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ПОРЯДОК
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1. Порядок використання коштів для надання матеріальної допомоги і заохочення студентів
Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу (далі Порядок
Університету) розроблено на підставі постанови Кабінету Міністрів України
від 28.12.2016р.№ 1050 «Деякі питання стипендіального забезпечення».
2. З метою підвищення життєвого рівня та заохочення за успіхи у навчанні, участь у
громадській, спортивній і науковій діяльності, ректор Університету має право за рішенням
стипендіальної комісії надавати матеріальну допомогу та заохочення студентам і аспірантам,
які навчаються за державним замовленням за денною формою навчання (з відривом від
виробництва) за рахунок коштів, передбачених у кошторисі Університету, затвердженому у
встановленому порядку, в розмірі до 1 мінімальної академічної стипендії на рік.
Особа, яка претендує на здійснення зазначених в абз.1 п. 2 цього Порядку подає
аргументовану заяву із підтверджуючими документами до дирекції інституту. Директором
інституту заява протягом 3 робочих днів після отримання виноситься на розгляд
стипендіальної комісії Університету.
3. Стипендіатам, які мають дітей віком до трьох років і продовжують навчання за денною
формою (з відривом від виробництва), виплачуються щомісячна грошова допомога,
передбачена законодавством, і стипендія, призначена згідно з Правилами призначення і
виплати стипендії Університету.
4. Студентам Університету, які навчалися за державним замовленням і перебувають в
академічній відпустці за медичними показаннями відповідно до наказу ректора
Університету, в межах коштів, передбачених у кошторисі Університету, затвердженого у
встановленому порядку, щомісяця виплачується допомога у розмірі 50 відсотків мінімальної
ординарної (звичайної) академічної стипендії.
5. Студентам з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, особам з їх
числа, а також особам, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків,
допомога виплачується у розмірі соціальної стипендії, яку вони отримували до початку
академічної відпустки за медичними показаннями.
6. Зазначеним у пунктах 4 і 5 цього Порядку особам, які хворіють на туберкульоз, допомога
виплачується протягом 10 місяців з дня настання тимчасової непрацездатності у подвійному
розмірі.
7. Стипендіальна комісія приймає рішення щодо надання матеріальної допомоги та
заохочення окремо щодо кожної особи і кожної виплати.
8. Зміни і/або доповнення до цього Порядку затверджуються вченою радою Університету і
вводиться у дію наказом ректора.
9. Цей Порядок використання коштів для надання матеріальної допомоги і заохочення
студентів ІФНТУНГ застосовується з 1 січня 2017 року.
Примітка: Всі інші питання, які неврегульовані цим Порядком, регулюються чинним
законодавством України.
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