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Положення  

про Фонд соціальної допомоги студентам, аспірантам та 

докторантам Національного педагогічного університету  

ім. Михайла Драгоманова 

 

 

                                  1. Загальні положення. 

 

1.1.Фонд соціальної допомоги студентам, аспірантам та 

докторантам Національного педагогічного університету ім. 

Михайла Драгоманова (далі - Фонд соціальної допомоги) 

створюється в університеті у відповідності до Закон України про  

освіту, та Постановою Кабінету Міністрів України від 12 липня 

2004 року №882 „Питання  стипендіального забезпечення  та згідно 

Постанови Кабінету Міністрів України від 4 березня  2008 року № 

165  „Деякі питання  стипендіального забезпечення”  "Типового 

положення про Фонд соціальної допомоги студентам, аспірантам та 

докторантів вищих навчальних закладів" затвердженого 

Міністерством освіти і науки України 27 жовтня 2000 року № 48 . 

1.2. Фонд соціальної допомоги створюється з метою 

підвищення життєвого рівня студентів, аспірантів, докторантів та 

для їх заохочення за успіхи в навчанні, науковій, культурно-масовій, 

спортивній та громадській роботі. 

1.3. Кошти Фонду соціальної допомоги використовуються у 

відповідності з положенням затвердженим Вченою радою 

університету, та кошторисом що розробляється та затверджується 

Вченою радою університету ректоратом та профспілковим 

комітетом студентів на основі даного положення. 

1.4. Облік надходження та використання коштів Фонду 

соціальної допомоги здійснюється бухгалтерією університету. 



 

2. Порядок утворення та використання Фонду соціальної        

допомоги. 

 

2.1.   Фонд соціальної допомоги утворюється за рахунок 

нарахування до нього не менше 10 відсотків від стипендіального 

фонду університету та економії стипендіального фонду. До Фонду 

соціальної допомоги може зараховуватися частина коштів, 

отриманих університетом за надання платних коштів у сфері 

освітньої діяльності, а також за надання інших видів платних 

послуг (спеціальних коштів), та коштів бюджету Первинної 

профспілкової організації студентів. 

 2.2.   Розміри нарахувань до Фонду соціальної допомоги від 

спеціальних коштів встановлюються за погодженням адміністрації 

та профспілкового комітету студентів. 

2.3. Фонд соціальної допомоги граничними розмірами не 

обмежується і в кінці року невитрачений його залишок до бюджету 

не вилучається. 

2.4.Кошти Фонду соціальної допомоги використовуються на: 

 надання матеріальної допомоги студентам, 

аспірантам, докторантам, які її потребують, в тому 

числі із малозабезпечених сімей, студентам-сиротам і 

студентам, з числа дітей-сиріт та дітей, що 

залишилися без піклування батьків, студентам, які 

мають дітей, при народженні дитини та догляді за 

нею, у рачі хвороби, смерті близьких родичів тощо; 

 оплату пільгового харчування, проживання в 

гуртожитках, для фінансування заходів пов'язаних з 

лікуванням та оздоровленням студентів, аспірантів, 

                         докторантів, зокрема оплата путівок в санаторії,                      

санаторії-профілакторії,   будинки відпочинку 

пансіонати, оздоровчо-спортивні табори, 

здешевлення; туристичних путівок. 

 виплату стипендій встигаючим студентам та 

встановлення надбавок до стипендії, встановлення 

іменних стипендій, преміювання студентів, 

аспірантів, докторантів за успіхи в навчанні, 

науковій, культурно-масовій, спортивній та 

громадській роботі; 



 оплату заходів , пов'язаних з навчанням особливо 

обдарованих студентів. 

2.5  Кошти Фонду соціальної допомоги, призначені для 

оздоровлення студентів, аспірантів, докторантів, здешевлення 

туристичних путівок, на оплату пільгового харчування, проживання 

у гуртожитках, фінансування заходів пов'язаних з лікуванням 

щомісячно перераховуються бухгалтерією університету на 

розрахунковий рахунок профспілкового комітету студентів. 

2.6 Профспілковий комітет звітує перед Вченою радою 

університету  про їх використання коштів фонду. Вчена рада 

університету  щорічно затверджує кошторис використання цих 

коштів. 

2.7  Надання матеріальної допомоги здійснюється відповідно 

до наказу ректора за поданням профспілкового комітету студентів 

на підставі особистої заяви студента, аспіранта, докторанта. 

2.8  Встановлення надбавок до стипендій, преміювання , 

виплата іменних стипендій, інших виплат, які можуть надаватись 

студентам, аспірантам, докторантам здійснюється відповідно до 

наказу ректора за поданням профспілкового комітету студентів. 

2.9  Розмір матеріальної допомоги та премії встановлюється 

в межах від однієї мінімальної стипендії до п'яти мінімальних 

стипендій. Розмір надбавки до стипендії не може перевищувати 

розмір самої стипендії студента, аспіранта, докторанта. Іменні 

стипендії університету призначаються у відповідності з 

"Положенням про надбавки та іменні стипендії НПУ імені 

М.П.Драгоманова" 

2.10  Для контролю за правильним використанням коштів 

Фонду соціальної допомоги створюється постійно діюча ревізійна 

комісія з представників адміністрації та профспілкового комітету 

студентів, яка проводить поточний контроль за їх використанням. 

2.11  Персональна відповідальність за використання коштів 

Фонду соціальної допомоги покладається на ректора та голову 

первинної профспілкової організації студентів. 

 

Положення затверджене конференцією трудового колективу 

НПУ імені М.П.Драгоманова Протокол №1 від 20 березня 2009 

року 

 

Голова трудового колективу                  І.Т. Горбачук 


