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ПОЛОЖЕННЯ 

про Стипендіальні комісії 

у Державному вищому навчальному закладі 

«Український державний хіміко-технологічний університет» 

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ 

1.1. В університеті створюються Стипендіальна комісія Державного вищого 

навчального закладу «Український державний хіміко-технологічний університет» (далі – 

Стипендіальна комісія університету) та Стипендіальні комісії факультетів. 

1.2. Стипендіальна комісія Державного вищого навчального закладу «Український 

державний хіміко-технологічний університет» (далі – Стипендіальна комісія) – робочий 

орган університету, передбачений постановою Кабінету Міністрів України від 12 липня 

2004 р. № 882 «Питання стипендіального забезпечення» (в редакції постанови Кабінету 

Міністрів України від 28 грудня 2016 р. № 1050). Стипендіальна комісія створюється для 

вирішення питань призначення та позбавлення академічних та соціальних стипендій; 

надання матеріальної допомоги; заохочення за успіхи в навчанні, участь у громадський, 

спортивній та науковій діяльності.  

Стипендіальні комісії факультетів створюється для організаційно-методичної 

підготовки питань щодо призначення академічних, соціальних стипендій, надання 

матеріальної допомоги та заохочення за успіхи в навчанні, науково-дослідній, 

громадській, культурній та спортивній діяльності здобувачам вищої освіти. 

Стипендіальні комісії у своїй роботі керується цим Положенням, Положенням про 

призначення та виплату стипендій  студентам, аспірантам і докторантам у Державному 

вищому навчальному закладі «Український державний хіміко-технологічний 

університет», Порядком формування рейтингу успішності студентів у  Державному 

вищому навчальному закладі «Український державний хіміко-технологічний університет» 

при призначенні академічних стипендій, Положенням про порядок використання коштів, 

передбачених для надання матеріальної допомоги та преміювання, Статутом 

Університету, законами та іншими нормативно-правовими актами, які визначають права 

та обов’язки здобувачів вищої освіти . 

 Строк повноважень Стипендіальних комісій становить один навчальний рік.  

1.3. Склад Стипендіальної комісії університету затверджується перед початком 

навчального року наказом ректора університету, який є головою комісії. До складу 

Стипендіальної комісії університету входять: декани факультетів, головний бухгалтер, 

представники органів студентського самоврядування та первинних профспілкових 

організацій осіб, які навчаються, секретар комісії. 



  При цьому кількість осіб, які представляють у стипендіальній комісії органи 

студентського самоврядування та первинних профспілкових організацій осіб, які 

навчаються, повинна становити не менше ніж 50 відсотків складу стипендіальної комісії. 

 

Склад Стипендіальних комісій факультетів затверджується перед початком 

навчального року розпорядженням деканів факультетів. До складу Стипендіальних 

комісій факультетів входять: декан – голова комісії, заступник декана з навчальної роботи, 

заступника декана з виховної роботи, голова комітету у справах молоді факультету, 

голова студентського профбюро факультету, голова студентської ради гуртожитку. 

2. ПОВНОВАЖЕННЯ СТИПЕНДІАЛЬНИХ КОМІСІЙ 

2.1. Стипендіальна комісія університету розглядає такі питання:  

  призначення академічних, соціальних стипендій студентам, за поданням 

Стипендіальних комісій факультетів; 

  призначення академічних стипендій аспірантам, докторантам за поданням 

завідувача аспірантури і докторантури;  

 надання матеріальної допомоги студентам, за поданням Стипендіальних комісій 

факультетів;  

 надання матеріальної допомоги аспірантам, за поданням завідувача аспірантури і 

докторантури;  

 матеріального заохочення за успіхи в навчанні, науково-дослідницькій, 

громадській, культурній та спортивній діяльності студентів, аспірантів за поданням 

Стипендіальних комісій факультетів , завідувача аспірантури і докторантури; 

 2.2. Рішення Стипендіальної комісії університету оформляється протоколом, який 

підписує голова та секретар комісії, та реєструється в журналі. Протокол  є підставою для 

формування відповідних наказів про призначення стипендій.  

 2.3. Стипендіальна комісія факультету вирішує такі питання: 

 розглядає та формує рейтингові списки успішності студентів, які склали 

семестровий контроль у термін згідно з графіком навчального процесу; рейтинг 

успішності оприлюднюється на інформаційних стендах деканатів; 

 рекомендує Стипендіальній комісії університету реєстр стипендіатів для 

призначення академічної стипендії; 

-  призначення / позбавлення соціальної стипендії відповідної категорії студентів на 

підставі поданих заяв та наданих документів;  

  надання матеріальної допомоги студентам  та матеріального заохочення за 

успіхи в навчанні, науково-дослідницькій, громадській, культурній та спортивній 

діяльності  



 висуває кандидатури на призначення стипендій Президента України, Кабінету 

Міністрів України, Верховної Ради України, іменних стипендій та подає для розгляду 

Вченою радою університету.  

Рішення Стипендіальної комісії факультету оформлюється протоколом (Додаток 1) 

та реєструється в журналі. Протокол подається на розгляд Стипендіальною комісією 

університету для прийняття остаточного рішення.  

3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ЗАСІДАНЬ СТИПЕНДІАЛЬНИХ КОМІСІЙ  

3.1. Планові засідання Стипендіальної комісії університету проводяться тричі на 

рік: по завершенню навчальних семестрів (згідно з графіком навчального процесу), перед 

початком навчального року (за результатами вступу). За необхідності, проводиться 

позачергове засідання Стипендіальної комісії університету.  

3.2. Засідання Стипендіальної комісії університету вважається дійсним, якщо на 

ньому присутні дві третини від загальної кількості її членів. Рішення вважається 

прийнятим, якщо за нього проголосували більше половини присутніх на засіданні.  

3.3. Засідання Стипендіальної комісії факультетів проводиться після офіційного 

завершення семестру (завершення заліково-екзаменаційної сесії) відповідно до графіку 

навчального процесу. Позачергове засідання - у разі потреби.  

3.4. Дата, місце проведення та порядок денний засідання Стипендіальної комісії 

факультету оголошується за тиждень до її засідання, шляхом розміщення оголошення на 

інформаційному стенді деканатів.  

 3.5. Засідання Стипендіальної комісії факультету вважається дійсним, якщо на 

ньому присутні дві третини від загальної кількості її членів.  

 

 

Перший проректор                                                                              В.І. Голеус  

Голова профкому                                                                                 Л.П. Степаненко  

Заступник голови профкому 

по роботі зі студентами                                                                       І.С. Котловець  

 

Голова комітету університету  

у справах молоді                                                                                   Д.М. Ковач 

 

 

 

 

 



          Додаток 1 

 

Протокол 

засідання Стипендіальної комісії факультету 

 від                              № 1 

Присутні: декан факультету, заступники декана факультету, представники 

студентського    самоврядування 

Порядок денний: 

1. Розгляд та затвердження реєстру студентів факультету, які 

рекомендовані до призначення академічної стипендії за підсумками 

семестру з урахуванням рейтингу успішності. 

2. Розгляд та затвердження реєстру студентів факультету, які 

претендують на соціальну стипендію (підтвердження – необхідний 

пакет документів). 

3. Розгляд та затвердження списку студентів, які протягом попереднього 

навчального семестру отримували академічну стипендію і внаслідок 

тимчасової непрацездатності не склали семестровий контроль в строк 

та яким виплачується мінімальна стипендія до моменту ліквідації 

академічної заборгованості (не більше місяця з дня припинення 

тимчасової непрацездатності). 

 

Вирішили:  

1. Затвердити  та рекомендувати Стипендіальній комісії університету 

реєстр стипендіатів факультету, які склали семестровий контроль у 

термін згідно з графіком навчального процесу, для призначення 

академічної стипендії. 

2. Затвердити та рекомендувати Стипендіальній комісії університету 

реєстр студентів факультету, які претендують на соціальну стипендію.  

3. Затвердити список студентів, яким офіційно подовжена сесія. 

 

Даний порядок денний пропонується через тиждень  після завершення 

сесії. 

Протокол підписують голова, секретар та всі присутні члени комісії.  


