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ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Положення про стипендіальну комісію Кам'янець-Подільського
національного університету імені Івана Огієнка (далі — Положення) визначає
функції стипендіальної комісії Кам'янець-Подільського національного
університету імені Івана Огієнка (далі — Університет).
Стипендіальна комісія (далі - Комісія) керується у своїй роботі
такими нормативними документами:
- Законом України «Про вищу освіту»;
Постановою Кабінету Міністрів України від 12 липня 2004 р.
№ 882 «Питання стипендіального забезпечення (із змінами, внесеними згідно
з постановами Кабінету Міністрів України №150 від 15.02.2006, №157 від
15.02.2006, №165 від 05.03.2008, №983 від 07.09.2011, №177 від 07.03.2012,
№1084 від 28.11.2012, №255 від 01.04.2013, №297 від 22.04.2013, №334 від
13.05.2013);
Постановою Кабінету Міністрів України «Деякі питання
стипендіального забезпечення» від 05.03.2008 р. № 165 (із змінами,
внесеними згідно з постановами Кабінету Міністрів України № 177 від
07.03.2012 р., № 703 від 25.07.2012 р., № 1078 від 12.11.2012 р., № 797 від
08 10.2015р.);
Постановою Верховної Ради України «Про встановлення іменних
стипендій Верховної Ради України студентам вищих закладів освіти» від 5
червня 1996 року №226/96-ВР (із змінами, внесеними згідно з Постановою
Верховної Ради від 13 травня 2010 року №2188)»;
Постановою Кабінету Міністрів України «Про заснування
академічної стипендії Кабінету Міністрів України студентам вищих
навчальних закладів та аспірантам» від 9 серпня 2001 р. № 980;
Порядком призначення іменних стипендій Верховної Ради
України студентам вищих навчальних закладів, затвердженим наказом
Міністерства освіти і науки України від 15.10.2010 №958 та зареєстрованим в
Міністерстві юстиції України 16 листопада 2010 р. за №1122/18417;
Положенням про порядок призначення академічних стипендій
Президента України студентам вищих навчальних закладів та аспірантам,
затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 1994 р
№744 (із змінами, внесеними згідно з постановами Кабінету Міністрів
України №45 від 20.01.95, №107 від 08.02.95, №413 від 13.06.95, № 780 від
02.10.95, №37 від 10.01.96, №835 від 26.07.96, №1542 від 23.12.96, №882 від
12.07.2004, №538 від 07.08.2013);
Положенням про академічну стипендію Кабінету Міністрів
України студентам вищих навчальних закладів та аспірантам, затвердженим
Постановою Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2001 р. №980;
Порядком визначення кандидатур для призначення стипендії
Кабінету Міністрів України, затвердженим спільним наказом Міністерства
освіти і науки України, Міністерства фінансів України від 03.10.2001 р. за

№669/454 та зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 23 жовтня 2001
р. за №896/6087;
Положенням про академічну стипендію Кабінету Міністрів
України обдарованим студентам з числа інвалідів, затвердженим спільним
наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства фінансів України,
Міністерства праці та соціальної політики України і Міністерства охорони
здоров'я України від 19.04.2010 №328/204/67/342 та зареєстрованим в
Міністерстві юстиції України 14 травня 2010 р.;
Положенням про академічну стипендію імені М.С. Грушевського
для студентів та аспірантів вищих навчальних закладів, затвердженим
Постановою Кабінету Міністрів України від 22 лютого 2006 р. № 209 «Про
академічну стипендію імені М.С. Грушевського для студентів та аспірантів
вищих навчальних закладів»;
чинним законодавством України;
Статутом Кам'янець-Подільського національного університету
імені Івана Огієнка;
Положенням про порядок використання коштів, передбачених для
виплати стипендій, для надання матеріальної допомоги та заохочення за
успіхи у навчанні, участь у громадській, спортивній і науковій діяльності,
Положенням про порядок призначення і виплати стипендій
студентам, аспірантам і докторантам Кам'янець-Подільського національного
університету імені Івана Огієнка;
Положенням про іменні стипендії Кам'янець-Подільського
національного університету імені Івана Огієнка;
цим Положенням.
До складу Комісії входять: ректор Університету - голова Комісії,
керівник навчального відділу - заступник голови Комісії, завідувач відділу
аспірантури та докторантури, керівник відділу навчально-виховної роботи і
гуманітарної освіти, головний бухгалтер, керівник юридичного сектору,
декани факультетів, голова профспілкового комітету студентів, аспірантів та
докторантів Університету, спікер сенату Університету, фахівець І категорії
бухгалтерії - секретар Комісії.
Персональний склад Комісії затверджується наказом ректора на
початку кожного навчального року.
1. ФУНКЦІЇ СТИПЕНДІАЛЬНОЇ КОМІСІЇ КАМ'ЯНЕЦЬПОДІЛЬСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
ІМЕНІ ІВАНА ОГІЄНКА
Комісія виконує такі функції:
- призначення академічних та/або соціальних стипендій студентам
Університету, які навчаються за денною формою навчання за рахунок коштів
загального фонду державного бюджету, на основі даних про їх успішність,
соціальний та матеріальний стан;

- призначення стипендій аспірантам і докторантам Університету, які
навчаються з відривом від виробництва за рахунок коштів загального фонду
державного бюджету;
- позбавлення академічних та/або соціальних стипендій студентів
Університету, які навчаються за денною формою навчання за рахунок коштів
загального фонду державного бюджету;
- надання студентам Університету, які навчаються за денною формою
навчання за рахунок коштів загального фонду державного бюджету,
матеріальної допомоги, заохочення кращих з них за успіхи у навчанні, участь
у науковій, громадській, культурній роботі та спортивній діяльності;
- надання аспірантам Університету, які навчаються з відривом від
виробництва за рахунок коштів загального фонду державного бюджету,
матеріальної допомоги, заохочення кращих з них за успіхи у навчанні, участь
у науковій, громадській, культурній роботі та спортивній діяльності;
- внесення пропозицій вченій раді Університету щодо визначення
кандидатур з числа студентів та аспірантів Університету, які навчаються за
денною формою навчання за рахунок коштів загального фонду державного
бюджету, на призначення академічної стипендії Президента України,
академічної стипендії Кабінету Міністрів України, академічної стипендії
Кабінету Міністрів України обдарованим студентам з числа інвалідів, іменної
стипендії Верховної Ради України, іменних стипендій Університету та інших
стипендій на основі подання факультетів;
- внесення пропозицій вченій раді Університету щодо позбавлення
студентів та аспірантів Університету академічної стипендії Кабінету
Міністрів України;
- розглядає спірні питання.
2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ЗАСІДАНЬ
СТИПЕНДІАЛЬНОЇ КОМІСІЇ КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ІВАНА ОГІЄНКА
Формою роботи Комісії є засідання, які проводяться за необхідності.
Засідання Комісії є правочинним, якщо на ньому присутні не менше двох
третіх її складу.
Про дату, місце проведення та порядок денний засідання Комісії її
члени сповіщаються секретарем Комісії не пізніше як за один день до
визначеної дати. Засідання комісії проводить голова Комісії. У випадку його
відсутності - його заступник.
Рішення приймається простою більшістю голосів членів Комісії,
присутніх на засіданні, за наявності кворуму, на засадах об'єктивності,
законності, справедливості, прозорості та неупередженості. У разі однакової
кількості голосів голос голови Комісії (за його відсутності — голос заступника
голови Комісії) є вирішальним.
Рішення Комісії оформлюється протоколом, який підписується
головою Комісії (за його відсутності - його заступником) та секретарем
Комісії.

Протокол засідання з документами, що були подані на розгляд
Комісії, зберігається у навчальному відділі Університету впродовж одного
навчального року та по закінченні цього терміну передається до архіву
Університету.
За поданням Комісії ректор Університету затверджує реєстр осіб,
яким призначена стипендія.
За ухвалою Комісії видається наказ ректора про призначення
стипендій студентам, матеріальної допомоги, заохочення кращих з них за
успіхи у навчанні, участь у науковій, громадській, культурній роботі та
спортивній діяльності (Додаток 1, Додаток 2).
У наказі про призначення стипендій зазначається середній бал
успішності студента та розмір академічної або соціальної стипендії. Декани
факультетів несуть персональну відповідальність за достовірність змісту
наказів про призначення та/або позбавлення всіх видів стипендій студентів
Університету.
3. ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ СУПЕРЕЧНОСТЕЙ АБО
КОНФЛІКТНИХ СИТУАЦІЙ
Студенти або студентські колективи, які вважають, що в конкретних
випадках призначення студентам або позбавлення їх стипендії порушено
чинне законодавство України та нормативні документи Університету, мають
право звернутись до Комісії з мотивованою заявою.
Комісія розглядає апеляції у термін не пізніше 10 днів з дня їх
отримання та повідомляє про своє рішення заявнику. У разі неправомірності
прийнятого Комісією рішення воно скасовується та переглядається
відповідно до чинного законодавства України.

Додаток 1
Взірець

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ОГІЄНКА

ДКУД

НАКАЗ
Кам'янець-Подільський

г

№

Про призначення стипендій
студентам
факультету
на
семестр
н. р.

Відповідно до пункту 2 статті 62 Закону України "Про вищу освіту",
Постанови Кабінету Міністрів України від 12 липня 2004 р. №882 "Питання
стипендіального забезпечення" (із змінами, внесеними згідно з постановами
Кабінету Міністрів України №150 від 15.02.2006, №157 від 15.02.2006, №165
від 05.03.2008, №983 від 07.09.2011, №177 від 07.03.2012, №1084 від
28.11.2012, №255 від 01.04.2013, №297 від 22.04.2013, №334 від 13.05.2013)
та рішення стипендіальної комісії університету від
року (протокол
№
) за результатами навчання у
семестрі
навчального року
та виявленою при цьому успішністю
НАКАЗУЮ:
курсу освітнього ступеня «
»
1 .Призначити студентам,
факультету з
року по
року такі
стипендії:
Академічну стипендію
Галузь знань
Шифр та назва

Напрям підготовки/спеціальність
Шифр та назва
Шифр групи

№
з/п

Прізвище

Ім'я

По батькові

Середній бал
успішності

Розмір
стипендії

Соціальну стипендію
1.1. Студентам з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування, а також студентам, які в період навчання у віці від 18 до 23 років
залишилися без батьків (підстава ):
Галузь знань
Шифр та назва

Напрям підготовки/спеціальність
Шифр та назва

Шифр групи

№
з/п

Прізвище

Ім'я

По батькові

Середній бал
успішності

Розмір
стипендії

1 .2. Студентам з числа осіб, яким згідно з Законом України "Про статус
і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи" гарантуються пільги під час призначення стипендій (підстава -

Галузь знань
Шифр та назва

Напрям підготовки/спеціальність
Шифр та назва

Шифр групи

№
з/п

Прізвище

Ім'я

По батькові

Середній бал
успішності

Розмір
стипендії

1.3. Студентам з малозабезпечених сімей (у разі отримання відповідної
державної допомоги згідно з законодавством України) (підстава

Галузь знань
Шифр та назва

Напрям підготовки/спеціальність
Шифр та назва

Шифр групи

№
з/п

Прізвище

Ім'я

По батькові

Середній бал
успішності

Розмір
стипендії

1.4. Студентам, які є дітьми-інвалідами та інвалідами І-ІП групи
(підстава ):
Галузь знань
Шифр та назва

Напрям підготовки/спеціальність
Шифр та назва

Шифр групи

№
з/п

Прізвище

Ім'я

По батькові

Середній бал
успішності

Розмір
стипендії

1.5. Студентам, які мають сім'ї з дітьми і в яких обоє з подружжя або
мати (батько) навчається в університеті за денною формою навчання
(підстава ):
Галузь знань
Шифр та назва

Напрям підготовки/спеціальність
Шифр та назва

Шифр групи

№
з/п

Прізвище

Ім'я

По батькові

Середній бал
успішності

Розмір
стипендії

2. Виплатити допомогу у розмірі 50% мінімальної ординарної
(звичайної) академічної стипендії студентам, які перебувають в академічній
відпустці за медичними показаннями (підстава ):
Галузь знань
Шифр та назва

Напрям підготовки/спеціальність
Шифр та назва
Шифр групи

№

Прізвище

Ім'я

По батькові

Середній бал

Розмір

успішності

з/п

допомоги

3. Збільшити розмір академічної стипендії на 10% / 21% мінімальної
ординарної (звичайної) академічної стипендії студентам
факультету, які здобувають кваліфікацію вчителя:
Галузь знань
Шифр та назва

Напрям підготовки/спеціальність
Шифр та назва
Шифр групи

№
з/п

Прізвище

По батькові

Ім'я

4. Збільшити розмір соціальної стипендії на 18%
ординарної (звичайної) академічної стипендії студентам
факультету, які здобувають кваліфікацію вчителя:

мінімальної

Галузь знань
Шифр та назва

Напрям підготовки/спеціальність
Шифр та назва
Шифр групи

№
з/п

Прізвище

Ім'я

По батькові

5. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
С.А.Копилов

Ректор

Проект наказу вносить:
декан факультету

Погоджено:
головний бухгалтер
Сідорова О.В.
керівник юридичного сектору
Мельник В.О.
голова
профкому
студентів,
аспірантів
та
докторантів
М.В.Моштак
університету
спікер сенату університету
О.І. Марчук

Додаток 2
Взірець

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ОГІЄНКА

ДКУД

НАКАЗ
Кам'янець-Подільський

№

Про надання матеріальної допомоги
та заохочення студентів
факультету, які навчаються за рахунок
коштів державного бюджету

З метою підвищення життєвого рівня студентів
факультету,
які навчаються за рахунок коштів державного бюджету, та заохочення
кращих з них за успіхи у навчанні, участь у науковій, громадській, культурній
роботі та спортивній діяльності згідно з п. 7 Постанови Кабінету Міністрів
України від 12 липня 2004 року № 882 «Питання стипендіального
забезпечення» (із змінами, внесеними згідно з постановами Кабінету
Міністрів України №150 від 15.02.2006, №157 від 15.02.2006, №165 від
05.03.2008, №983 від 07.09.2011, №177 від 07.03.2012, №1084 від 28.11.2012,
№255 від 01.04.2013, №297 від 22.04.2013, №334 від 13.05.2013) та рішенням
стипендіальної комісії університету від
року (протокол №
)
НАКАЗУЮ:
1. Надати матеріальну допомогу (або заохочення) у розмірі мінімальної
(звичайної) академічної стипендії
грн. таким студентам:
Галузь знань
Шифр та назва

Напрям підготовки
Шифр та назва

Шифр групи

№
з/п

Прізвище

Ім'я

По батькові

2. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
Ректор

Проект наказу вносить:
декан
факультету

С.А.Копилов

Погоджено:
головний бухгалтер
О.В. Сідорова
керівник юридичного сектору
В.О. Мельник
голова
профкому
студентів,
аспірантів
та
докторантів
університету
М.В.Моштак
спікер сенату університету
О.І. Марчук

