ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ директора
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Положення
про стипендіальну комісію
Первомайського медичного фахового коледжу
Миколаївської обласної ради
1. Загальні положення
1.1. Стипендіальна комісія Первомайського медичного фахового коледжу
Миколаївської обласної ради (далі – Коледж) є постійно діючим колегіальним
дорадчим органом, який створено відповідно до постанов Кабінету Міністрів
України
№1045, 1047, 1050 від 28.12.2016 р, №32 від 25.01.2017р.,
«Примірного порядку формування рейтингу успішності студентів, курсантів
невійськових вищих навчальних закладів (наукових установ) для призначення
академічних стипендій» затвердженого наказом Міністерства освіти і науки
України №261 від 20.02.2017р. та узгоджено з студентським парламентом,
профспілковою організацією студентів та педагогічною радою Коледжу.
1.2. У своїй роботі стипендіальна комісія Коледжу керується законами та
іншими нормативно-правовими актами, що визначають права і обов’язки осіб,
які навчаються, Порядком призначення і виплати стипендій затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 12 липня 2004 р. № 882 (в редакції
постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. № 1050) та
статутом Коледжу.
2. Склад комісії
2.1. До складу стипендіальної комісії Коледжу входять:,
1) голова комісії – директор Коледжу;
2) секретар – секретар навчальної частини;
3) члени комісії: заступник директора з навчальної роботи, заступник
директора з гуманітарної освіти та виховання, бухгалтер, завідувачі відділеннь,
представники студентського парламенту та профспілкового комітету студентів.
При цьому кількість осіб, які представляють у стипендіальній комісії
студентський парламент та студентський профспілковий комітет повинна
становити не менше ніж 50 відсотків складу стипендіальної комісії.
Персональний склад стипендіальної комісії Коледжу затверджується
наказом директора Коледжу.
3. Порядок роботи та повноваження стипендіальної комісії
3.1. Засідання стипендіальної комісії Коледжу проводиться за потреби, але
не рідше одного разу в семестр. Засідання вважається правомочним за умови
присутності на ньому більше половини членів комісії.

2

3.2. Стипендіальна комісія Коледжу розглядає такі питання:
1) призначення або позбавлення академічної або соціальної стипендії (у
тому числі сумнівних);
2) визначення кандидатур для розгляду на засіданні педагогічної ради
Коледжу щодо призначення стипендій Президента України, Верховної Ради
України, Кабінету Міністрів України та інших іменних стипендій за поданням
завідувачів відділень;
3) преміювання кращих студентів за успіхи у навчанні, участь у
громадській, спортивній, дослідницькій та культурній діяльності за поданням
завідувачів відділень та відповідальних за роботу з обдарованою молоддю; за
спортивну роботу; за культурно - масову роботу;
4) надання матеріальної допомоги студентам за поданням кураторів груп
на підставі особистої заяви студента;
3.3. Стипендіальна комісія розглядає та затверджує рейтинг успішності
(далі – рейтинг) студентів окремо за відповідним курсом. На основі рейтингу
за спеціальностями створюється реєстр стипендіатів, який затверджується
наказом директора Коледжу.
3.4. Рішення стипендіальної комісії Коледжу про формування та
затвердження реєстру осіб, яким призначаються академічні, соціальні стипендії
оформляється протоколом, який підписує голова та секретар стипендіальної
комісії, що є підставою для формування проєкту наказу.
3.5. Рішення стипендіальної комісії Коледжу про затвердження
матеріальної допомоги та премій оформляється протоколом, який підписує
голова, секретар та всі члени комісії, та виноситься на розгляд педагогічної
ради Коледжу. На підставі протоколу засідання педагогічної ради формується
наказ директора Коледжу.
3.6. Рішення стипендіальної комісії Коледжу про позбавлення академічної
стипендії виноситься на розгляд педагогічної ради Коледжу. На підставі
протоколу засідання педагогічної ради формується наказ директора Коледжу.
3.7. Протоколи засідання стипендіальної комісії зберігаються в
установленому порядку у секретаря комісії протягом року, після чого здаються
в архів Коледжу.
3.8. Рішення стипендіальної комісії приймається відкритим голосуванням
більшістю голосів присутніх членів комісій. Голова комісії несе персональну
відповідальність за достовірність поданої інформації на призначення стипендій.
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