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ПОЛОЖЕННЯ 

про стипендіальну комісію комунального закладу вищої освіти 

«Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія»  

Запорізької обласної ради 

 

Положення «Про стипендіальну комісію комунального закладу вищої освіти 

«Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія» Запорізької 

обласної ради» (далі – Положення) є складовою нормативно-організаційної 

документації комунального закладу вищої освіти «Хортицька національна 

навчально-реабілітаційна академія» Запорізької обласної ради (далі – академія), 

призначене для стипендіальної комісії академії, працівників ректорату, 

бухгалтерії, деканатів, інших підрозділів академії і розроблено з метою 

організації діяльності стипендіальної комісії академії. 

Це Положення розроблено розроблено відповідно до Конституції України, 

Закону України «Про вищу освіту», Порядку призначення і виплати стипендій, 

затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 12.07.2004 № 882 (в 

редакції Постанови Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1050 «Деякі 

питання стипендіального забезпечення»), Порядку використання коштів, 

передбачених у державному бюджеті Міністерства освіти і науки для виплати 

академічних стипендій, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України 

від 28.12.2016 № 1043, а також відповідно до Постанови Кабінету Міністрів 

України від 28.12.2016 № 1045 «Деякі питання виплати соціальних стипендій 

студентам (курсантам) вищих навчальних закладів»; Постанови Кабінету 

Міністрів України від 28.12.2016 № 1047 «Про розміри стипендій у державних 

та комунальних навчальних закладах, наукових установах», Примірного 

порядку формування рейтингу успішності студентів, курсантів невійськових 

вищих навчальних закладів (наукових установ) для призначення академічних 

стипендій, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України 
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від 20.02.2017 № 261, наказів Міністерства освіти і науки України, Статуту 

академії та інших нормативно-правових актів з метою організації 

стипендіального забезпечення в академії відповідно до законодавства України. 

 

1. Загальні положення 

 

1.1. Стипендіальна комісія академії є колегіальним робочим органом академії. 

 

1.2. У своїй діяльності стипендіальна комісія академії керується законами та 

іншими нормативно-правовими актами, які встановлюють права і обов’язки 

стипендіата, порядок призначення і виплати їм стипендій, а також Статутом 

академії, Правилами призначення стипендій в академії, Порядком формування 

рейтингу успішності студентів академії для призначення академічних стипендій 

та цим Положенням. 

 

1.3. Стипендіальна комісія академії утворюється наказом ректора академії для 

вирішення питань щодо призначення та позбавлення академічної або соціальної 

стипендії (в тому числі спірних), надання матеріальної допомоги студентам, 

заохочення кращих з них за успіхи в навчанні, участь у громадській, спортивній 

і науковій діяльності тощо. 

 

2. Склад, організація діяльності та повноваження  

стипендіальної комісії академії  

 

2.1. До складу стипендіальної комісії академії входять: 

– ректор; 

– представники бухгалтерії; 

– декани факультетів; 

– голова студентського самоврядування академії; 

– представники студентського самоврядування академії (делегати). 

При цьому кількість осіб, які представляють у стипендіальній комісії органи 

студентського самоврядування, повинна становити не менше ніж 50 відсотків 

складу стипендіальної комісії. 

Персональний склад стипендіальної комісії академії, його голову та секретаря 

затверджує наказом ректор академії. 

 

2.2. Формування та затвердження складу стипендіальної комісії академії 

проводиться кожного навчального року. Стипендіальна комісія академії у 

затвердженому складі діє один навчальний рік. Повноваження затвердженого 

складу стипендіальної комісії академії припиняються 30-го серпня кожного 

навчального року. 

 

2.3. При неможливості виконання головою, секретарем або іншим членом 

стипендіальної комісії академії своїх обов’язків, у зв’язку зі звільненням з 
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посади або переведенням на іншу посаду, ректор академії затверджує новий 

склад стипендіальної комісії академії у триденний строк з дня видання наказу 

про звільнення або переведення на іншу посаду цієї особи. 

У випадку відрахування з академії голови студентського самоврядування 

академії або складання ним своїх повноважень з інших причин, затвердження 

нового складу стипендіальної комісії академії проводиться ректором академії у 

триденний строк з дня призначення нового голови. 

 

2.4. Стипендіальна комісія академії, при неможливості виконання її головою, 

секретарем або іншим членом своїх обов’язків, у зв’язку зі звільненням з 

посади, переведенням на іншу посаду, відрахуванням з академії, припиняє свою 

діяльність до призначення ректором академії її нового складу згідно п.2.1. та 

п.2.2. цього Положення. 

 

2.5. Рішення стипендіальної комісії академії. 

2.5.1. Стипендіальна комісія академії за результатом своєї діяльності виносить 

рішення щодо призначення або позбавлення академічної та соціальної 

стипендій, надання стипендіатам матеріальної допомоги і заохочення.  

2.5.2. Стипендіальна комісія академії формує реєстр осіб, яким призначаються 

стипендії. За її поданням даний реєстр затверджує ректор академії. 

2.5.3. Підставою для прийняття рішення стипендіальною комісією академії є 

наказ ректора академії про зарахування стипендіата до академії, положення 

нормативно-правових актів на отримання державних пільг і гарантій для 

окремих категорій громадян, подання проректора з навчальної роботи, подання 

проректора з наукової роботи, рішення Вченої ради академії, подання органів 

студентського самоврядування, заява стипендіата. 

2.5.4. Рішення стипендіальної комісії академії оформлюються протоколом і 

підписуються її головою та секретарем. 

2.5.5. Рішення стипендіальної комісії академії за її поданням затверджуються 

наказом ректора академії. 

 

2.6. Стипендіальна комісія академії має право отримувати від структурних  

підрозділів академії додаткову інформацію та матеріали, необхідні для 

виконання покладених на нею завдань, розглядати подання та заяви, 

витребувати від стипендіатів документи, що підтверджують їх право на 

отримання пільг та гарантій на стипендіальне забезпечення згідно з 

нормативно-правовими актами, запрошувати на свої засідання та заслуховувати 

стипендіатів. 

 

3. Порядок роботи стипендіальної комісії академії  

 

3.1. Стипендіальна комісія академії діє у формі засідань, які проводяться не 

рідше трьох разів на рік. Засідання стипендіальної комісії академії скликаються 

його головою до початку місяця, що настає після закінчення семестрового 
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контролю визначеного навчальним планом академії, а також у разі необхідності 

у будь-який робочий день. Про дату та час чергового засідання члени 

стипендіальної комісії академії попереджаються не менш як за добу до його 

початку. 

 

3.2. Засідання стипендіальної комісії академії є правомочним, якщо в ньому 

беруть участь не менше двох третин його членів, при цьому обов’язковою є 

присутність голови стипендіальної комісії академії, секретаря та голови 

студентського самоврядування академії. 

 

3.3. Стипендіальна комісія академії приймає рішення з усіх питань шляхом 

відкритого голосування її членів. Рішення вважається прийнятим, якщо за 

нього проголосувало проста більшість голосів. У разі рівного розподілу  

кількості голосів, голос голови стипендіальної комісії академії є вирішальним. 

 

3.4. Проведення стипендіальною комісією академії засідання, на якому 

вирішується питання призначення стипендій, здійснюється за наступним 

регламентом: 

– розгляд навчальних досягнень стипендіатів, поданих деканатам 

факультетів за результатами семестрового контролю у вигляді зведеної таблиці 

успішності; 

– розгляд наукових досягнень стипендіатів, поданих деканатами 

факультетів, кафедрами, науковим відділом; 

– відбір претендентів на призначення стипендій згідно з критеріями оцінки 

навчальних та наукових досягнень стипендіатів; 

– підбиття підсумків та голосування. 

Регламент проведення засідань по іншим питанням визначається 

стипендіальною комісією академії до початку розгляду питання по суті. 

 

4. Контроль діяльності стипендіальної комісії академії 

 

4.1. Контроль за діяльністю стипендіальної комісії академії здійснює ректор 

академії.  

 

4.2. Щорічний звіт стипендіальної комісії академії заслуховує Вчена рада 

академії. 

 

5. Відповідальність стипендіальної комісії академії 

 

5.1. Відповідальність стипендіальної комісії академії реалізується через 

відповідальність її голови, секретаря та членів за:  

– невиконання законодавства України; 

– невиконання наказів та розпоряджень ректора академії;  

– невиконання рішень Вченої ради академії. 



5 
 

6. Прикінцеві положення 

 

6.1. Це Положення затверджується Вченою радою академії за погодженням з 

органом студентського самоврядування та вводиться в дію наказом ректора 

академії. Це Положення набуває чинності з дня введення його в дію наказом 

ректора академії. 

 

6.2. Зміни та доповнення до цього Положення розглядаються і ухвалюються 

Вченою радою академії за поданням деканатів факультетів, кафедр, 

навчального відділу та інших підрозділів, які відповідають за стипендіальне 

забезпечення в академії та вводяться в дію наказом ректора академії. 

 

6.3. Положення оприлюднюється не пізніше ніж за тиждень до початку нового 

навчального року. 

 


