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1. ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ СТИПЕНДІАЛЬНОЇ КОМІСІЇ 

 

1.1. Для вирішення питань щодо 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 і науковій діяльності наказом 

директора Відокремленого структурного підрозділу «Криворізький технічний фаховий коледж 

Державного університету економіки і технологій» (далі – Коледж) утворюється стипендіальна 

комісія. 

Стипендіальна комісія діє на підставі п. 5 Постанови Кабінету Міністрів України від 12 

липня 2004р. №882 «Порядок призначення і виплати стипендій» (в редакції постанови Кабінету 

Міністрів України від 28 грудня 2016 р. №1050 «Деякі питання стипендіального забезпечення), 

Порядоку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виплати соціальних 

стипендій студентам (курсантам) закладів фахової передвищої та вищої освіти затвердженому 

постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. № 1045, «Примірного порядку 

формування рейтингу успішності студентів, курсантів невійськових вищих навчальних закладів 

(наукових установ) для призначення академічних стипендій» затвердженого наказом МОНУ 

№261 від 20.02.2017 р. 

До складу стипендіальної комісії входять директор Коледжу, заступник директора з 

навчально-виховної роботи, представник бухгалтерської служби, завідувачі відділень, соціальний 

педагог, методист відділень, представники Ради студентського самоврядування. При цьому 

кількість осіб, які представляють у стипендіальній комісії органи студентського самоврядування 

повинна становити не менше ніж 50% складу стипендіальної комісії.  

За поданням стипендіальної комісії директор Коледжу затверджує реєстр осіб, яким 

призначаються стипендії, в разі, коли рішення стипендіальної комісії не суперечить вимогам 

законодавства та цьому Положенню.  

1.2. Стипендіальна комісія є колегіальним органом, який у своїй роботі керується 

законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про фахову передвищу освіту» та іншими 

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

Положенням про Відокремлений структурний підрозділ «Криворізький технічний фаховий 

коледж Державного університету економіки і технологій» та цим Положенням. 

1.3. Персональний склад стипендіальної комісії Коледжу затверджується наказом 

директора один раз на календарний рік.  

1.4. На засіданні стипендіальної комісії Коледжу ведеться протокол засідань, який разом з 

відповідними документами (довідки, посвідчення, клопотання на преміювання та ін.), 

зберігається у секретаря атестаційної комісії. Засідання комісії вважається дійсним, якщо на 

ньому присутні більше 2/3 від загальної кількості її членів. Протокол підписує голова та секретар 

комісії.  

1.5. Стипендіальна комісія проводить засідання раз в семестр, а також у разі необхідності 

(за вимогою дирекції, студентської ради).  

1.6. Засідання стипендіальної комісії по призначенню стипендії проводяться протягом 

п'яти днів після закінчення сесії. Про дату та місце проведення засідань стипендіальної комісії 

студентські колективи сповіщаються напередодні.  

1.7. Стипендіальна комісія затверджує реєстр осіб, яким призначається (позбавляється) 

академічна або соціальна стипендії. Рішення стипендіальної комісії приймається більшістю 

голосів в присутності не менше 2/3 затвердженого складу. Рішення комісії оформляється 

протоколом, який підписується головою стипендіальної комісії та секретарем і вводиться в дію 

наказом директора коледжу.  

1.8. На засідання стипендіальної комісії при потребі можуть бути запрошені старости 

академічних груп, класні керівники (куратори).  
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