
"УЗГОДЖЕНО" 

      Голова Профспілкового комітету 

      cтудентів НПУ ІМЕНІ М.П.ДРАГОМАНОВА 

                      С.Г.Цибін 

      20 грудня   2005 року 

     "ЗАТВЕРДЖУЮ" 

 

      Ректор НПУ ІМЕНІ М.П.ДРАГОМАНОВА 

                   В.П.Андрущенко         

      22 грудня  2005 року 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

Про стипендіальні комісії НПУ ІМЕНІ М.П.ДРАГОМАНОВА 

 

Загальні положення 

 

1. Стипендіальні комісії створюються для вирішення  питань призначення та позбавлення  

академічних або соціальних стипендій, надання матеріальної допомоги, заохочення за успіхи в 

навчанні, участь у науковій, громадській, культурній та спортивній діяльності студентів 

університету. 

 

2. До складу стипендіальної комісії університету входять перший проректор  проректора з 

економічних питань та організації навчального процесу, начальник планово-економічного відділу, 

головний бухгалтер університету, голова первинної профспілкової організації студентів, голова 

студентської ради (студентський ректор). 

 

3. До складу стипендіальної комісії факультетів (інститутів) входять заступник декана факультету 

(директора інституту), представники профспілкового бюро, Студентської ради 

факультету(інституту), методист  

факультету(інституту). 

 

4. Персональний склад стипендіальних комісій факультетів (інститутів) затверджується ректором  

університету один раз на фінансовий  рік. 

 

5. Персональний склад стипендіальної комісії університету затверджується ректором один раз на 

фінансовий  рік 

 

6. У своїй роботі стипендіальна комісія керується цим Положенням, Постановою Кабінету 

Міністрів України №882 від 12 липня 2004 року.  "Положенням фонд соціальної допомоги 

студентам, аспірантам” „Положенням про надбавки до стипендій та іменні стипендії НПУ ім.. 

М.П.Драгоманова”, статутом університету, законодавчими та нормативними актами, які 

визначають права та обов`язки студентів. 

 

Повноваження стипендіальних комісій 

 

1. Стипендіальна комісія факультету(інституту), університету на основі даних про успішність, 

соціальний та матеріальний стан студентів вирішує питання призначення академічних, соціальних 

та додаткових соціальних стипендій, надання матеріальної допомоги та заохочення за успіхи в 

навчанні, науковій, громадській, культурній та спортивній діяльності студентів. 

 



2. Стипендіальна комісія університету відповідно до контингенту студентів розподіляє разом з 

планово-фінансовим відділом між факультетами(інститутами) кошти,  передбачені для надання 

матеріальної допомоги та преміювання (Фонд соціальної допомоги студентів, аспірантів  НПУ 

ІМЕНІ М.П.ДРАГОМАНОВА), формує та розподіляє університетський фонд соціальної допомоги. 

 

3. Стипендіальна комісія університету розглядає подання факультетів(інститутів) та вносить 

пропозиції Вченій Раді НПУ ІМЕНІ М.П.ДРАГОМАНОВА щодо висунення претендентів на 

отримання стипендій Президента України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України та 

ін.; затверджує кандидатури, подані факультетами(інститутами) на отримання іменних 

(персональних) стипендій НПУ ІМЕНІ М.П.ДРАГОМАНОВА, розглядає спірні питання. 

 

Порядок проведення засідань стипендіальної комісії 

 

1. Засідання стипендіальної комісії факультетів(інститутів) по призначенню стипендії проводяться 

протягом п`яти днів після офіційного закінчення сесії. 

 

2. Засідання стипендіальної комісії факультетів(інститутів) по розподілу коштів Фонду соціальної 

допомоги  проводяться протягом двох днів з моменту отримання суми Фонду соціальної допомоги. 

 

3. Про дату та місце проведення засідань комісії студентські колективи сповіщаються не пізніше 

ніж за тиждень через оголошення. 

 

4. Студентську академічну групу на засіданні комісії представляють староста та профорг групи. 

Представники академічної групи подають мотивовані пропозиції щодо призначення стипендій 

студентам групи. 

 

5.  Планові засідання стипендіальної комісії університету проводяться кожної другої середи місяця. 

Позачергове скликання стипендіальної комісії університету проводиться в разі необхідності. 

 

6.  Засідання комісії вважається дійсним, якщо на ньому присутні дві третини від загальної 

кількості її членів. На кожному засіданні комісії ведеться протокол, який підписується всіма 

членами комісії. 

 

Порядок розгляду суперечностей та конфліктних ситуацій 

 

1. Студенти або студентські колективи, які вважають що в конкретних питаннях призначення або 

позбавлення стипендії порушене чинне законодавство та діючі нормативні акти, мають право 

звернутися до стипендіальної комісії університету з мотивованою заявою. 

 

2. Стипендіальна комісія університету розглядає апеляції у термін не більше ніж 10 днів з дня 

отримання апеляції та повідомляє про своє рішення позивачу та стипендіальній комісії факультету 

(інституту). У разі неправомірності прийнятого стипендіальною комісією факультету(інституту) 

рішення воно відміняється і переглядається  відповідно до чинного законодавства. 

 

Організаційні питання 

 

1. На засіданні стипендіальних комісій факультетів(інститутів), університету ведеться протокол 

засідань, який разом з документами, які були подані для підтвердження матеріального стану 

(довідки, посвідчення та ін.) та поданнями на преміювання, зберігаються в деканатах  

факультетів(інститутів). Протоколи засідань стипендіальної комісії подаються не пізніше як за 

п’ять календарних днів після закінчення екзамнаційої сесії. 



 

2.  На підставі рішення стипендіальної комісії факультету(інституту), університету видається наказ 

по університету про призначення стипендій, премій чи матеріальної допомоги за підписом 

проректора з навчальної роботи. У наказі про призначення стипендії зазначається середній бал 

успішності та розмір академічної або соціальної стипендії разом з надбавкою. Голова 

стипендіальної комісії факультету(інституту) несе персональну відповідальність за достовірність 

даних наказів про призначення та позбавлення всіх видів стипендії студентам 

факультету(інституту). 

 

3.      Накази про нарахування матеріальної допомоги, премій  погоджуються з головою 

Профспілкового комітету студентів НПУ  (головою профбюро студентів факультету (інституту) та 

головою Студентської ради університету (головою студради факультету(інституту). 

 

 Дане Положення розглянуто на засіданні президії Профспілкового комітету студентів НПУ ІМЕНІ 

М.П.ДРАГОМАНОВА , протокол № 1 від  07 жовтня 2004 року. 

 

 

 

 

 


