


1.6.  Матеріальна допомога виплачується перерахуванням на картковий 
рахунок здобувача одноразово. 
 

2. Порядок надання матеріальної допомоги 
2.1. Виплата матеріальної допомоги здобувачам вищої освіти здійснюється для 

підвищення рівня їхнього фінансового забезпечення, поліпшення 
матеріального становища, для створення належних умов соціальної 
адаптації тощо. 

2.2. Виплата матеріальної допомоги проводиться згідно наказу ректора за 
рішенням Стипендіальної комісії, яка приймає рішення окремо щодо 
кожної особи та кожної виплати. 

2.3. Питання про виплату матеріальної допомоги порушується за заявою 
здобувача на ім’я ректора. Заява погоджується з деканом факультету. 

2.4. Матеріальна допомога, в першу чергу, надається таким здобувачам: 
• діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, та особи з їх числа; 
• особи, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків 

(батьки яких померли/оголошені померлими, загинули або пропали безвісти); 
• особи, які мають право на отримання соціальної стипендії відповідно 

до статей 20-22 і 30 Закону України “Про статус і соціальний захист 
громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”;                                                                                                                               

• шахтарі, які мають стаж підземної роботи не менш як три роки; 
• особи, які стали студентами (курсантами) протягом трьох років після здобуття 

базової та/або повної загальної середньої освіти, батьки яких є шахтарями, що 
мають не менш як 15 років стажу підземної роботи або загинули внаслідок 
нещасного випадку на виробництві, чи яким встановлено інвалідність I або II 
групи,; 

• особи, визнані постраждалими учасниками Революції Гідності, учасниками 
бойових дій відповідно; 

• діти, один з батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі проведення 
антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної 
безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації 
у Донецькій та Луганській областях, бойових дій чи збройних конфліктів або 
помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районі 
проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення 
національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії 
Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, бойових дій чи 
збройних конфліктів, а також внаслідок захворювання, одержаного в період 
участі в антитерористичній операції, здійсненні заходів із забезпечення 
національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії 
Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях; 
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• діти, один із батьків яких загинув під час масових акцій громадянського 
протесту або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під 
час масових акцій громадянського протесту;                                                                                                                                             

• діти, зареєстровані як внутрішньо переміщені особи; 
• діти з інвалідністю І-ІІІ групи та діти -інваліди віком до 18 років; 
• діти із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України “Про 

державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям”; 
• особи з інвалідністю внаслідок війни; 
• діти померлих учасників Революції Гідності, учасників бойових дій або осіб з 

інвалідністю внаслідок; 
• діти, які проживають у населених пунктах на лінії зіткнення; 
• при народженні дитини; 
• здобувачі, які потребують коштів на лікування та мають скрутне матеріальне 

становище. 
2.5. Після призначення матеріальної допомоги першочерговикам, пріоритет 

надається тим здобувачам, які мають високі досягнення у навчанні, творчій 
та громадській діяльності та за останнім рейтингом призначення 
академічних та соціальних стипендій.  

2.6. Список здобувачів формують декани відповідних факультетів, виходячи з 
кількості місць, що виділені для цього факультету Стипендіальною 
комісією. Декани створюють рапорт на ім’я ректора з проханням 
призначити матеріальну допомогу названим здобувачам. На основі 
рапорту ректор видає наказ про призначення матеріальної допомоги. 

2.7. Матеріальна допомога  може надаватися протягом року, якщо інше не 
передбачено чинними нормативними документами, в межах витрат, 
затверджених у кошторисі на стипендіальне забезпечення, у розмірі: 

• здобувачам першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів 
вищої освіти – до однієї мінімальної ординарної (звичайної) стипендії; 

 

3. Порядок надання заохочення 

3.1. Під заохоченням слід розуміти виплату здобувачам вищої освіти грошових 
сум з метою відзначення досягнутих успіхів, стимулювання їх до 
оволодіння знаннями, заохочення до науково-дослідної роботи, 
вироблення активної громадянської позиції.  

3.2. Заохочення є також засобом визнання заслуг здобувачів керівництвом 
Академії та стимулом для покращення результатів навчальної, 
громадської, культурної, спортивної та наукової діяльності. 

3.3. Заохочення є одноразовими виплатами. 
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3.4. Виплата заохочень проводиться здобувачам вищої освіти, які навчаються 
за рахунок коштів державного бюджету зі стипендіального фонду, за 
умови існування його економії.  

3.5. Максимальний розмір заохочення не повинен перевищувати розміру:  
• здобувачам першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів 

вищої освіти – однієї мінімальної ординарної (звичайної) стипендії; 
 

4. Прикінцеві положення 
4.1. Положення набуває чинності з моменту затвердження його Вченою радою 

Академії та введення в дію наказом ректора Академії. 
4.2. Зміни та доповнення до положення вносяться за рішенням Вченої ради 

шляхом викладення його у новій редакції.  
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