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І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Це Положення визначає організаційні та правові засади діяльності 

Стипендіальної комісії Сєвєродонецького фахового коледжу культури і 

мистецтв імені Сергія Прокоф’єва (далі – Коледж). 

1.2. Основною метою створення Стипендіальної комісії є вирішення 

питань з призначення та позбавлення академічної або соціальної стипендії (у 

тому числі спірних), надання матеріальної допомоги студентам Коледжу, 

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

та науковій діяльності, а також встановлення порядку використання коштів, 

передбачених на виплату стипендій, для надання матеріальної допомоги та 

заохочення студентів. 

1.3. Це положення розроблено відповідно до Конституції України, Законів 

України «Про освіту», «Про вищу освіту», Постанови Кабінету Міністрів 

України «Питання стипендіального забезпечення» від 12.07.2004 р. № 882, 

Постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання стипендіального 

забезпечення» від 28.12.2016 р. № 1050, та Порядку використання коштів, 

передбачених на виплату стипендій, для надання матеріальної допомоги та 

заохочення студентів Коледжу. 

1.4. До складу стипендіальної комісії входять: директор Коледжу – голова 

комісії, заступник директора з навчально-виховної роботи – заступник голови, 

головний бухгалтер, секретар навчальної частини, практичний психолог, голови 

циклових комісій, голова студентського профкому, голова студради. До 50% 

комісії складають студенти з числа органів студентського самоврядування і 

первинної профспілкової організації студентів. 

1.5. На засіданні стипендіальної комісії коледжу ведеться протокол 

засідань. Протокол підписує голова та секретар комісії. 

1.6. Персональний склад стипендіальної комісії затверджується наказом 

директора Коледжу один раз на черговий навчальний рік. 

1.7. На засідання стипендіальної комісії можуть бути запрошені інші особи 

зі складу працівників та студентів Коледжу, які надають пропозиції щодо 

призначення матеріальної допомоги або заохочення студентів Коледжу. 

1.8. Про дату, місце проведення засідання та порядок денний члени 

стипендіальної комісії повідомляються секретарем комісії не пізніше ніж за три 

дні до дати проведення засідання. 

1.9. Засідання проводить голова комісії, а у випадку його відсутності – 

заступник голови. 

1.10. Засідання вважається дійсним, якщо в його роботі бере участь не 

менше двох третин членів комісії. 

1.11. Рішення приймається простою більшістю голосів присутніх членів 

комісії. 
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1.12. У своїй роботі стипендіальна комісія керується законами та іншими 

нормативно-правовими актами, що визначають права і обов’язки осіб, які 

навчаються в Коледжі. 

2. ПОВНОВАЖЕННЯ СТИПЕНДІАЛЬНОЇ КОМІСІЇ 

2.1. Стипендіальна комісія 

- вирішує питання стосовно призначення академічної стипендії студентам 

згідно з рейтингом успішності, що складається на підставі об’єктивних і 

прозорих характеристик, прямих вимірів навчальних досягнень студентів з 

кожного навчального предмета (дисципліни) і до якого включаються всі 

студенти Коледжу, які навчаються на певному відділенні за денною формою 

навчання за відповідним курсом та спеціалізацією. 

- вирішує питання стосовно призначення соціальної стипендії; 

- вирішує питання щодо надання матеріальної допомоги студентам на 

основі даних про їх соціальний та матеріальний стан; 

- вносить пропозиції щодо подання претендентів на отримання стипендій 

Президента України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України тощо; 

- приймає рішення щодо заохочення кращих студентів за успіхи у навчанні, 

участь у концертній, громадській, конкурсній, спортивній та науковій діяльності; 

- розглядає спірні питання щодо призначення або позбавлення стипендій, 

матеріальної допомоги та заохочення за успіхи у навчанні, участь у концертній, 

громадській, конкурсній, спортивній та науковій діяльності. 

2.2. За поданням стипендіальної комісії директор Коледжу затверджує 

реєстр осіб, яким призначаються стипендії, в разі, коли рішення стипендіальної 

комісії не суперечить вимогам законодавства та правилам призначення 

стипендій Коледжу. 

2.3. Стипендіальна комісія приймає рішення щодо надання матеріальної 

допомоги та заохочення окремо щодо кожної особи і кожної виплати. 

3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ЗАСІДАНЬ  

3.1. Засідання стипендіальної комісії з питань  призначення стипендії 

проводиться наступного робочого дня після офіційного закінчення сесії згідно з 

графіком навчального процесу. 

3.2. Про дату та місце проведення засідань комісії студентські колективи 

сповіщаються не пізніше ніж за чотири дні через оголошення. 

3.3. Навчальні групи на засіданні комісії представляють голови циклових 

комісій, класні керівники, голова студентської ради, голова студентського 

профкому. Представники подають вмотивовані пропозиції щодо призначення 

стипендій студентам. 
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3.4. Планові засідання стипендіальної комісії проводяться один раз на 

семестр. Позачергове скликання стипендіальної комісії проводиться в разі 

необхідності. 

3.5. На кожному засіданні комісії ведеться протокол, який підписується 

головою та секретарем стипендіальної комісії, головою студентської ради і 

головою студентського профкому. 

4. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ 

4.1. У разі незгоди з рішенням про призначення чи відмову у призначенні 

стипендії студент має право звернутися до Стипендіальної комісії із заявою про 

перегляд прийнятого рішення. 

4.2. Заява про перегляд прийнятого рішення розглядається Стипендіальною 

комісією не пізніше десяти днів з дня її надходження. 

4.3. Секретар Стипендіальної комісії у п’ятиденний строк повідомляє 

заявника про рішення, прийняте за результатами розгляду заяви. 

 

 

Підготував  
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