ПОЛОЖЕННЯ
про порядок використання коштів Фонду соціальної допомоги
студентам та аспірантам
Вінницького державного педагогічного університету
імені Михайла Коцюбинського
1.Загальні положення
1.1.

Фонд соціальної допомоги студентам та аспірантам (далі Фонд

соціальної допомоги) створено у Вінницькому державному педагогічному
університеті імені Михайла Коцюбинського відповідно до основних
напрямків реформування вищої освіти в Україні, затверджених Указом
Президента України від 12 вересня 1995 року №832/95, Типового положення
про фонд соціальної допомоги студентам та аспірантам вищих навчальних
закладів, затвердженого Міністерством освіти і науки України 27.10.2000
року №48 та ЦК профспілки працівників освіти і науки України 27.10.2000
року №02-5/412, Порядку призначення і виплати стипендій, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 12 липня 2004 року №882
«Питання стипендіального забезпечення» (в редакції Порядку призначення і
виплати стипендій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 28.12.2016 року №1050 «Деякі питання стипендіального забезпечення»).
1.2.

Фонд соціальної допомоги створено з метою підвищення

життєвого рівня студентів, аспірантів, які мають успіхи в навчанні, науковій
роботі,

беруть

активну

участь

в

діяльності

органів

студентського

самоврядування, творчих студій, культурних товариств, спортивних секцій, в
технічній творчості, художній самодіяльності, дотримуються у поведінці
моральних норм, які діють у суспільстві.

1.3. Кошти Фонду соціальної допомоги використовуються відповідно
до цього Положення, що розробляється адміністрацією і профспілковим
комітетом, затверджується Вченою радою Педуніверситету та кошторису,
затвердженого в установленому порядку.
1.4. Облік надходження та використання коштів Фонду соціальної
допомоги здійснюється бухгалтерією Педуніверситету.

2. Порядок утворення та використання Фонду соціальної допомоги
2.1. Фонд соціальної допомоги формується за рахунок 10% коштів
стипендіального фонду.
2.2. Кошти Фонду використовуються з метою:
- надання матеріальної допомоги студентам та аспірантам, які навчаються
за державним замовленням за денною формою навчання (з відривом від
виробництва) і потребують її, у тому числі: 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; студентам, які
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; особам, визнаним
учасниками бойових дій, та їх дітям; студентам, один із батьків яких загинув
(пропав безвісти) у районі проведення антитерористичної операції, бойових
дій чи збройних конфліктів; студентам, один із батьків яких загинув під час
масових акцій громадянського протесту; студентам, зареєстрованим як
внутрішньо переміщені особи; студентам із малозабезпечених сімей; студентам,
які мають дітей, при народженні дитини та догляді за нею; у разі хвороби, смерті
близьких родичів тощо;

- заохочення студентів та аспірантів, які навчаються за державним
замовленням за денною формою навчання (з відривом від виробництва),
мають успіхи в навчанні, у науковій роботі, беруть активну участь в
діяльності органів студентського самоврядування, творчих студій,
культурних товариств, спортивних секцій, в технічній творчості, художній
самодіяльності, дотримуються у поведінці моральних норм, які діють у
суспільстві.
2.3. Матеріальна допомога студентам може надаватися не частіше
одного разу на семестр; розмір матеріальної допомоги не може перевищувати
однієї мінімальної академічної стипендії.
Матеріальна допомога аспірантам може надаватися не частіше одного
разу на рік; розмір матеріальної допомоги відповідно не може перевищувати
розміру однієї академічної стипендії.

Матеріальна допомога студентам і аспірантам надається за їх
особистими заявами на підставі подання (службової записки) декана
(директора) та витягу

з протоколу стипендіальної комісії факультету

(інституту). Подання (службова записка) візується проректором з напрямку
діяльності, юристом, органом студентського самоврядування, відповідним
профбюро та затверджується стипендіальною комісією Педуніверситету.
2.4. Заохочення здійснюється відповідно до наказу ректора за поданням
керівника структурного підрозділу, що візується органом студентського
самоврядування та відповідним профбюро.
Розмір заохочення не може перевищувати:
для студентів - трьох мінімальних академічних стипендій.
для аспірантів - однієї академічної стипендії.
2.5. Матеріальна допомога та заохочення студентам і аспірантам, які
навчаються за кошти юридичних та фізичних осіб, можуть бути надані лише
за рахунок коштів спеціального фонду.
3. Контроль за використанням коштів Фонду соціальної допомоги
здійснює ректор, головний бухгалтер та голова профспілкового комітету
Педуніверситету.

Схвалено на засіданні Вченої ради Вінницького державного педагогічного
університету імені Михайла Коцюбинського 25 січня 2017 року (протокол
№12).

