
Юридична консультація: Індексація стипендій

Зверталися - відповідаємо. Чому стипендія у багатьох студентів різна?
Ми вирішили доступно розповісти про індексацію стипендій
        

До АПОС України останнім часом звертається велика кількість студентів та надходить
багато звернень з проханням роз’яснити, чому розміри стипендій у студентів різні. Не
зважаючи навіть на те, що студенти в одній групі можуть отримувати різний розмір
стипендій.

  

Шановні колеги! Ситуація з різним розміром стипендії пояснюється виходячи з наступних
чинників.

  

На сьогодні розмір мінімальної ординарної (звичайної) академічної стипендії для
студентів вищих навчальних закладів III-IV рівня акредитації, які навчаються за
освітньо-кваліфікаційними рівнями “бакалавр”, “спеціаліст” або “магістр” складає 730
гривень на місяць.

  

Разом з тим, стипендія підпадає під індексацію. Якщо дуже просто охарактеризувати цей
процес, то це буде виглядати наступним чином visa förlagets sida. Якщо в країні за певний
місяць відбувається зростання інфляції (індекс споживчих цін щомісячно офіційно
встановлюється Державним комітетом статистики України), то на відповідний індекс
збільшується і розмір стипендії.

  

Наприклад, у червні 2014 році цей індекс розрахований на рівні 7,6%. Отже, 730 грн. х
7,6% = 55,48 грн. Стипендія за червень складе 730+55,48=785,48 грн.

  

Проте, чому ж стипендія за один місяць може бути різною у різних студентів?

  

Справа в тому, що два роки тому 21.06.2012 набрала чинності постанова КМУ «Про
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внесення змін до Порядку проведення індексації грошових доходів населення» від
13.06.2012 р. № 526 (далі — постанова № 526). Завдяки цьому документу (абз. 2 п. 101
Порядку № 1078) «Обчислення індексу споживчих цін для проведення індексації
стипендії здійснюється починаючи з місяця, в якому її призначено.

  

У разі коли особа не отримувала стипендію або втратила право на її призначення, а в
подальшому стипендія їй була знову або вперше призначена  обчислення індексу
споживчих цін здійснюється з місяця призначення стипендії».

  

Наприклад, Іван та Андрій навчаються в одній групі, але отримують різні суми стипендії.
Це відбувається ось чому:

  

Іван гарно навчається і кожен семестр отримує стипендію протягом року. Для нього
місяцем, в якому йому призначено стипендію буде вересень 2013 року. І сума індексації
буде нараховуватися саме починаючи з цього місяця (730 грн + індекс інфляції з вересня
2013 р по сьогодні).

  Проте, Андрій за результатами зимової сесії у другому семестрі стипендію не
отримував. А коли гарно здав літню сесію, то знову почав отримувати стипендію. Для
нього місяцем, в якому йому знову призначено стипендію буде липень 2014 року. І сума
індексації буде меншою, оскільки вона нараховуватиметься саме з липня 2014 (730 грн. +
індекс інфляції з липня 2014 р по сьогодні).   

  

Юридична-служба АПОС України

 2 / 2


