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ПОЛОЖЕННЯ 

про стипендіальну комісію 

Донбаської державної машинобудівної академії 

1 Загальні положення 

1.1 Стипендіальна комісія Донбаської державної машинобудівної академії 

(далі – стипендіальна комісія) є колегіальним органом ДДМА і створюється нака- 

зом ректора відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 

2016 року № 1050 «Деякі питання стипендіального забезпечення» для вирішення 

питань щодо призначення та позбавлення академічної або соціальної стипендії (у 

тому числі спірних), надання матеріальної допомоги студентам, аспірантам і док- 

торантам, заохочення кращих з них за успіхи в навчанні, участь у громадській, 

спортивній і науковій діяльності. 

1.2 У своїй роботі стипендіальна комісія керується законами та іншими норма- 

тивно-правовими актами, що визначають права й обов’язки осіб, які навчаються 

(студенти, аспіранти, докторанти), «Порядком використання коштів, передбаче- 

них у державному бюджеті для виплати соціальних стипендій студентам (курсан- 

там) вищих навчальних закладів», затвердженим Постановою Кабінету Міністрів 

України від 28 грудня 2016 р. № 1045, «Правилами призначення і виплати стипе- 

ндій студентам ДДМА», Статутом ДДМА, цим Положенням. 

1.3 До складу стипендіальної комісії входять ректор, перший проректор, го- 

ловний  бухгалтер,  декани   факультетів,   завідувач   аспірантури,   голова   ради 

з виховної роботи, представники органів студентського самоврядування, предста- 

вники первинних профспілкових організацій осіб, які навчаються. При цьому кі- 

лькість осіб, які представляють у стипендіальній комісії органи студентського са- 

моврядування та первинних профспілкових організацій осіб, які навчаються, по- 

винна становити не менше ніж 50 відсотків складу стипендіальної комісії. 

1.4 Персональний склад стипендіальної комісії затверджується наказом рек- 

тора Академії. 

1.5 Головою стипендіальної комісії є ректор Академії. 

1.6 Строк повноважень стипендіальної комісії Академії становить один нав- 

чальний рік (крім випадку затвердження складу стипендіальної комісії на весня- 

ний і літній триместри 2016/2017 навчального року). 

1.7 Планування й організацію роботи, а також безпосереднє керівництво 

стипендіальною комісією здійснює її голова. Засідання стипендіальної комісії 

Академії проводиться за потреби, але не рідше одного разу в квартал. Засідання 
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вважається правосильним за умови присутності на ньому більше від половини 

членів комісії. Рішення вважається ухваленим, якщо за нього проголосувало бі- 

льше від половини присутніх на засіданні членів стипендіальної комісії Академії. 

У разі рівного поділу голосів голос голови є визначальним. 

1.8 Рішення стипендіальної комісії ДДМА оформлюється протоколом, який 

підписують голова і секретар комісії, що є підставою для формування відповідних 

наказів по Академії на призначення стипендій, надбавок, матеріальної допомоги 

та премій. Протоколи засідання стипендіальної комісії ДДМА зберігаються в 

установленому порядку у секретаря. 

1.9 За поданням стипендіальної комісії ректор ДДМА затверджує реєстр 

осіб, яким призначаються стипендії, у разі, коли рішення стипендіальної комісії 

не  суперечить  вимогам   законодавства   та   правилам   призначення   стипендій 

у ДДМА. 

1.9 Для організації роботи з підготовки питань щодо стипендіального забез- 

печення, заохочень і матеріальної допомоги утворюються стипендіальні комісії 

факультетів, які є дорадчими органами. 

1.10 Стипендіальні комісії факультетів у своїй роботі керуються цим Поло- 

женням, Правилами призначення і виплати стипендій у ДДМА, Положенням про 

організацію навчального процесу у ДДМА, Порядком формування рейтингу ус- 

пішності студента для призначення стипендій у ДДМА та іншими нормативно- 

правовими актами, що визначають права і обов’язки осіб, які навчаються. 

1.11 Персональний склад стипендіальних комісій факультетів затверджуєть- 

ся наказом ректора ДДМА. 

1.12 Головою стипендіальної комісії факультету є декан факультету. 

1.13 Кількість осіб, які представляють органи студентського самоврядуван- 

ня та первинної профспілкової організації осіб, які навчаються на факультеті, у 

складі стипендіальної комісії факультету становить не менше ніж 50 відсотків 

складу стипендіальної комісії. 

1.14 Строк повноважень стипендіальної комісії факультету становить один 

навчальний рік (крім випадку затвердження складу стипендіальної комісії на вес- 

няний і літній триместри 2016/2017 навчального року). 

1.15 Засідання стипендіальної комісії факультету проводиться за потреби, 

але не рідше одного разу на місяць. Засідання вважається правосильним за умови 

присутності на ньому більше від половини членів комісії. 

1.16 Рішення стипендіальної комісії факультету ухвалюється відкритим го- 

лосуванням більшістю голосів присутніх членів. Рішення вважається ухваленим, 
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якщо за нього проголосувало більше від половини присутніх на засіданні членів 

стипендіальної комісії факультету. У разі рівного поділу голосів голос голови ко- 

місії є визначальним. 

1.17 Голова стипендіальної комісії факультету несе персональну відповіда- 

льність за достовірність поданої інформації на призначення стипендій, надбавок і 

премій. 

1.18 Рішення стипендіальної комісії факультету оформлюється протоколом, 

який підписують голова та секретар комісії, що є підставою для представлення 

протоколів до стипендіальної комісії ДДМА. 

1.19 Протоколи засідання стипендіальної  комісії  факультету зберігаються 

в установленому порядку у секретаря протягом року. Необхідність ведення іншої 

документації визначається комісією самостійно. 

 
2 Повноваження стипендіальних комісій 

 
2.1 Стипендіальна комісія ДДМА розглядає такі питання: 

- призначення академічних стипендій студентам згідно з рейтингом успішнос- 

ті за поданням стипендіальних комісій факультетів; 

- призначення соціальних стипендій за поданням уповноваженої особи на ос- 

нові подань стипендіальних комісій факультетів; 

- позбавлення академічних, соціальних стипендій за поданням стипендіальних 

комісій факультетів; 

- стипендіальне забезпечення аспірантів і докторантів за поданням завідувача 

відділу аспірантури; 

- розподіл за факультетами  фонду соціальної допомоги та заохочень згідно    

з виділеними коштами; 

- призначення стипендії за поданням стипендіальної комісії факультету в разі 

неможливості визначення положення студента в рейтингу успішності при рівному 

розподілі рейтингових балів; 

- ухвалення рішення  щодо  підвищення  з  урахуванням  наявних  видатків  

на стипендіальне забезпечення лімітів стипендіатів і лімітів стипендіатів- 

відмінників  строком  на  один  місяць  з  наданням  права  окремим  студентам   

на призначення академічної стипендії або заміну академічної стипендії на акаде- 

мічну стипендію за особливі успіхи в навчанні в поточному місяці; 

- подання пропозиції вченій раді Академії щодо встановлення лімітів стипен- 

діатів і лімітів стипендіатів-відмінників; 

- затвердження остаточного рейтингу успішності студентів за поданням сти- 

пендіальних комісій факультетів; 
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- оприлюднення реєстру рейтингу успішності студентів, які навчаються на од- 

ному факультеті академії  за  денною формою  навчання  і  відповідними  курсом  

і спеціальністю (напрямом підготовки), на офіційному сайті ДДМА не пізніше, 

ніж через три робочі дні після ухвалення відповідного рішення стипендіальною 

комісією; 

- розгляд питань призначення подальшої виплати стипендії після повернення 

здобувача вищої освіти до Академії, який за програмою академічної мобільності 

навчався в іншому навчальному закладі; 

- ухвалення рішення про призначення академічних стипендій за особливі успі- 

хи в навчанні; 

- протягом трьох робочих днів з дня отримання письмового звернення ухвален- 

ня рішення щодо наявності в особи права на отримання соціальної стипендії, на- 

дання матеріальної допомоги або заохочень студентам і аспірантам за поданням 

стипендіальних комісій факультетів, окремо щодо кожної особи й кожної виплати; 

- матеріальне  заохочення  кращих  студентів  за  успіхи  в  навчанні,  участь  

у громадській, спортивній і науковій діяльності за поданням стипендіальних комі- 

сій факультету; 

- визначення й затвердження кандидатур для розгляду на засіданні вченої ради 

Академії щодо призначення стипендій Президента України, Верховної Ради Укра- 

їни, Кабінету Міністрів; 

- формування реєстру осіб, яким призначаються стипендії за поданням стипе- 

ндіальних комісій факультетів для подання на затвердження ректору Академії; 

- розгляд питань щодо виплати стипендій, що виплачуються за рахунок коштів 

фізичних і юридичних осіб; 

- вирішення питань щодо виплати академічної або соціальної стипендії за ви- 

бором студента згідно з його заявою; 

- ухвалення остаточного рішення про призначення додаткових балів до зага- 

льного рейтингу студента за участь у громадському житті, творчій і спортивній 

діяльності  за  поданням  стипендіальних  комісій  факультетів,  які  формуються 

за заявою студента й відповідним представленням осіб, відповідно до Правил 

призначення і виплати стипендій студентам ДДМА; 

- розгляд клопотань на преміювання студентів від ректорату, деканів, керівни- 

ків структурних підрозділів Академії, органів студентського самоврядування ака- 

демії і факультетів, профспілкової організації студентів Академії, а також офіцій- 

ні звернення від органів  державної  влади,  підприємств,  організацій  і  установ 

та громадських організацій про заохочення студентів Академії; 

- розгляд спірних та інших питань. 
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2.2 Стипендіальна комісія факультету розглядає такі питання: 

- розрахунок середнього рейтингового балу успішності кожного студента 

факультету на  основі  підсумкових  оцінок  з  навчальних  дисциплін  (виходячи 

зі 100-бальної системи оцінювання знань) за результатами семестрового (тримес- 

трового) контролю знань; 

- формування й затвердження рейтингу семестрової (триместрової) успіш- 

ності студентів факультету за кожним курсом, спеціальністю (спеціалізацією), на- 

прямом підготовки для призначення академічної стипендії; 

- формування, оформлення й подання на затвердження стипендіальній комі- 

сії ДДМА реєстру успішності студентів для призначення академічних стипендій 

за факультетом; 

- виявлення осіб з-поміж студентів факультету, які відповідно до законодав- 

чих актів України мають право на отримання соціальних стипендій і матеріальної 

допомоги; 

- збір заяв і всіх передбачених Постановою Кабінету Міністрів України 

№ 1045 від 28 грудня та Правилами призначення й виплати стипендій студентам 

ДДМА документів для призначення соціальних стипендій студентів; 

- передання зібраного комплекту документів  студентів,  які  мають  право 

на призначення соціальних стипендій, уповноваженій ректором відповідальній 

особі для формування на кожного студента особової справи, завірена копія якої 

уповноваженою особою в десятиденний строк передається до органу соціального 

захисту населення за місцем розташування ДДМА; 

- внесення пропозицій щодо призначення додаткових балів до загального 

рейтингу студента за участь у громадському житті, творчій і спортивній діяльнос- 

ті, які формуються за заявою студента і клопотанням осіб, відповідно до Правил 

призначення й виплати стипендій студентам ДДМА; 

- попереднє призначення академічних стипендій згідно з рейтингом успіш- 

ності в межах коштів, передбачених для виплати стипендій студентам відповідно- 

го факультету; 

- надання протоколу засідання стипендіальної комісії факультету про приз- 

начення стипендій студентам факультету на затвердження стипендіальній комісії 

ДДМА; 

- підготовка пропозицій позбавлення академічних, соціальних стипендій 

стипендіальній комісії ДДМА; 

- підготовка пропозицій з виділення соціальної допомоги та заохочень сту- 

дентам факультету в межах виділених коштів; 
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- підготовка пропозицій щодо підвищення з урахуванням наявних видатків 

на стипендіальне забезпечення лімітів стипендіатів і лімітів стипендіатів- 

відмінників строком на один місяць з наданням права окремим студентам на при- 

значення академічної стипендії або заміну академічної стипендії на академічну 

стипендію за особливі успіхи в навчанні в поточному місяці; 

- питання призначення подальшої виплати стипендії після повернення до 

Академії здобувача вищої освіти, який за програмою академічної мобільності на- 

вчався в іншому навчальному закладі; 

- внесення пропозицій про призначення академічних стипендій за особливі 

успіхи в навчанні; 

- надання матеріальної допомоги або заохочень студентам і аспірантам і подан- 

ня до стипендіальної комісії ДДМА, окремо щодо кожної особи й кожної виплати; 

- матеріальне заохочення кращих студентів факультету за успіхи в навчанні, 

участь у громадській, спортивній і науковій діяльності за поданням; 

- визначення кандидатур для розгляду на засіданні вченої ради Академії 

щодо призначення стипендій Президента України, Верховної Ради України, Кабі- 

нету Міністрів; 

- розгляд питань щодо виплати стипендій, що виплачуються за рахунок ко- 

штів фізичних і юридичних осіб; 

- вирішення питань щодо виплати  академічної  або  соціальної  стипендії 

за вибором студента згідно з його заявою; 

- призначення додаткових балів до загального рейтингу за участь у громад- 

ському житті, науково-технічній, творчій і спортивній діяльності за заявою студе- 

нта відповідно до Правил призначення й виплати стипендій студентам ДДМА; 

- формування клопотань на преміювання студентів за рекомендацією керів- 

ників структурних підрозділів Академії, органів студентського самоврядування 

Академії і факультетів, профспілкової організації студентів Академії; 

- розгляд спірних та інших питань. 

 
3 Порядок розгляду спірних питань щодо призначення стипендій 

 
3.1 Студенти, які мають обґрунтовані підстави вважати, що в конкретних 

питаннях призначення/позбавлення стипендії рішення стипендіальної комісії фа- 

культету або стипендіальної комісії ДДМА порушує законодавство та/або чинні 

нормативно-правові акти, мають право звернутися з вмотивованою заявою (апе- 

ляцією) до стипендіальної комісії Академії в термін до початку наступного семес- 

тру (триместру). 
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3.2 Аспіранти, докторанти, які мають обґрунтовані підстави вважати, що     

в конкретних питаннях призначення/позбавлення стипендії рішення стипендіаль- 

ної комісії ДДМА порушує законодавство та/або чинні нормативно-правові акти, 

мають право звернутися з вмотивованою заявою (апеляцією) до стипендіальної 

комісії Академії в термін до початку наступного семестру (триместру). 

3.3 Стипендіальна комісія ДДМА розглядає заяви (апеляції) в термін, який 

не перевищує 10 днів з дня отримання заяви (апеляції), та в разі задоволення заяви 

(апеляції) надає пропозиції щодо внесення змін до розпорядчих актів Академії. 

Про своє рішення в триденний строк стипендіальна комісія ДДМА повідомляє 

заявника. 

 
4 Прикінцеві положення 

 
4.1 Зміни до складу стипендіальної комісії Академії та стипендіальних комі- 

сій факультетів вносяться наказом ректора ДДМА. 

4.2 Повноваження стипендіальних комісій ДДМА та стипендіальних комісій 

факультетів припиняються наказом ректора ДДМА. 

4.3 Зміни і/або доповнення до цього Положення вносяться в порядку, вста- 

новленому для його ухвалення, і вводяться в дію наказом ректора ДДМА. 


