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ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ

1. Порядок використання коштiв, передбачених для надання

матерiальноi допомоги та заохочеЕня аспiрантам Iнституту бiоорганiчноi

xiMii та нафтохiмii НАН Украiни розроблено вiдповiдно до Закону Украiни

<Про вищу ocBiTy>, Постанови Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 28 грудня

201б р. Л9 1050 <Деякi питання стипендiального забезпечення>,

розпорядження Президii НАН УкраiЪи вiд 12.01.17 р. Ns 19 пПро

стипендiальне забезпечення аспiрантiв i докторантiв НАН УкраТни)) з метою

пiдвищення житт€вого рiвня та заохочення за успiхи у навчаннi, участь у

громадськiй, спортивнiй i науково-дослiдницькiй дiяльностi IБОНХ НАН

Украiни.

2. Щаний Порядок регулюе питання про використання коштiв,

передбачених для надання матерiальноi допомоги та заохочення аспiрантам

Iнституту бiоорганiчноi xiMii та нафтохiмii НАН Украiни.

3. Матерiальна допомога нада€ться з метою пiдвищення життевого

рiвня, а заохочення (премiювання) - за успiхи в навчаннi, участь у

громадський, спортивнiй i науково-дослiдницькоi роботи.

4. Щiя чього Порялку поширюсться на осiб. якi навчаються в Iнститутi

за державним замовленням за денною формою навчання (з вiдривом вiд

виробництва) за рахунок коштiв, передбачених у кошторисi IБОIЖ }1АН

Украiни, затвердженому у встановленому порядку.



ш. порядок признАчЕння мАтЕрIАльноi допомоги
ТАЗАОХОЧЕНIlЯ

1. Питання про призначення, розмiр та виплати матерiальноi допомоги та

заохочення аспiрантам розглядае стипендiальна комiсiя.

2. Комiсiя приймае рiшення щодо надання матерiальноi допомоги та

заохочення окремо щодо кожноi особи i кожноТ виплати.

З. Про розмiр фо"ду, який може бути витрачено на матерiальну допомогу

та заохочення комiсiю, вiддiл науковоi та органiзацiйноi роботи iнформуе

головний бухгалтер.

4. Матерiальна допомога може бути надана у разi:

. захворювання або нещасного випадку;

. скрутного матерiального стану;

. народження диT ини;

. аспiрантам з числа осiб, на яких розповсюджуеться дiя Закону Украiни

<Про статус i соцiальний захист громадян, якi постраждали внаслiдок

Чорнобильськоi катастрофи> ;

о з iнших поважних причин.

Заяву про надання матерiальноi допомоги аспiранти надають у

стипендiальну комiсiю. У заявi на отримання матерiальноi доlrомоги повинна

бути зазначена причина ii надання, а також пiдтвердження вlдповiдними

документами.

5. Матерiальне заохочення може бути надано:

. за успiхи у навчаннi;

. за участь у громадськiй дiяльностi;

. за участь у спортивнiй дiяльностi;

. за участь у науково-дослiдницькiй дiяльностi.

Клопотання про матерiальне заохочення аспiрантiв за ix досягнення

вiдбуваеться за поданням наукового керiвника або завiдуючого вiддiлом на

пiдставi службовоi заrrиски на iм'я Голови Стипендiальноi KoMicii Iнституту.



6. За результатами розгляду Стипендiальною комiсiею заяв та

службових записок складаеться Протокол засiдання Стипендiальноi koMicii,

який пiдписуеться Головою та членами KoMicii.

7. На пiдставi Протоколу засiдання Стипендiальноi KoMicii секретар

готуе наказ IIро призначення матерiальноi допомоги або заохочення

аспiрантам, який подаеться на пiдпис директору Iнституту.

8. Копii наказiв про надання матерiальноi допомоги, про надання

матерiа,,lьного заохочення аспiрантiв надаються у бухгалтерiю для

IIроведення вiдповiдних нарахувань та виплат.


