3. Сума матеріальної допомоги визначається Адміністрацією ОНМА.
Адміністрація надає комісії кількість одиниць матеріальної допомоги,яку має
бути призначено.
4. Комісія розподіляє сумарну кількість одиниць матеріальної допомоги між
трьома факультетами за принципом відсоткової відповідності,яка розраховується
для кожного факультету за формулою
X=(y*100%)/Z,
де Х- це відсоткове відношення конкретного факультету до загальної кількості
студентів трьох факультетів,які мають право на матеріальну допомогу
Y-це Кількість студентів цього факультету,які мають право на призначення
матеріальної допомоги.
Z-це загальна кількість студентів трьох факультетів,які мають право на
матеріальну допомогу.
5. На основі цього відсоткового співвідношення визначається кількість
студентів,які на конкретному факультеті отримають матеріальну допомогу.
Розраховується за формулою:
X=(Z/100)*Y
де Х- кількість студентів,які на зазначеному факультеті отримають матеріальну
допомогу.
Z= сумарна для трьох факультетів кількість одиниць матеріальної допомоги за
рішенням комісії.
Y= Відсоток, отриманий після розрахунку за формулою з пункту 6. Відсоткове
відношення кількості студентів конкретного факультету до загальної кількості
студентів трьох факультетів,що мають право на матеріальну допомогу.
6.Після розрахунку Комісія формує список студентів,яким призначається
матеріальна допомога.Право на першочергове отримання матеріальної допомоги
мають пільгові категорії Студентів: Діти-сироти, діти позбавлені батьківського
піклування, діти з малозабезпечених сімей, інваліди, переселенці та інші за
надання документів,що підтверджують пільговий статус студента.
Пільгові категорії громадян:
• особи, з інвалідністю внаслідок війни відповідно до пунктів 10-14 статті 7
Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального
захисту»;
• особи, яким Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»;
• особи з інвалідністю;

• особи, визнані постраждалими учасниками Революції Гідності, учасниками
бойових дій, відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни,
гарантії їх соціального захисту», у тому числі ті з них, які проходять
військову службу (крім військовослужбовців строкової служби) в порядку,
визначеному відповідними положеннями про проходження військової
служби громадянами України;
• діти-сироти;
• діти, позбавлені батьківського піклування, особам з їх числа, а також особи,
які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків.
• діти із сімей осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх
справ України, поліцейських, які загинули або померли внаслідок
поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час участі в
антитерористичній операції, захищаючи незалежність, суверенітет та
територіальну цілісність України;
• діти осіб, які добровільно забезпечували (або добровільно залучалися до
забезпечення) проведення антитерористичної операції (у тому числі
здійснювали волонтерську діяльність) та загинули (пропали безвісти),
померли внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних під час
забезпечення проведення антитерористичної операції (у тому числі
волонтерської діяльності), перебуваючи безпосередньо в районах
антитерористичної операції у період її проведення;
• діти осіб, які, перебуваючи у складі добровольчих формувань, що були
утворені або самоорганізувалися для захисту незалежності, суверенітету та
територіальної цілісності України, загинули (пропали безвісти), померли
внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних під час
безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її
проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної
операції у період її проведення, за умови, що в подальшому такі
добровольчі формування були включені до складу Збройних Сил, МВС,
Національної гвардії та інших утворених відповідно до законів України
військових формувань та правоохоронних органів;
• діти осіб, які, перебуваючи у складі добровольчих формувань, що були
утворені або самоорганізувалися для захисту незалежності, суверенітету,
територіальної цілісності України, але в подальшому такі добровольчі
формування не були включені до складу Збройних Сил, МВС, Національної
гвардії та інших утворених відповідно до законів України військових
формувань та правоохоронних органів, загинули (пропали безвісти),
померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час
виконання
такими
добровольчими
формуваннями
завдань

антитерористичної операції у взаємодії із Збройними Силами, МВС,
Національною гвардією та іншими утвореними відповідно до законів
України військовими формуваннями та правоохоронними органами,
перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період
її проведення;
• діти військовослужбовців (резервістів, військовозобов’язаних) та
працівників Збройних Сил, Національної гвардії, СБУ, Служби зовнішньої
розвідки,
Держприкордонслужби,
Держспецтрансслужби,
військовослужбовців військових прокуратур, осіб рядового та
начальницького складу підрозділів оперативного забезпечення зон
проведення антитерористичної операції ДФС, поліцейських, осіб рядового,
начальницького
складу,
військовослужбовців,
працівників
МВС,
Управління державної охорони, Держспецзв’язку, ДСНС, ДПтС, інших
утворених відповідно до законів України військових формувань, які
захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і
брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її
проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної
операції у період її проведення, та загинули (пропали безвісти), померли
внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних під час
безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її
проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної
операції у період її проведення, а також дітям із сімей працівників
підприємств, установ, організацій, які залучалися до забезпечення
проведення антитерористичної операції та загинули (пропали безвісти),
померли внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних під час
забезпечення проведення антитерористичної операції безпосередньо в
районах та у період її проведення; осіб, які загинули або померли внаслідок
поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров’я, одержаних під
час участі у Революції Гідності;
• діти, один з батьків яких помер внаслідок захворювання, одержаного в
період участі в антитерористичній операції (операції об’єднаних сил); діти
учасників бойових дій на території інших держав, які загинули (пропали
безвісти) або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних
під час воєнних дій та конфліктів на території інших держав, а також
внаслідок захворювання, пов’язаного з перебуванням на території інших
держав під час цих дій та конфліктів, діти зареєстровані як внутрішньо
переміщені особи, для здобуття вищої освіти;

