








науково-дослiдницъких робiт учнiв - членiв Малоi' академi'i наук - 2200 rривень на мiсяцъ; 
розмiр стипендi'i Кабiнету Мiнiстрiв Украi'ни переможuям Всеукра'iнсъко'i учнiвсъко'i 
олiмттiади з укра'iнсъко'i мови та лiтератури - 2000 гривенъ на мiсяць 

Матерiальиа допомоrа та заохочепия 

29. Матерiальна допомога учням rrризначае:ться стиnендiальною комkiе:ю: на ттiдставi заяви
учня, за висновками акту обстеження матерiального становища та вiдттовiдних клоттотанъ
Першочерговмм 11равом призначе11ня матерiальяо'i доттомоги користуються:
1) дiти-сироти;
2) дiти, що залишилися без ттi!(Лування батькiв;
3) особи з числа дiтей-сирiт i дiтей, позбавлених батькiвськоrо пiклування та особи, якi в
псрiод навчання у вiui вiд 18 до 23 рокiв залиuлшися без батькiв;
4) дiти з малозабезпечених сiмей;
5) учнi з баrатодiтних сiмей;
6) дiти , якi rтостраждали в наслiдокЧорнобилъськоУ катастрофи;
7) дiти-iнвалiди;
8) учнi, якi nотребують кошти на лiкування.
30. Розмiр матерiально'i доnомоп, визначастъся в кожному окремому випадку на пiдставi
наданих документiв та клопотанъ.
31. Максималънпi1 розмiр разо1.ю'i матерiальноi' допомоги не може nеревищувати розмiр
nрожиткового мiнiмуму на одну особу в розрахунку на мiсяць .
32. Дiтям-сиротам i дiтям, ттозбавленим батькiвсъкого пiклувавня, особам з числа дiтей�
сирiт i дiтей, позбавлених батькiвсъкого пiклування, учням, якi в nepioд навчання у вiцi вiд
l 8 до 23 рокiв залншилися без батькiв, шорiчно наластъся матерiальна допомоrа в розмiрi не
менш як 8 неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв rромадян.
33. lЦорiчна допомоrа для придбаняя навчалъноУ лiтератури та rрошова допомоrа при
nрацевлапгrуванRi в розмiрах, визFtачених чlfНним закокодавством, виплачуетъся за рахунок
коштiв, ттередбачених на цi видатки кошторисом .
34. Розмiри заохочення учнiв визначаються стипендiалыюю комiсiею вiдповiдно до
критерi:iв, визначених у Додатку 2 до цих Правил.

Пр11кiнцевi положе1-шs1 

Прашrла затверджуються рiшенням Псдаrоriчно'i ради училища за rтогоджепням iз 
Президентом учнiвсъкого саl'lюврядування, Головою учнiвсъкоrо осередку ттервинноУ 
лрофспiлково'i opraнiзaцi'i i вводяться в дiJO наказом директора по училищю. 

Змim1 або доповнення до цих Правил вносяться у порядку встановленому для 
11рю1няття i вводятъся в дiю наказом директора. 
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