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1 ПОРЯДОК ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ ТА ПОВНОВАЖЕННЯ 

СТИПЕНДІАЛЬНИХ КОМІСІЙ 
 

1.1 Загальні питання  організації роботи та повноваження 

стипендіальної комісії 

1.1.1    Для вирішення питань з призначення та позбавлення академічної або 

соціальної стипендії (у тому числі спірних), надання матеріальної допомоги 

студентам, заохочення кращих з них за успіхи у навчанні, участь у 

громадській, спортивній та науковій діяльності утворюються стипендіальні 

комісії. 
 

1.1.2   Стипендіальна комісія є колегіальним органом, який у своїй роботі 

керується законами та іншими нормативно-правовими актами, що 

визначають права і обов'язки студентів, Статутом коледжу та цим 

Положенням. 
 

1.1.3   До складу стипендіальної комісії коледжу входять: 

голови комісії – директор коледжу; 

заступник голови комісії – заступник директора з навчальної роботи; 

члени комісії – заступник директора з виховної роботи; головний бухгалтер; 

завідувачі відділеннями; голова Студентської ради, уповноважені 

представники Студентської ради. 
 

1.1.4  Персональний склад стипендіальної комісії коледжу затверджується 

наказом директора, як правило, один раз на календарний рік. 
 

1.1.5 На засіданні стипендіальної комісій коледжу ведеться протокол 

засідань, який разом з відповідними документами (довідки, посвідчення, 

клопотання на преміювання та ін.) зберігається у бухгалтерії навчального 

закладу. Засідання комісії вважається дійсним, якщо на ньому присутня 

більша половина від загальної кількості її членів (ведеться лист присутності). 

Протокол підписує голова та секретар комісії. 
 

1.1.6  Рішення стипендіальної комісії приймається простою більшістю 

голосів членів комісії присутніх на засіданні. 
 

1.1.7  Засідання стипендіальної комісії коледжу проводяться не рідше одного 

разу на семестр. 
 

1.1.8 На стипендіальній комісії розглядаються пропозиції та клопотання, які 

надійшли не пізніше першого числа поточного місяця. 
 

1.1.9 Засідання стипендіальної комісії відділень по розподілу коштів для 

заохочення (преміювання) та надання матеріальної допомоги студентам 

проводяться протягом трьох робочих днів з моменту отримання інформації 

щодо суми вищезазначених коштів. 



1.1.10 При підрахуванні середнього балу враховуються результати 

успішності оцінок з іспитів та диференційованих заліків, а також оцінка з 

практичного навчання при проходженні  студентами всіх видів навчальних 

практик.  

1.1.11 За студентами, які не склали іспити, заліки під час сесії у термін, 

встановлений навчальним планом, через хворобу або з інших поважних 

причин, підтверджених необхідними документами, зберігається стипендія на 

термін, встановлений індивідуальним графіком. 

 

1.2 Порядок організації роботи та повноваження стипендіальної комісії 

коледжу 

 

1.2.1  Стипендіальна комісія коледжу вирішує питання та формує подання : 

 з призначення або позбавлення іменних або персональних академічних, 

соціальних стипендій;  

 надання матеріальної допомоги студентам; 

 заохочення (преміювання) кращих студентів за успіхи у навчанні, 

участь у громадській, спортивній та науковій діяльності. 

1.2.2  Стипендіальна комісія коледжу: 

 розглядає кандидатури претендентів на іменні та персональні 

стипендії; 

 враховує при визначенні виду стипендії рейтинговий бал студента та 

розмір іменної або персональної стипендії; 

 відповідно до контингенту студентів розподіляє між відділеннями 

кошти, що передбачені для надання матеріальної допомоги та 

заохочення (преміювання) студентів; 

 вирішує питання щодо надання матеріальної допомоги студентам цього 

Порядку; 

1.2.3.  Стипендіальна комісія коледжу, щодо коштів для заохочення 

(преміювання) та надання матеріальної допомоги студентам, формує 

подання, яким надається матеріальна допомога та/або призначається премія 

та подається директору коледжу для затвердження. 

1.2.4 Студенти або студентські колективи, які вважають, що в конкретних 

питаннях призначення або позбавлення стипендії порушене чинне 

законодавство та діючі нормативні акти, мають право звернутися до 

стипендіальної комісії коледжу з вмотивованою заявою, яка розглядається у 



термін не більше ніж 10 днів з дня отримання апеляції та повідомляє про своє 

рішення заявнику та стипендіальній комісії коледжу. 

1.3  Порядок організації роботи та повноваження стипендіальної комісії 

коледжу. 

1.3.1  Стипендіальна комісія коледжу:  

 вирішує питання та формує подання  з призначення та позбавлення 

академічної та/або соціальної стипендії; 

 розглядає та визначає кандидатури претендентів на іменні та 

персональні стипендії; 

 вирішує питання щодо надання матеріальної допомоги студентам цього 

Порядку; 

 вирішує питання щодо заохочення (преміювання) кращих студентів за 

успіхи у навчанні, участь у громадській, спортивній та науковій 

діяльності.  

1.3.2 Засідання стипендіальної комісії коледжу по призначенню стипендії 

проводяться не пізніше останнього робочого дня місяця завершення 

семестрового контролю. Про дату та місце проведення засідань 

стипендіальної комісії студентські колективи сповіщаються не пізніше ніж за 

три робочі дні. 

1.4  Секретар стипендіальної комісії: 

1.4.1 Забезпечує роботу стипендіальної комісії (готує матеріали та інші 

необхідні документи, уточнює до засідання стипендіальної комісії 

надходження фактичних коштів, повідомляє про дату засідання). 

1.4.2 Приймає, готує та подає до засідання голові комісії пропозиції і 

клопотання, які надходять для розгляду на засіданні стипендіальної комісії. 

1.4.3  Веде протокол засідання стипендіальної комісії. 

1.4.5 Щорічно склад стипендіальної комісії затверджується директором. 

 

Заступник директора  

з навчальної роботи     О.В. Мальченко  


