І. Загальні положення
1.1. Стипендіальна комісія університету є колегіальним органом, який у
своїй роботі керується законами та іншими нормативно-правовими актами, що
визначають права та обов'язки студентів, аспірантів і докторантів, статутом
університету, порядком формування рейтингу успішності студентів ЛНАУ, та цим
Положенням.
1.2. Стипендіальна комісія університету створена відповідно до
постанови Кабінету Міністрів України Кабінету Міністрів України від 12
липня 2004 року № 882 «Питання стипендіального забезпечення» (у редакції
постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 року № 1050).
1.3. До складу стипендіальної комісії входять ректор Університету
(голова комісії), представники фінансових підрозділів, декани (директори)
факультетів, представники органів студентського самоврядування Університету.
При цьому кількість осіб, які представляють у стипендіальній комісії органи
студентського самоврядування та первинної профспілкової організації студентів,
аспірантів, докторантів Університету, повинна становити не менше ніж 50
відсотків складу стипендіальної комісії. Персональний склад стипендіальної
комісії університету затверджується наказом ректора.
На факультеті створюються факультетські стипендіальні комісії під
головуванням декана (директора), що функціонують у рамках цього Положення.
До складу стипендіальної комісії факультету (інституту) обов’язково входять
представники органів студентського самоврядування (не менше ніж 50 відсотків
складу стипендіальної комісії). Персональний склад таких комісій
затверджується розпорядженням декана (директора) факультету.
Зміни у склад стипендіальної комісії вносяться на підставі наказу ректора
Університету.
1.4. Повноваження стипендіальних комісій припиняється щорічно 31
серпня.
1.5. На підставі наказу ректора Університету щорічно затверджується
оновлений складу стипендіальної комісії 1 вересня поточного навчального року.
II.

Порядок роботи та повноваження стипендіальної комісії
університету

2.1. Засідання стипендіальної комісії університету проводиться за
потреби, але не рідше одного разу в семестр. Засідання вважається правомочним
за умови присутності на ньому більше половини членів комісії.
2.2. Стипендіальна комісія розглядає такі питання:
1) перед початком підведення підсумків кожного семестрового

контролю стипендіальна комісія університету з урахуванням видатків на
стипендіальне
забезпечення,
затверджених
навчальному
закладу
у
встановленому порядку, визначає однаковий для всіх факультетів, ліміт
стипендіатів, яким буде призначатися академічна стипендія за результатами
такого семестрового контролю. Цей показник встановлюється у відсотках (у
діапазоні від 40 до 45) фактичної кількості студентів денної форми навчання, які
навчаються за державним замовленням на певному факультеті станом на перше
число місяця, наступного за датою закінчення семестрового контролю згідно з
робочими навчальними планами. Встановлений ліміт стипендіатів, яким буде
призначатися академічна стипендія затверджує Вчена рада Університету.
Перед початком підведення підсумків семестрового контролю за другий
семестр відповідного навчального року також встановлюється ліміт осіб, які
будуть зараховані на перший рік навчання і яким до першого семестрового
контролю буде призначатися академічна стипендія на підставі конкурсного бала,
здобутого під час вступу до навчального закладу.
2)
затвердження протоколів факультетських стипендіальних комісій
щодо встановлення рейтингу успішності студентів та призначення академічних
та/або соціальних стипендій студентам згідно з рейтингом успішності, що
складається на підставі об'єктивних та прозорих характеристик, прямих вимірів
навчальних досягнень здобувачів вищої освіти з кожної дисципліни і до якого
включаються всі студенти, які навчаються на певному факультеті за денною
формою навчання за відповідними курсом та спеціальністю (напрямом
підготовки).
3)
призначення стипендій аспірантам і докторантам відповідно до
поданих ними документів та чинного законодавства;
4)
надання матеріальної допомоги студентам, аспірантам і докторантам
за поданням керівників структурних підрозділів університету та інших
організацій;
5)
установлення кількості іменних Стипендій університету та
доведення кількості іменних стипендіатів до інститутських, факультетських
комісій;
6)
визначення кандидатур для розгляду на засіданні Вченої ради
університету щодо призначення стипендій Президента України, Верховної Ради
України, Кабінету Міністрів України, іменних стипендій за поданням
факультетських (інститутських) стипендіальної комісії;
7)
матеріальне заохочення кращих студентів за успіхи у навчанні,
участь у науковій, громадській, спортивній та науковій діяльності за поданням
інститутських, факультетської стипендіальних комісій;
8)
розглядає спори щодо встановлення рейтингу та призначення
стипендій за заявами студентів та аспірантів

9)
розглядає інші питання.
2.3. За поданням стипендіальної комісії університету ректор затверджує
список (реєстр) осіб, яким призначаються стипендії, а також матеріальна
допомога та заохочення, про що видаються відповідні накази.
2.4. Рішення стипендіальної комісії університету оформляється
протоколом, який підписує голова, секретар комісії, голова (заступник)
студентської ради Університету, що є підставою для формування наказу на
призначення стипендій, надбавок, матеріальної допомоги та премій. Протоколи
засідання стипендіальної комісії зберігаються в установленому порядку у
секретаря комісії протягом року, після чого здаються в архів університету.
2.5. Рішення
стипендіальної
комісії
приймається
відкритим
голосуванням більшістю голосів присутніх членів комісій.
III. Повноваження стипендіальних комісій факультетів
3.1. Засідання
стипендіальної
комісії
факультету
(інституту)
проводиться не пізніше 10 днів після закінчення семестрового контролю
(екзаменаційної сесії) згідно із графіком навчального процесу, а також за
потреби.
3.2. Стипендіальна комісія факультетів (інституту) після затвердження
ліміту стипендіатів на наступний навчальний семестр Вченою радою
Університету визначає однаковий для всіх спеціальностей (напрямів підготовки)
ліміт стипендіатів, яким буде призначатися академічна стипендія. Цей показник
встановлюється у відсотках (у діапазоні від 40 до 45) фактичної кількості
студентів денної форми навчання, які навчаються за державним замовленням на
певному факультеті станом на перше число місяця, наступного за датою
закінчення семестрового контролю згідно з навчальними планами для
відповідних факультетів. та округлюється до найближчого меншого цілого
числа.
У разі одночасної наявності на певному факультеті (відділенні), курсі за
певною спеціальністю (напрямом підготовки) студентів, які навчаються за
повним та скороченим термінами навчання, ліміти стипендіатів для них
розраховуються окремо.
Перед початком підведення підсумків семестрового контролю за другий
семестр відповідного навчального року також встановлюється ліміт осіб, які
будуть зараховані на перший рік навчання і яким до першого семестрового
контролю буде призначатися академічна стипендія на підставі конкурсного бала,
здобутого під час вступу до навчального закладу.
3.3. Стипендіальна комісія факультету (інституту) формується у
такому складі: голова комісії - декан факультету (директор інституту), члени

комісії (представник науково-педагогічних працівників факультету, представник
бухгалтерії, представники ради студентського самоврядування факультету
(інституту) - за згодою, секретар комісії.
Кількість осіб, які представляють у стипендіальній комісії органи
студентського самоврядування, повинна становити не менше ніж 50 відсотків
складу стипендіальної комісії.
3.4. Засідання стипендіальної комісії факультету (інституту) вважається
дійсним за умови присутності на ньому більше половини членів комісії.
3.5. Стипендіальна комісія факультету (інституту):
встановлює рейтинг успішності студентів факультету за
результатами семестрового контролю та передає його для оприлюдненя на
офіційному веб-сайті університету не пізніше ніж через два робочих дня після
прийняття відповідного рішення;
готує подання на призначення академічних стипендій студентам за
результатами семестрового контролю;
розглядає письмове звернення студентів для отримання соціальної
стипендії та документи, що підтверджують їх право на отримання пільг та
гарантій на стипендіальне забезпечення згідно з нормативно-правовими актами.
Протягом трьох робочих днів з дня отримання письмового звернення
приймає рішення щодо наявності в особи права на отримання соціальної
стипендії. У разі прийняття стипендіальною комісією позитивного рішення
відповідна соціальна стипендія виплачується з дати звернення.
готує подання на призначення соціальних стипендій відповідним
категоріям студентів до стипендіальної комісії університету;
готує подання на позбавлення академічних та соціальних стипендій
відповідно до чинного законодавства України;
розглядає спори щодо встановлення рейтингу успішності студентів
(за письмовою заявою студента у його присутності) та призначення академічної,
соціальної стипендії;
розглядає кандидатури на призначення стипендій Президента
України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, іменних
стипендій у межах доведеної факультетом кількості таких стипендіатів і подає
їх для затвердження стипендіальною комісією університету та Вченою радою
університету;
готує подання на надання матеріальної допомоги та матеріального
заохочення студентам згідно із поданими заявами та представленими
документами у межах виділених коштів.
3.6. Рішення стипендіальної комісії факультету (інституту) оформляється
протоколом і подається на розгляд стипендіальної комісії університету для
формування наказу ректора на призначення стипендії, матеріальної допомоги

