуком їх органами внутрішніх справ, пов’язаними з ухиленням від сплати
аліментів та відсутністю відомостей про їх місцезнаходження, тривалою
хворобою батьків, яка перешкоджає їм виконувати свої батьківські обов'язки, а
також підкинуті діти, діти, батьки яких невідомі, діти, від яких відмовились
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батьки, та безпритульні діти, які були покинуті батьками, самі залишили сім'ї, або
дитячі заклади, де вони виховувались, і не мають певного місця проживання.
3.3. Відсутність батьків підтверджується відповідними документами
(копіями свідоцтв про смерть, рішень судових органів, довідками органів
внутрішніх справ, закладів охорони здоров'я), які є юридичною підставою для
надання цим дітям матеріального забезпечення і пільг, передбачених чинним
законодавством.
3.4. Опіка встановлюється над дитиною, яка не досягла 14 років, а піклування
- над дитиною у віці 14 до 18 років.
3.5. Після закінчення строку піклування (після 18 років) студенти із числа
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які навчаються на
денній формі навчання, зараховуються на повне державне утримання до
закінчення (припинення) навчання, однак тільки до досягнення ними 23- річного
віку. Перевід здійснюється на підставі копії свідоцтва про народження,
документів, які підтверджують відсутність батьків, а саме: копіями свідоцтв про
смерть, рішень судових органів, довідками органів внутрішніх справ, закладів
охорони здоров'я.
На підставі цих документів
та заяви студента готується наказ по
навчальному закладу про зарахування студента на повне державне утримання.
3.6. Дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, які
знаходяться на повному державному утриманні надаються кошти для первісного
придбання предметів гардероба та текстильної білизни в розмірі не менше 35
неоподаткованих мінімумів доходів громадян.
Фінансові витрати на щорічне поповнення предметів гардероба та
текстильної білизни не повинні перевищувати 65 % від нормативів, передбачених
для первісного придбання предметів гардероба та текстильної білизни.
3.7. Студентам з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування, а також студентів, які в період навчання у віці від 18 до 23 років
залишилися без батьків щорічно надається матеріальна допомога в розмірі не
менше як 8 неоподаткованих мінімумів доходів громадян за рахунок коштів,
передбачених для виплати стипендій.
3.8. Студентам-сиротам і студентам, позбавленим батьківського піклування,
які перебувають на повному державному утриманні, виплачується щорічна
допомога для придбання навчальної літератури в розмірі трьох мінімальних
академічних стипендій.
3.9. Випускники навчальних закладів із числа дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування, а також студентів, які в період навчання у
віці від 18 до 23 років залишилися без батьків і які перебували на повному
державному утриманні, при їх працевлаштуванні ( або з інших поважних причин,
а саме: встановлення інвалідності 1 або 2 групи, в результаті чого випускник не
може виїхати на роботу за призначенням; якщо випускник - вагітна жінка та
жінка, яка має дитину до 3-ох років; проходження строкової військової служби і
якщо випускник звернувся за сприянням в працевлаштуванні до державної
служби зайнятості і зареєструвався, як такий що шукає роботу) забезпечуються за
рахунок навчального закладу одноразовою грошовою допомогою в розмірі шести
прожиткових мінімумів та сумою коштів на придбання одягу та взуття в розмірі
40 неоподаткованих мінімумів доходів громадян.
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3.10. Абітурієнти з числа дітей - сиріт, позбавлених батьківського піклування
та особи з їх числа, приймаються до коледжу поза конкурсом та звільняються від
сплати за навчання і гуртожиток.
3.11. Студенти з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування, що перебувають під опікою (піклуванням), на період навчання у
коледжі забезпечуються безплатно обідами, а студенти з числа дітей-сиріт та
дітей, позбавлених батьківського піклування, що перебувають на повному
державному утриманні - триразовим (сніданок, обід, вечеря) харчуванням.
3.12. У період канікул студентам-сиротам і дітям, позбавленим батьківського
піклування, виплачуються (за нормами службових відряджень) добові за час
перебування у дорозі (туди і назад) та вартість проїзду залізничним, водним,
міжміським автомобільним транспортом до закладів чи сімей, де вони
виховувались, за рахунок асигнувань на утримання навчальних закладів.
3.13. Зарахованим на повне державне утримання студентам з числа дітей сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, що не виїжджають до місць
організованого відпочинку в дні канікул, а також під час їх хвороби видаються
готівка в межах установленої грошової норми на харчування з урахуванням
торговельної націнки.
3.14. Дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, що
навчаються у навчальному закладі, видається єдиний квиток , який дає право на
безплатний проїзд у громадському міському транспорті.
3.15. Діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування, починаючи з
шестирічного віку до повноліття, підлягають обов'язковому особистому
страхування щорічно з 01 вересня за рахунок асигнувань, що виділяються на
утримання закладів освіти.
3.16. У разі шлюбу студенткам-сиротам соціальні виплати не припиняються.
3.17. Дітям-сиротам надається право на безплатне проживання в гуртожитку.
4. С типендіальна комісія

4.1. Для вирішення питань призначення та позбавлення академічної чи
соціальної стипендії, у тому числі спірних, надання матеріальної допомоги
студентам за успіхи в навчанні, участь у громадській, успіхи в спортивній та
науковій діяльності
щорічно створюється стипендіальна комісія під
головуванням директора коледжу у складі:
- заступника директора з навчальної роботи;
- заступника директора з виховної роботи;
- завідувачів відділень;
- представника профспілкової організації студентів;
- головного бухгалтера коледжу;
- голови студентської Ради коледжу.
4.2. У своїй роботі стипендіальна комісія керується цим Положенням,
Положенням коледжу, законодавчими та нормативними актами, які визначають
права та обов'язки студентів.
4.3. Реєстр студентів, яким призначена стипендія, затверджується
директором коледжу за поданням стипендіальної комісії.
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5. П орядок призначення академічних, соціальних стипендій та
преміювання студентів.

5.1. Стипендіальна комісія вирішує у межах затверджених лімітів
асигнувань загального фонду державного бюджету питання щодо
першочергового призначення стипендії:
а) студентам з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування, а також студентів, які в період навчання у віці від 18 до 23
років залишилися без батьків, які перебували на повному державному
утриманні;
б) студентам, що згідно з Законом України "Про статус і соціальний захист
громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи"
мають пільги на призначення стипендії;
в) студентам з малозабезпечених сімей (за умови отримання відповідної
допомоги, згідно з законодавством);
г) студентам, які є інвалідами з дитинства та інвалідами 1 - III групи;
д) студентам, які мають сім 'ї з дітьми і в яких обоє з подружжя або одна
мати (батько) навчається у вищому навчальному закладі за денною
формою навчання;
є) студентам, які мають за результатами семестрового контролю середній
бал успішності не нижче "4" за п'ятибальною системою або не нижче
"7" - за дванадцятибальною шкалою.
5.2. Студентам, які за результатами семестрового контролю мають середній
бал успішності 4.00-4,99 за п'ятибальною системою або 7.00- 9,99 за
дванадцятибальною шкалою стипендія призначається у мінімальному розмірі.
5.3. Мінімальний розмір академічної стипендії складає для студентів вищих
навчальних закладів І—II рівнів акредитації, що навчаються за освітньокваліфікаційним рівнем «бакалавр» чи «молодший спеціаліст»: з 01 вересня 2013
р. - 550 грн.
5.4. Студентам, які за результатами семестрового контролю мають бал
успішності "5" за п'ятибальною системою або 10-12 за 12- бальною системою з
кожного предмету, розмір ординарної (звичайної) академічної стипендії
збільшується порівняно з призначенням згідно з пунктом 5.3 на 70 грн.
5.5. Для студентів з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування, а також студентів, які в період навчання у віці від 18 до 23 років
залишилися без батьків, розмір соціальної стипендії становить 1760 грн. на місяць
5.6. Для студентів з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування, а також студентів, які в період навчання у віці від 18 до 23 років
залишилися без батьків, при відмінному навчанні призначається академічна
стипендія (додатково до соціальної) у розмірі 70 грн.
5.7. Розмір академічної стипендії Президента України дорівнює 800 грн. на
місяць.
5.8. Призначення академічної стипендії Президента України студентам
вищих навчальних закладів здійснюється двічі на рік за результатами
екзаменаційної сесії.
5.9. Розмір академічної стипендії, заснованою Кабінетом Міністрів України,
дорівнює 700 грн. на місяць.
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5.10. Академічна стипендія призначається з першого числа місяця,
наступного після закінчення семестрового контролю, згідно навчального плану.
5.11. За студентами, які не склали іспити, заліки під час сесії в термін,
встановлений навчальним планом через хворобу або з інших поважних причин,
підтверджених необхідними документами, зберігається стипендія на термін,
визначений коледжем.
5.12. Студентам, які мають дітей віком до 3-х років і продовжують навчатися
на денних відділеннях, виплачується щомісячна грошова допомога, передбачена
законодавством, та стипендія, призначена згідно з п. 5.3 і 5.2
5.13. Студентам першого року навчання до першого семестрового контролю
стипендія призначається в мінімальному розмірі.
5.14. Стипендія виплачується раз на місяць, в термін до 22 числа, за умови
своєчасного надходження коштів.
5.15. Зі стипендії здійснюється утримання профспілкових внесків до
студентського профкому, згідно заяви студента.
5.16. За особливі успіхи в навчанні, участь у громадській, спортивномасовій, науковій роботі студентам за поданням стипендіальної комісії, можуть
призначатися персональні (іменні) стипендії у межах стипендіального фонду.
5.17. Під час практики, а також іншої трудової діяльності, на яку отриманий
дозвіл коледжу, за студентами зберігається право на одержання стипендії.
5.18. З економії стипендіального фонду виплачується матеріальна допомога,
а також у цілях заохочення за успіхи у навчанні, участь у суспільній, спортивній
та науковій діяльності студентів, які навчаються за державним замовленням, може
виплачуватися премія.
5.19. Іменна стипендія Верховної Ради України призначається з 01 вересня на
весь навчальний рік та становить для студентів ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації 900 грн
6. П орядок призначення і виплати академічних
і соціальних стипендій в окрем их випадках

6.1. У випадку, якщо термін закінчення навчання особи, яка отримує
академічну або соціальну стипендію, настає до закінчення місяця або коли
стипендіат вибуває з навчального закладу до закінчення строку навчання, їм
виплачується стипендія у повному обсязі за останній місяць навчання.
6.2. У період тимчасової непрацездатності, підтвердженою відповідним
документом, особа отримує академічну або соціальну стипендію в призначеному
їй розмірі.
6.3. У випадку, якщо стипендіат має право на призначення кількох
академічних стипендій, виплачується одна - найбільшого розміру, якщо інше не
передбачено нормативними актами.
6.4. Студентам, які навчались за держзамовленням і знаходяться у
академічній відпустці за медичними показниками у відповідності з наказом
керівника навчального закладу, в межах кошт, передбачених на виплату
стипендій, щомісячно виплачується допомога у розмірі 50% мінімальної
академічної стипендії.
Указаним особам, які хворіють на туберкульоз, допомога виплачується
протягом 10 місяців з дня настання тимчасової непрацездатності в подвійному
розмірі.

6.5. Студентам, які поновили навчання після академічної відпустки,
призначається академічна стипендія у розмірі, який встановлюється згідно з цим
Положенням за результатами останнього (до перерви у навчанні) семестрового
контролю.
6.6. У разі, коли дата переведення (поновлення) студентів, які навчаються
(навчались) за кошти місцевого бюджету, галузевих міністерств, відомств,
організацій, установ та фізичних осіб, на навчання з оплатою навчання за рахунок
коштів державного бюджету не збігається з початком місяця, стипендія
виплачується з наступного місяця.
6.7. Особі, яка навчалась згідно із зазначеною угодою і в установленому
порядку переведена на навчання за державним замовленням, стипендія
призначається і виплачується відповідно до цього Порядку за результатами
* попереднього семестрового контролю з місяця, що настає за датою її зарахування,
відповідно до наказу керівника навчального закладу.
7. П орядок призначення

соціальних стипендій

7.1. У межах коштів, призначених для виплати стипендій, навчальний заклад
обов’язково виплачує соціальні стипендії студентам, указаним у п.5.1.( б - д)
цього Положення, які за результатами семестрового контролю мають середній бал
успішності нижче 7 за дванадцятибальною або нижче 4 за п ’ятибальною шкалою
оцінювання, внаслідок чого такі студенти втратили право на призначення їм
академічної стипендії.
7.2. Розмір соціальної стипендії для студентів, зазначених у п.5.1 підпунктів
(б-д) цього Положення складає ( відсотків розміру мінімальної ординарної
(академічної) стипендії:
- для осіб зазначених у підпунктах „б”, „д” - 100
- для осіб зазначених у підпункті „в”, „г” - 109
7.3. Якщо згідно пунктам 6.2. і 6.3. цього Положення передбачається зміна
розміру соціальної стипендії на двох чи більше підставах, її розмір змінюється по
кожній з підстав окремо.
8. П орядок призначення та виплат стипендій студентам,
які маю ть право одночасно на академічну
і соціальну стипендію

8.1.
Особам, указаним у підпунктах в, г пункту 5.1. цього Положення,
котрим призначена академічна стипендія, додатково виплачується соціальна
стипендія (процентів призначеної згідно
даного Положення
академічної
стипендії):
- студентам з малозабезпечених сімей (у разі отримання відповідної
державної допомоги у відповідності з законодавством), студентам, які є
інвалідами з дитинства та інвалідам І - III групи (крім інвалідів по зору і слуху та
інвалідів війни) - 9;
- студентам з числа тих, що входили до складу військових формувань, які за
рішенням відповідних державних органів були направлені для виконання
миротворчих операцій або відряджені до держав, в яких в цей період велися
бойові дії - 30;
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студентам, які є інвалідами по зору і слуху, та студентам з чис
військовослужбовців, які прирівняні до інвалідів війни - 50;
8.2. Якщо згідно з пунктом 8.1. стипендіат має право на кілька додаткових
соціальних стипендій, кожна з них призначається і виплачується окремо.
8.3. Особам, яким згідно з Законом України «Про статус і соціальний захист
громадян, які постраждали в результаті Чорнобильської катастрофи»
гарантуються 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
150 грн.

Виконавець: Заст. дир. з ВР
^
,^К5'льбашенко О.М.

10

Міністерство освіти і науки України
БЕРДЯНСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ КОЛЕДЖ
Запорізького національного технічного університету

НАКАЗ
17.12.2014

м. Бердянськ

№ 224А

Про внесення змін до Положення їіро
відрахування, переведення та поновлення
студентів, надання академічних відпусток та
повторне навчання і Положення про порядок
використання коштів, передбачених на
виплату стипендій, для надання матеріальної
допомоги та преміювання студентів БМК
ЗНТУ

На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 05.12.2014
№ 1210 "Деякі питання організації освітнього процесу у вищих навчальних
закладах", згідно роз'яснень Міністерства освіти і науки (лист № 1/9-639 від
16.12.2014)
НАКАЗУЮ:
1.
Внести до Положення про відрахування, переведення та поновлення
студентів, надання академічних відпусток та повторне навчання, такі зміни:
1) Доповнити розділ 1 пунктом 1.15 наступного змісту:
Право на переведення (поновлення) на навчання відповідно до
зазначеного розпорядження Кабінету Міністерств України мають:
особи, які тимчасово допущені до занять у вищих навчальних закладах
відповідно до розпорядження Кабінету Міністерств України від 27 серпня
2014р. № 785 "Деякі питання організації 2014/15 навчального року в
навчальних закладах, що розташовані у Донецькій і Луганській областях";
особи, які навчаються у вищих навчальних закладах, що розташовані у
Донецькій
і
Луганській
області,
у
яких
внаслідок
проведення
антитерористичної операції не здійснюється освітній процес і які відповідним
наказом центрального органу виконавчої влади не переведенні на територію,
підконтрольну владі України;
особи, які були відраховані з вищих навчальних закладів, розташованих у
Донецькій або Луганській області на території проведення антитерористичної

операції, за власним бажанням протягом червня - грудня 2014 року;
особи, які навчались у вищих навчальних закладах, що розташовані у
Донецькій або Луганській області на території проведення антитерористичної
операції, і в 2013/14 навчальному році знаходились в академічній відпустці, у
тому числі за медичними показаннями.
Такі особи до 19 грудня 2014року мають подати на ім'я директора БМК
ЗНТУ заяву про переведення (поновлення) на навчання. Під час подання заяви
студент пред'являє особисто будь-який документ, що засвідчує особу (паспорт,
військовий квиток, службове посвідчення, тощо). До заяви додається копія
документа, що засвідчує особу, залікової книжки (академічної довідки). У разі
відсутності залікової книжки (академічної довідки) у заяві зазначається
інформація про навчання у вищому навчальному закладі, що розташований у
Донецькій або Луганській області: освітньо-кваліфікаційний рівень, напрям
підготовки (спеціальність), рік навчання, успішність за результатами
останнього семестрового контролю, належність особи до пільгових категорій
здобувачів вищої освіти тощо. Факт навчання такої особи у вищому
навчальному закладі, що розташований у Донецькій або Луганській області,
перевіряється приймальною комісією вищого навчального закладу з
використанням Єдиної державної електронної бази з питань освіти (далі Єдина база). Позитивний результат перевірки поданих студентом відомостей
на відповідність інформації в Єдиній базі є обов'язковою умовою для видання
директором БМК ЗНТУ наказу про зарахування студента на навчання та
встановлення йому строку ліквідації академічної різниці. Зазначений наказ
верифікується в Єдиній базі.
У разі, якщо при переведенні (поновленні) на навчання осіб, які
навчалися за державним замовленням, БМК ЗНТУ потребує збільшення місць
державного замовлення за відповідною спеціальністю, їх перерозподіл між
підпорядкованими навчальними закладами здійснюється Міністерством освіти і
науки України, до сфери управління якого відноситься БМК ЗНТУ, в межах
обсягів державного замовлення, затверджених Міністерству освіти і науки
України в установленому порядку. При цьому пропозиції щодо збільшення
обсягу державного замовлення повинні бути подані директором БМК ЗНТУ до
Міністерства освіти і науки України не пізніше 23 грудня 2014 року.
Переведення (поновлення) на навчання осіб, які навчалися за рахунок
коштів фізичних (юридичних) осіб, здійснюється на договірній основі із
збереженням умов оплати, що передбачені договором, укладеним особою з
вищим навчальним закладом, що розташований у Донецькій або Луганській
області. Оплата освітніх послуг такими особами здійснюється з місяця, що
настає за періодом, за який здійснено оплату освітніх послуг вищого
навчального закладу, що розташований у Донецькій або Луганській області.
Переведення (поновлення) на навчання здійснюється незалежно від курсу
(року навчання), освітньо-кваліфікаційного рівня і форми навчання. При цьому
академічна різниця, що утворилася внаслідок відмінностей у навчальних планах
напряму підготовки (спеціальності), за якими навчалися студенти, і навчальних
планах спеціальності, за якими вони будуть навчатися, не вважається

академічною заборгованістю на період, визначений для її ліквідації наказом
керівника вищого навчального закладу.
У разі перевищення БМК ЗНТУ ліцензованого обсягу підготовки фахівців
за певною спеціальністю, переведення здійснюється за рішенням Міністерства
освіти і науки.
2) Доповнити розділ 4 пунктом 4.9 наступного змісту:
Особи, які у 2014/15 навчальному році тимчасово допущені до занять у
БМК ЗНТУ для завершення навчання для здобуття певного освітньокваліфікаційного рівня і виконали вимоги освітньо-професійної програми,
передбаченої для відповідної спеціальності після ліквідації академічної різниці
допускаються до атестації у БМК ЗНТУ
Замовлення та видача документів про вищу освіту державного зразка та
додатків до них, або дублікатів документів про вищу освіту державного зразка
особам, тимчасово допущеним до занять, які пройшли державну атестацію,
забезпечує БМК ЗНТУ.
У документах про вищу освіту та додатках до них зазначаються повне
найменування вищого навчального закладу, що розташований у Донецькій або
Луганській області, у якому особа є студентом, підписи керівника та голови
екзаменаційної комісії, скріплені печаткою БМК ЗНТУ, у якому особа
тимчасово допущена до занять й пройшла державну атестацію.
2.
Доповнити Положення про порядок використання коштів,
передбачених на виплату стипендій, для надання матеріальної допомоги та
преміювання студентів БМК ЗНТУ розділом 9 "Порядок призначення та
виплат стипендій, інших соціальних виплат студентам, які були переведені
(поновлені) на навчання до БМК ЗНТУ з інших ВНЗ Донецької і Луганської
областей, у яких внаслідок проведення антитерористичної операції не
здійснюється освітній процес і які не переведені на територію, підконтрольну
владі України" з таким змістом:
9.1. Право на отримання стипендій, інших соціальних виплат,
невиплачених за червень-грудень 2014 року, мають особи, зараховані для
продовження навчання, які у 2014 році навчалися за денною формою навчання
за державним замовленням у вищих навчальних закладах, що розташовані у
Донецькій або Луганській області, у яких внаслідок проведення
антитерористичної операції не здійснюється освітній процес та які за
результатами останнього семестрового контролю або на підставі гарантованих
державою пільг мали право на отримання стипендій та/або інших соціальних
виплат, але їх не отримували внаслідок відсутності фінансування установ, що
знаходяться на території, непідконтрольній владі України.
9.2. Під час розгляду стипендіальною комісією питання щодо
призначення студентові стипендії та/або надання інших соціальних виплат
здійснюється перевірка достовірності поданих документів, які підтверджують
відповідний статус заявника, а також забезпечується контроль за
недопущенням отримання стипендії у кількох навчальних закладах одночасно.
9.3. Під час розгляду стипендіальною комісією питання щодо
призначення студентові стипендії та/або надання інших соціальних виплат

студентам з числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та
осіб з їх числа, у випадку відсутності інших документів, довідка з Єдиного
електронного банку даних про дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування, є достатнім свідченням наявності відповідного статусу особи.
9.4.
У випадку сумнівів щодо достовірності наданих заявником
документів, які підтверджують його право на отримання соціальних пільг та
гарантій, у разі відсутності таких документів або у іншому випадку, коли
стипендіальна комісія не може прийняти рішення щодо виплати заявнику
стипендії, коштів на пільгове харчування тощо, такому студентові відповідно
до законодавства може бути виплачена матеріальна допомога.
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