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ПОЛОЖЕННЯ 
про надання матеріальної допомоги студентам Будівельного  
коледжу ЖНАЕУ та заохочення за успіхи у навчанні, участь  

у громадській, спортивній та науковій діяльності 
 

І. Формування фонду матеріального стимулювання  
та матеріальної допомоги. 

Згідно постанови Кабінету Міністрів України від 12 липня 2004 року №882 
«Питання стипендіального забезпечення», та порядку призначення і виплати розмірів 
стипендіального забезпечення студентів, з метою підвищення життєвого рівня та 
заохочення за успіхи в навчанні, участь у громадській, спортивній та науковій 
діяльності студентів коледжу, які навчаються в межах обсягів підготовки кадрів за 
державним замовленням, коледж використовує не більше, як 10% коштів, передбачених 
для виплати стипендій для надання їм матеріальної допомоги та заохочення. 

Фонд матеріального стимулювання та матеріальної допомоги може 
доповнюватися за рахунок коштів одержаних з інших джерел, які граничними розмірами 
не обкладаються. 

 
II. Призначення та розміри матеріального  

                                       заохочення студентів коледжу. 
Матеріальна допомога надається у випадках пов'язаних із важким матеріальним 

становищем у сім'ї студента за наказом директора коледжу та рішенням стипендіальної 
комісії за заявою студента і клопотанням куратора групи, або голови колегії студентів, 
заступників директора, завідуючих відділеннями. 

Розмір матеріальної допомоги повинен складати не більше середнього розміру 
двох стипендій на рік. 

Матеріальна допомога студенту надається в розмірі стипендії.  
Дітям-сиротам та дітям, які залишилися без піклування батьків згідно 

Постанови Кабінету Міністрів України від 05.04.1994р. № 226 «Про поліпшення 
виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і 
дітей позбавлених батьківського піклування». 

 
III. Умови матеріального стимулювання студентів коледжу. 

Студенти коледжу можуть нагороджуватись грошовими преміями за успіхи у 
навчанні за підсумками рубіжного та семестрового контролю, за успіхи у вивченні 
окремого предмету, за перемогу у олімпіадах, активну участь у громадській роботі, 
спортивні досягнення. 

Премія надається студенту за наказом директора на підставі подання заступника 
директора, завідуючого відділенням, голови предметної комісії, куратора навчальної 
групи, керівників підрозділів коледжу. 

Розмір премії, що призначається студенту за досягнення у навчанні та 
громадському житті, визначається директором коледжу у наказі. 

 
Схвалено на засіданні адміністративної ради  
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