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Про зміни до «Положення про
стипендіальне забезпечення
студентів, клінічних ординаторів,
аспірантів, докторантів Сумського
державного університету»

Для приведення у відповідність до Постанови КМ України від 4 жовтня 2017 року № 7 4 0
«Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті
для виплати соціальних стипендій студентам (курсантам) вищих навчальних закладів», на
підставі службової записки студентського ректора,
НАКАЗУЮ:
1. Внести наступні зміни у розділ 8 «Положення про стипендіальне забезпечення студентів,
клінічних ординаторів, аспірантів, докторантів Сумського державного університету» (версія
04):
1) п.п.4 пункту 8.1 викласти у такій редакції: «осіб, які стали студентами
протягом трьох років після здобуття базової та/або повної загальної середньої освіти,
батьки яких є шахтарями, що м а ю т ь не менш як 15 років стажу підземної роботи або
загинули внаслідок нещасного випадку на виробництві чи яким встановлено
інвалідність І або I I групи, відповідно до статті 3 Закону України "Про підвищення
престижності шахтарської праці";
2) доповнити абзац третій п.8.4. реченням: «У разі неможливості подання копії
студентського квитка подається довідка з деканату про навчання студента в
університеті»;
3) в абзаці 15 п.8.4 слова «із числа внутрішньо переміщених осіб» виключити.
4) п. 8.6. викласти в такій редакції: «Уповноважені особи
у відокремлених
структурних підрозділах, призначені наказами керівників цих підрозділів, самостійно
здійснюють остаточний моніторинг відповідності наданих документів щодо
призначення соціальних стипендій та у десятиденний строк передають завірені копії
особових справ до
органів соціального захисту за місцезнаходженням такого
відокремленого підрозділу».
5) останнє речення п.8.9 викласти у наступній редакції: «У разі прийняття
стипендіальною комісією позитивного рішення відповідна соціальна стипендія
виплачується з місяця звернення за її наданням»:
6) п.8.12 викласти в наступній редакції : «Студентам з числа дітей-сирії та дітей,
позбавлених батьківського піклування, а також студентам, які в період навчання у
віці від 18 до 23 років залишилися без батьків, мають право на отримання соціальної

стипендії і набувають право на отримання академічної стипендії, одночасно
виплачується академічна та соціальна стипендії відповідно до законодавства»;
7) розділ 8 доповнити п. 8.15 : «Соціальна стипендія призначається з місяця, що
настає після закінчення семестрового контролю згідно з навчальним планом, на
період до визначення результатів наступного семестрового контролю або (якщо в
останньому семестрі відповідно до навчального плану за певною спеціальністю
(певним напрямом підготовки) семестровий контроль не передбачено) до закінчення
навчання.
Я к щ о строк закінчення навчання студента, який отримує соціальну стипендію,
настає до закінчення місяця або якщо він вибуває з університету до закінчення
строку навчання, йому виплачується стипендія у повному обсязі за останній місяць
навчання».
2. Кількість додаткових балів у п.4.11 в частині «Громадська робота» доповнити наступним:
- 1 бал - студентам за участь (не менше 3 разів) у виконанні суспільно корисних робіт
(участь у загальноуніверситетських та міських толоках) у позанавчальний час, призначається
на навчальний семестр включно у якому припинена зазначена діяльність (додаткові бали не
призначаються, я к щ о рішення про припинення прийнято у попередньому семестрі).
3. Начальнику відділу документно-інформаційних комунікацій А к и м е н к о Л.В. довести даний
наказ в електронному вигляді до директорів інститутів, деканів факультетів.
4. Контроль за виконанням наказу покласти на проректора з науково-педагогічної роботи та
організації позанавчальної діяльності Король О.В.
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