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1. Положення про порядок призначення та виплату соціальних стипендій
в ВНКЗ ЛОР «Бориславський медичний коледж» розроблено на основі
Порядку призначення і виплати стипендій, затвердженого Постановою КМ
України від 28 грудня 2016 р. № 1050., листа Департаменту соціального
захисту населення Львівської облдержадміністрації від 28.03.2017 р. № 032557 «Щодо виплати соціальної стипендії», листа Міністерства соціальної
політики України від 24.01.2017 р. № 236/0/111-17/203
2. Дія цього Положення поширюється на студентів Бориславського
медичного коледжу, які навчаються в коледжі за державним замовленням.
3. Соціальна стипендія призначається студентам, які не мають
академічної заборгованості, незадовільних результатів навчання, включені до
Рейтингу на умовах, визначених Правилами призначення стипендії в
Бориславському медичному коледжі та не отримують ординарної стипендії
(крім дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також
студентів, які в віці від 18 до 23 років під час навчання в коледжі залишились
без батьків) та не перебувають в академічній відпустці з числа:
1) дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх
числа у разі продовження навчання до 23 років або до закінчення Коледжу, а
також студентів, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися
без батьків;
2) осіб, 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”;
3) шахтарів, які мають стаж підземної роботи не менш як три роки
відповідно до статті 5 Закону України “Про підвищення престижності
шахтарської праці”;
4) осіб, батьки яких є шахтарями, що мають стаж підземної роботи не
менш як 15 років або загинули внаслідок нещасного випадку на виробництві
чи стали інвалідами I або II групи, відповідно до статті 5 Закону України
“Про підвищення престижності шахтарської праці” - протягом трьох років
після здобуття загальної середньої освіти;
5) осіб, визнаних учасниками бойових дій відповідно до пункту 19
частини першої статті 6 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії
їх соціального захисту”, та їх дітей (до закінчення навчання у такому закладі,
але не довше ніж до досягнення ними 23 років) відповідно до статті 44
Закону України “Про вищу освіту”;
6) дітей, один із батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі
проведення антитерористичної операції, бойових дій чи збройних конфліктів
або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районі
проведення антитерористичної операції, бойових дій чи збройних конфліктів,
а також внаслідок захворювання, одержаного в період участі в
антитерористичній операції (до закінчення навчання у такому закладі, але не
довше ніж до досягнення ними 23 років), відповідно до статті 44 Закону
України “Про вищу освіту”;
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7) дітей, 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 (до
закінчення навчальних закладів, але не довше ніж до досягнення ними 23
років), відповідно до статті 44 Закону України “Про вищу освіту”;
8) дітей, зареєстрованих як внутрішньо переміщені особи (до закінчення
навчання у такому закладі, але не довше ніж до досягнення ними 23 років),
відповідно до статті 44 Закону України “Про вищу освіту”;
9) осіб, яким призначені соціальні стипендії Верховної Ради України для
студентів вищих навчальних закладів з числа дітей-сиріт та дітей з
малозабезпечених сімей відповідно до постанови Верховної Ради України від
24 жовтня 2002 р. № 218-IV;
10) дітей-інвалідів та осіб з інвалідністю I-III групи;
11) студентів (курсантів) із сімей, які отримують допомогу відповідно до
Закону України “Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим
сім’ям”.
4. Студент має право лише на одну щомісячну соціальну
стипендію.Якщо студент має право на одночасну соціальну стипендію за
кількому підставами, підставу для виплати соціальної стипендії обирає сам
студент.
5. Студентам, які звернулися у період з січня по квітень 2017 р. за
наданням соціальних стипендій, зазначені стипендії призначаються з 1 січня
2017 р.
6. У разі подальшого звернення студента з заявою про призначення
стипедії, соціальна стипендія нараховується з моменту звернення.
7. Соціальна стипендія призначається на засіданні стипендіальної
комісії, за місцем зверненням студента (Коледжем) з поданням заяви та
підтверджуючих документів на призначення соціальної стипендії,
передбачених Постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016р.
№1045 з змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 81 від 08.02.2017 застосовується з 1 січня 2017 року, з внесенням та погодженням даних на
студентів, які призначається стипендія, в Управління праці та соціального
захисту населення Бориславської міської ради.
8. Уповноважений директором коледжу веде облік часу дії
підтверджуючих документів на виплату соціальної стипендії, і звертається до
студентів щодо поновлення документів.
9. Студентам, які постійно проживають на території населеного пункту,
якому надано статус гірського, розмір соціальної стипендії, призначений
відповідно до цього Положення, збільшується на 20 відсотків.
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