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1. Загальні положення 

1.1. Дане Положення про стипендіальну комісію Відокремленого 

структурного підрозділу «Тернопільський фаховий коледж Тернопільського 

національного технічного університету імені Івана Пулюя» (далі – Положення) 

розроблено відповідно до Порядку призначення і виплати стипендій, 

затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 12.07.2004р. №882 

(в редакції постанови КМУ №1050 від 28.12.2016р.), постанови Кабінету 

Міністрів України від 12 липня 2004 р. № 882 «Питання стипендіального 

забезпечення»(із змінами), постанов Кабінету Міністрів України від 01вересня 

2021р., №933 «Про внесення змін до постанов КМ України від 12 липня 2004р. 

№882 та від 28 грудня 2016р. №1047», від 02 грудня 2021 р. №1256 «Про 

внесення змін до Порядку призначення і виплати стипендій». 

1.2. Стипендіальна комісія Відокремленого структурного підрозділу 

«Тернопільський фаховий коледж Тернопільського національного технічного 

університету імені Івана Пулюя», (надалі – стипендіальна комісія) – робочий 

колегіальний орган для вирішення питань щодо призначення та позбавлення 

академічної або соціальної стипендії (у тому числі спірних), надання 

матеріальної допомоги учням відділення професійної підготовки та студентам 

ВСП «ТФК ТНТУ», заохочення кращих з них за успіхи у навчанні, участь у 

громадській, спортивній і науково-технічній (науковій) діяльності. 

1.3. До складу стипендіальної комісії входять директор ВСП «ТФК 

ТНТУ», заступники директора ВСП «ТФК ТНТУ» з навчальної, навчально-

виховної та навчально-виробничої роботи, головний бухгалтер, завідуючі 

відділеннями ВСП «ТФК ТНТУ», представники органів студентського 

самоврядування, первинних профспілкових організацій здобувачів освіти. При 

цьому кількість осіб, які представляють у стипендіальній комісії органи 

студентського самоврядування та первинних профспілкових організацій 

здобувачів освіти, повинна становити не менше ніж 50 відсотків складу 

стипендіальної комісії. 

1.4. Персональний склад стипендіальної комісії ВСП «ТФК ТНТУ» 

кожного навчального року визначається і затверджується наказом директора 

ВСП «ТФК ТНТУ». 

1.5. Строк повноважень стипендіальної комісії ВСП «ТФК ТНТУ» 

становить один навчальний рік. 

1.6. У своїй роботі стипендіальна комісія керується законами та іншими 

нормативно-правовими актами, що визначають права і обов’язки здобувачів 

освіти, Порядком призначення і виплати стипендій, затвердженому постановою 

КМ України від 12.07.2004р. №882 (в редакції постанови КМУ №1050 від 

28.12.2016р.), Положенням про ВСП «ТФК ТНТУ», Положенням про порядок 

призначення і виплату стипендій студентам та учням ВСП «ТФК ТНТУ» та цим 

Положенням. 

2. Повноваження стипендіальної комісії 

2.1. Стипендіальна комісія: 
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2.1.1. вирішує питання стосовно призначення академічної стипендії 

студентам, згідно з рейтингом успішності, що складається на підставі 

об’єктивних і прозорих характеристик, прямих вимірів навчальних досягнень 

студентів з кожної навчальної дисципліни і до якого включаються всі студенти 

ВСП «ТФК ТНТУ», які навчаються на відповідному відділенні за денною 

формою навчання за відповідним курсом та спеціальністю; 

2.1.3. вирішує питання стосовно призначення соціальної стипендії 

студентам; 

2.1.4. вирішує питання щодо надання матеріальної допомоги студентам та 

учням на основі даних про їх соціальний та матеріальний стан; 

2.1.5. розглядає пропозиції щодо подання претендентів на отримання, 

стипендій, заснованих Президентом України, Кабінетом Міністрів України, 

Верховною Радою України (в тому числі іменні), тощо; 

2.1.6. приймає рішення щодо заохочення кращих студентів та учнів за 

успіхи у навчанні, участь у громадській, спортивній та науково-технічній 

(науковій) діяльності; 

2.1.7. розглядає спірні питання щодо призначення або позбавлення 

стипендій, матеріальної допомоги та заохочення за успіхи у навчанні, участь у 

громадській, спортивній та науково-технічній (науковій) діяльності; 

2.1.8. вирішує питання призначення стипендій бізнесу, стипендій 

благодійних фондів, тощо; 

2.2. Стипендіальна комісія у межах коштів для фінансування здобуття 

професійної(професійно-технічної)освіти, передбачених для виплати стипендії, 

вирішує питання про першочергове призначення академічних та соціальних 

стипендій учням відділення професійної підготовки ВСП «ТФК ТНТУ». 

2.3. Стипендіальна комісія вирішує питання щодо призначення стипендій 

здобувачам вищої та фахової передвищої освіти, які навчаються згідно з 

угодами (договорами), укладеними між ВСП «ТФК ТНТУ» та фізичними або 

юридичними особами, якщо це передбачено умовами укладеної угоди та наявні 

відповідні кошти. 

2.4. Рішення стипендіальної комісії є підставою для формування 

відповідних наказів (на призначення стипендій, матеріальної допомоги та 

премій, тощо). 

3. Порядок організації роботи стипендіальної комісії 

3.1. Засідання стипендіальної комісії проводить її голова. Голова 

стипендіальної комісії відповідно до наданих йому повноважень: 

3.1.1. скликає засідання стипендіальної комісії; 

3.1.2. визначає порядок денний стипендіальної комісії, час та місце 

проведення засідань; 

3.1.3. дає доручення, обов’язкові для виконання членами стипендіальної 

комісії; 
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3.1.4. підписує протоколи засідань стипендіальної комісії. 

3.2. У разі відсутності голови стипендіальної комісії його обов’язки 

виконує заступник голови стипендіальної комісії. 

3.3. Секретар стипендіальної комісії відповідно до наданих йому 

повноважень: 

3.3.1. забезпечує підготовку матеріалів до розгляду стипендіальною 

комісією; 

3.3.2. за рішенням голови стипендіальної комісії забезпечує скликання 

засідань стипендіальної комісії; 

3.3.3. складає протоколи засідань стипендіальної комісії; 

3.3.4. здійснює документування і забезпечує зберігання документації 

стипендіальної комісії. 

3.4. Члени стипендіальної комісії мають право: 

3.4.1. вносити пропозиції про розгляд на засіданнях стипендіальної комісії 

питань, що належать до її компетенції; 

3.4.2. брати участь в обговоренні питань порядку денного засідань 

стипендіальної комісії; 

3.4.3. вивчати матеріали, подані на розгляд стипендіальній комісії; 

3.4.4. брати участь у прийнятті рішень стипендіальної комісії шляхом 

голосування; 

3.4.5. висловлювати окрему думку з оформленням її у письмовому вигляді 

як додаток до протоколу засідання стипендіальної комісії. 

3.5. Засідання стипендіальної комісії вважається дійсним, якщо на ньому 

присутні більше двох третин від загальної кількості її членів (ведеться реєстр 

присутніх секретрем). 

3.6. Рішення стипендіальної комісії приймається простою більшістю 

голосів членів комісії, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів 

вирішальним є голос головуючого на зсіданні стипендіальної комісії. 

3.7. На засіданні стипендіальної комісій ведеться протокол засідання, який 

разом із відповідними документами (довідки, посвідчення, клопотання на 

преміювання та ін.) зберігається у секретаря стипендіальної комісії, відповідно 

до номенклатури. Протокол підписує голова та секретар стипендіальної комісії. 

3.8. Засідання стипендіальної комісії проводяться не рідше одного разу на 

місяць. Про дату, місце проведення засідання стипендіальної та порядок денний 

комісії члени комісії сповіщаються не пізніше, ніж за три робочі дні. У випадку 

необхідності проводиться позачергове засідання стипендіальної комісії. Про 

дату, місце проведення позачергового засідання стипендіальної комісії та 

порядок денний члени комісії сповіщаються секретарем комісії. 

3.9. На стипендіальній комісії розглядаються пропозиції та клопотання, які 

надійшли не пізніше першого числа поточного місяця. 



 5 

3.10. Засідання стипендіальної комісії з розподілу коштів для заохочення 

(преміювання) та надання матеріальної допомоги студентам (учням) 

проводяться протягом трьох робочих днів із моменту отримання інформації 

щодо суми вищезазначених коштів.  

Стипендіальна комісія приймає рішення щодо надання матеріальної 

допомоги та заохочення (преміювання) окремо щодо кожної особи і кожної 

виплати. 

3.11. Рейтинг студентів кожного відділення за денною формою навчання за 

відповідними курсом та спеціальністю, оприлюднюється на офіційному веб-

сайті ВСП «ТФК ТНТУ» не пізніше ніж через три робочих дні після прийняття 

відповідного рішення стипендіальною комісією. 

3.12. Студенти, які вперше претендують або поновлюють право на 

призначення соціальної стипендії, подають секретарю стипендіальної комісії 

відповідне письмове звернення із зазначенням дати та документи, що 

підтверджують їх право на отримання пільг та гарантій на стипендіальне 

забезпечення згідно з нормативно-правовими актами. 

3.13. Якщо стипендіальна комісія вперше розглядає питання про 

призначення студенту соціальної стипендії і при цьому він має право на 

призначення соціальної стипендії одночасно за кількома підставами, за його 

вільним вибором у письмовому зверненні зазначається тільки одна підстава для 

призначення тільки однієї соціальної стипендії. 

3.14. Стипендіальна комісія протягом трьох робочих днів з дня отримання 

письмового звернення приймає рішення щодо наявності в студента права на 

отримання соціальної стипендії. 

3.15. У разі коли студент має право на призначення соціальної та 

академічної стипендій, за його вільним вибором, зазначеним у письмовому 

зверненні до стипендіальної комісії, призначається тільки один вид стипендії, 

яку студент отримуватиме протягом наступного навчального семестру. 

3.16. Учні, які вперше претендують або поновлюють право на призначення 

соціальної стипендії, подають стипендіальній комісії документи, що 

підтверджують їх право на отримання пільг та гарантій на стипендіальне 

забезпечення згідно з нормативно-правовими актами. 

3.17. Стипендіальна комісія протягом трьох робочих днів приймає рішення 

щодо призначення соціальної стипендії учням. 

3.12. За поданням стипендіальної комісії директор ВСП «ТФК ТНТУ» 

затверджує реєстр осіб, яким призначаються стипендії, в разі, коли рішення 

стипендіальної комісії не суперечить вимогам законодавства та Положенню про 

порядок призначення і виплату стипендій студентам та учням ВСП «ТФК 

ТНТУ». 

4. Порядок вирішення спорів 

4.1. У разі незгоди з рішенням про призначення чи відмову у призначенні 

стипендії, студент (учень) має право звернутися до стипендіальної комісії із 
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