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Порядок використання коштів передбачених для надання матеріальної допомоги та 
заохочення студентів, докторантів та аспірантів

Таврійського державного агротехнологічного університету 

імені Дмитра Моторного

1. Цей порядок розроблено відповідно до закону України « Про вищу
освіту» та постанов Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 №1050 «Деякі 
питання стипендіального забезпечення», від 28.12.2016 №1047 «Про розміри 
академічних стипендій у державних та комунальних закладах наукових установ», від 
12.07.2001 № 882 « Питання стипендіального забезпечення» та з урахуванням
положення «Про стипендіальне забезпечення» затверджене радою ТДАТУ (протокол 
№ 7 від 28.03.17р., наказом ректора від 10.04.17 №42- ОД)

2. З метою підвищення життєвого рівня та заохочення за успіхи в навчанні 
, у громадській , спортивній та науковій діяльності університету має право надавати 
матеріальну допомогу та заохочувати (преміювати) студентів, докторантів, 
аспірантів , які навчаються за державним замовленням за денною формою навчання 
за рахунок коштів, передбачених у кошторисі за рахунок загального та спеціального 
фондів .

3. У разі економії коштів передбачених на стипендіальне забезпечення 
протягом бюджетного року , їх невитрачений залишок може бути перерозподілений 
на надання матеріальної допомоги студентам.

4. Стипендіальна комісія університету приймає рішення щодо надання 
матеріальної допомоги та заохочення окремо по кожній особі і по кожній виплаті за 
поданням деканів факультетів , завідуючих кафедр, завідуючої аспірантури, 
студентського самоврядування на підставі особистісної заяви студента, докторанта, 
аспіранта.



5. Рішення стипендіальної комісії університету оформлюється наказом 
ректора університету.

6. Види матеріальної допомоги та її розміри:

6.1 Матеріальна допомога студентам які перебувають в академічній відпустці за 
медичними показниками .

6.1.1 Студентам які перебувають в академічній відпустці за медичними показниками 
-50 відсотків мінімальної ординарної (звичайної) академічної стипендії , щомісяця 
впродовж перебування в академічній відпустці за медичними показниками.

6.1.2 Студентам з числа дітей - сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування 
, а також студентів які в період навчання у віці від 18-23 років залишилися без батьків
- в розмірі соціальної стипендії яку вони отримували до початку академічної 
відпустки за медичними показниками , впродовж перебування в академічній 
відпустці за медичними показниками.

6.1.3 Особам які хворіють на туберкульоз допомога виплачується протягом 10 
місяців з дня настання тимчасової непрацездатності у подвійному розмірі.

6.2 Матеріальна допомога студентам, докторантам, аспірантам в інших випадках: 
студентам - в розмірі не більше мінімальної ординарної ( звичайної) академічної 
стипендії; аспірантам - в розмірі не більше академічної стипендії аспіранта; 
докторантам- в розмірі небільше академічної стипендії докторанта.

6.3 Розмір матеріальної допомоги визначається рішенням стипендіальної комісії в 
межах коштів передбачених в кошторисі та за рахунок економії коштів 
передбачених на стипендіальне забезпечення.

6.4 Преміювання студентів , аспірантів та докторантів здійснюється відповідно до 
наказу ректору університету за рішенням стипендіальної комісії.

6.5 Підставами для преміювання студентів , аспірантів , докторантів є:

- за зайняття призових місць на обласному , державному та міжнародному рівнях;

- II тур Всеукраїнських студентських олімпіад ;

- всеукраїнський конкурс студентських науково- дослідних робіт;

- чемпіонат області, України , Світу та Європи з видів спорту;

- конкурс колективної художної самодіяльності;

- обласні конкурси та олімпіади серед ВНЗ;



- за високі показники в навчанні , активну участь в громадській діяльності , 
професійній роботі;

- участь в конкурсах науково - дослідних робіт, наукових проектах молодих учених 
в Університеті та на державному рівні;

- за участь в підготовці грантових проектів;

- за своєчасне виконання наукових досліджень і успішне проходження атестації 
аспірантами та докторантами;

- дня студента та інші заходи.

6.6 У разі смерті студента матеріальна допомога на поховання надається близьким 
родичам на підставі їх особистої заяви, свідоцтва про смерть, за клопотанням декана, 
за погодженням з органом студентського самоврядування та рушенням 
стипендіальної комісії у сумі , що не перевищує мінімальну ординарну (звичайну) 
стипендію. За рахунок стипендіального фонду.


