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Про затвердження Положення 
про призначення стипендії 
голови облдержадміністрації та
голови обласної ради студентам 
вищих навчальних закладів

Відповідно до пункту 4 .17 підпрограми 4 «Обдаровані діти» 
Програми розвитку освіти Івано-Франківщини на 2016-2023 роки, 
затвердженої рішенням обласної ради від 25.12.2015 року № 42-2/2015 (зі 
змінами), з метою заохочення студентів вищих навчальних закладів, які є 
переможцями всеукраїнських олімпіад, конкурсів, турнірів, змагань і 
учасниками й переможцями міжнародних інтелектуальних та спортивних 
змагань:

1. Затвердити Положення про призначення стипендії голови обласної 
державної адміністрації та голови обласної ради студентам вищих 
навчальних закладів (додається).

2. Розпорядження набирає чинності після державної реєстрації в 
Головному територіальному управлінні юстиції в Івано-Франківській 
області з дня його офіційного опублікування.

3. Координацію роботи та узагальнення інформації щодо виконання 
розпорядження покласти на головного відповідального виконавця -  
департамент освіти, науки та молодіжної політики облдержадміністрації 
(В. Кімакович).

4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника
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голови обласної державної адміністрації І. Пасічняка та першого 
заступника голови обласної ради В. Гладія.

Голова облас^іо^ 
державної адміністрації

Голцгра обласної 
Р ШЩ

Олег Гончарук Олександр Сич



ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядження 
облдержадміністрації 
та обласної ради 
від І З Л Ш Ї  №

ПОЛОЖЕННЯ
про призначення стипендії голови обласної державної адміністрації 

та голови обласної ради студентам вищих навчальних закладів

І. Загальні положення

1. Положення про призначення стипендії голови обласної державної 
адміністрації та голови обласної ради студентам вищих навчальних 
закладів (далі -  Положення) регулює порядок призначення стипендії 
голови обласної державної адміністрації та голови обласної ради 
студентам вищих навчальних закладів (далі -  стипендія) та механізм 
використання коштів, передбачених в обласному бюджеті для її виплати.

2. Положення розроблено відповідно до Закону України «Про вищу 
освіту», Програми розвитку освіти Івано-Франківщини на 2016-2023 роки, 
затвердженої рішенням обласної ради від 25.12.2015 року № 42-2/2015 (зі 
змінами).

3. Метою Положення є визначення порядку та умов призначення 
стипендії та механізму використання коштів, передбачених в обласному 
бюджеті для її виплати.

II. Умови призначення стипендії

1. Право на призначення стипендії мають студенти вищих навчальних 
закладів усіх форм власності та підпорядкування, які здобувають освітній 
ступінь бакалавра або магістра чи освітньо-кваліфікаційний рівень

Зареєі ггровано з Г о л о в н о м у  територіальному!
управлінні юстиції в іеано-Франківській області 

„ 2 0 * ? р .  за №
Уповноважена особа органу 
реєстрації
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молодшого спеціаліста, навчаються за денною формою навчання та не 
перебувають у академічній відпустці, з числа:

студентів—переможців, які посіли І-ІИ місця у заключному етапі 
міжнародних інтелектуальних і спортивних змагань;

студентів-переможців, які посіли І-ИІ місця у заключному етапі 
всеукраїнських олімпіад, конкурсів, турнірів, змагань.

2. Стипендія призначається 10 студентам, які здобувають освітній ступінь 
бакалавра або магістра, та 10 студентам, які здобувають освітньо- 
кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, відповідно до встановленого 
цим Положенням порядку, з вересня до червня включно кожного навчального 
року згідно із зведеним списком студентів, які здобувають освітній ступінь 
бакалавра або магістра та претендують на призначення стипендії голови 
обласної державної адміністрації та голови обласної ради студентам вищих 
навчальних закладів, та зведеним списком студентів, які здобувають освітньо- 
кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста та претендують на призначення 
стипендії голови обласної державної адміністрації та голови обласної ради 
студентам вищих навчальних закладів, сформованими департаментом освіти, 
науки та молодіжної політики облдержадміністрації (далі -  зведені списки). 
Кількість стипендій визначена, виходячи із передбачених кошторисних 
призначень.

Студентам -  переможцям інтелектуальних або спортивних змагань 
міжнародного рівня у зведеному списку виставляється 100 балів, студентам -  
переможцям олімпіад, конкурсів, турнірів, змагань всеукраїнського рівня -  
90 балів. При формуванні зведених списків враховується також рейтинговий 
бал (у 100 -  бальній системі), визначений вищим навчальним закладом за 
результатами другого навчального семестру з урахуванням участі у науковій, 
творчій, спортивній діяльності, суспільно-громадському житті.

3. Виплата стипендії здійснюється департаментом освіти, науки та 
молодіжної політики облдержадміністрації щомісяця у розмірі, 
визначеному постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 року 
№ 1047 (із змінами та доповненнями):

для студентів вищих навчальних закладів ІІІ-ІУ рівнів акредитації, 
наукових установ, які здобувають освітній ступінь бакалавра, магістра або 
освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста за спеціальностями 
(спеціалізаціями), для яких встановлюються академічні стипендії у 
підвищеному розмірі;

для студентів вищих навчальних закладів І-П рівнів акредитації, які 
навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста або 
освітнім ступенем бакалавра за спеціальностями (спеціалізаціями), для яких 
установлюються академічні стипендії у підвищеному розмірі.

Підставою для виплати стипендії є розпорядження обласної 
державної адміністрації та обласної ради про її призначення.
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4. Вищий навчальний заклад висуває кандидата на призначення 
стипендії за погодженою з органом студентського самоврядування 
пропозицією вченої (педагогічної) ради з числа студентів, які є 
переможцями всеукраїнських олімпіад, конкурсів, турнірів, змагань і 
учасниками й переможцями міжнародних інтелектуальних та спортивних 
змагань та займають найвищі позиції у рейтингу успішності.

5. Вищі навчальні заклади подають щорічно до 01 серпня у 
департамент освіти, науки та молодіжної політики облдержадміністрації:

подання щодо кандидатури на призначення стипендії голови обласної 
державної адміністрації та голови обласної ради студентам вищих навчальних 
закладів за формою згідно з додатком 1 до цього Положення;

витяг з протоколу засідання вченої (педагогічної) ради про висунення 
кандидата на призначення стипендії;

копію паспорта громадянина України (для неповнолітніх осіб -  копію 
свідоцтва про народження дитини);

копію довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової 
картки платника податків (не подається фізичними особами, які через свої 
релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера 
облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний 
контролюючий орган і мають відповідну відмітку в паспорті);

копії документів, що підтверджують перемогу кандидата на 
призначення стипендії у заключному етапі всеукраїнської олімпіади, 
конкурсі, турнірі, змаганні чи у заключному етапі міжнародного 
інтелектуального або спортивного змагання.

У 2017-2018 н.р. документи подаються вищими навчальними 
закладами впродовж двох тижнів після набрання чинності даного 
Положення.

У 2017-2018 н.р. виплата стипендії здійснюється, починаючи з 
грудня 2017 року. У зв’язку з цим, сума стипендії, що буде виплачена у 
грудні, становитиме для студентів, які здобувають освітній ступінь 
бакалавра або магістра, 5600 грн.; для студентів, які здобувають освітньо- 
кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста -  4224 грн.

З січня 2018 року стипендія буде виплачуватись у розмірі, 
встановленому цим Положенням.

6. Керівник вищого навчального закладу несе відповідальність за 
повноту та достовірність відомостей, що подаються у департамент освіти, 
науки та молодіжної політики облдержадміністрації.

7. На підставі документів, поданих вищими навчальними закладами, 
департамент освіти, науки та молодіжної політики облдержадміністрації 
формує зведені списки за формами згідно з додатками 2 та 3 до цього 
Положення та подає їх. на розгляд комісії із встановлення стипендії голови
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обласної державної адміністрації та голови обласної ради студентам вищих 
навчальних закладів.

8. Вищий навчальний заклад у 10-денний термін повідомляє 
департамент освіти, науки та молодіжної політики облдержадміністрації 
про відрахування студента з навчального закладу або надання академічної 
відпустки.

Виплата стипендії у такому разі припиняється (призупиняється) на 
підставі рішення комісії із встановлення стипендій голови обласної 
державної адміністрації та голови обласної ради студентам вищих 
навчальних закладів.

У разі, коли термін закінчення навчання особи, яка отримує 
стипендію, настає до закінчення червня місяця або стипендіат йде у 
академічну відпустку, чи є відрахованим з числа студентів навчального 
закладу, йому виплачується стипендія у повному обсязі за останній місяць 
навчання.

III. Порядок розгляду документів

1. Для вирішення питань щодо призначення стипендії створюється 
комісія із встановлення стипендії голови обласної державної адміністрації 
та голови обласної ради студентам вищих навчальних закладів (далі -  
комісія), склад якої затверджується розпорядженням обласної державної 
адміністрації та обласної ради.

2. Склад комісії формується з представників обласної державної 
адміністрації, обласної ради та вищих навчальних закладів.

3. До складу комісії входять співголови, заступник співголів, секретар 
та члени комісії. Співголовами комісії за посадами є заступник голови 
обласної державної адміністрації та перший заступник голови обласної ради, 
заступником співголів комісії -  директор департаменту освіти, науки та 
молодіжної політики облдержадміністрації.

4. Організаційною формою роботи комісії є засідання, які проводяться у 
міру необхідності, але не рідше одного разу у рік.

5. Засідання комісії проводиться та є правомочним за умови 
присутності на ньому не менше половини від загального складу комісії.

6. Комісія розглядає подані матеріали та подає пропозиції щодо 
призначення або відмови у призначенні стипендії.
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7. Рішення комісії приймаються більшістю голосів від загального складу 
членів комісії шляхом відкритого голосування.

8. Рішення комісії оформляється протоколом, який підписують співголови 
комісії, заступник співголів комісії та секретар.

9. Рішення комісії у триденний термін повідомляється вищим 
навчальним закладам. З урахуванням пропозицій комісії департамент освіти, 
науки та молодіжної політики облдержадміністрації готує проект 
розпорядження обласної державної адміністрації та обласної ради про 
призначення стипендії голови обласної державної адміністрації та голови 
обласної ради студентам вищих навчальних закладів.

IV. Порядок виплати стипендії

1. Для виплати стипендії особа, якій призначено стипендію, відкриває 
у банківській установі рахунок та подає у департамент освіти, науки та 
молодіжної політики облдержадміністрації заяву із зазначенням реквізитів 
банку та поточного рахунку, на який має перераховуватись стипендія.

2. Департамент освіти, науки та молодіжної політики 
облдержадміністрації щомісячно перераховує кошти, виділені з обласного 
бюджету на виплату стипендій, на відповідний картковий рахунок.

Директор департаменту освіти, науки 
та молодіжної політики обласної
державної адміністрації В. Кімакович



Додаток 1
до Положення про призначення 
стипендії голови обласної державної 
адміністрації та голови обласної ради 
студентам вищих навчальних 
закладів
(розділ II, пункт 5)

(назва вищого навчального закладу)

Інформація про студента, який 
претендує на призначення стипендії 

голови обласної державної адміністрації та голови обласної ради 
студентам вищих навчальних закладів

№
з/п

Прізвище, ім’я, 
по батькові 

студента

Дата
народження

Курс
навчання

Назва
спеціальності

Інформація про досягнення студента 
(назва олімпіади, конкурсу, турніру, 

змагань; 
зайняте місце, назва та реквізити 

документа, що підтверджує ці дані)

Рейтингові«!
бал

(у 100-бальній 
системі)

Керівник вищого навчального 
закладу

Голова органу студентського 
самоврядування



Додаток 2
до Положення про призначення 
стипендії голови обласної державної 
адміністрації та голови обласної ради 
студентам вищих навчальних 
закладів
(розділ II, пункт 7)

Зведений список студентів, 
які здобувають освітній ступінь бакалавра або магістра 

та претендують на призначення стипендії голови обласної державної 
адміністрації та голови обласної ради

-а
№
з/п

Прізвище, ім’я, по 
батькові студента

Назва вищого 
навчального закладу

Курс
навчання,

назва
спеціальності

Кількість балів за 
перемогу в олімпіаді, 

конкурсі, турнірі, 
змаганні

Рейтинговий
бал

(у 100-бальній 
системі)

Місце 
в рейтингу

Директор департаменту освіти, 
науки та молодіжної політики 
облдержадміністрації



Додаток З
до Положення про призначення 
стипендії голови обласної державної 
адміністрації та голови обласної ради 
студентам вищих навчальних 
закладів
(розділ II, пункт 7)

Зведений список студентів, 
які здобувають освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста 

та претендують на призначення стипендії голови обласної державної 
адміністрації та голови обласної ради

№
з/п

Прізвище, ім’я, по 
батькові студента

Назва вищого 
навчального закладу

Курс
навчання,

назва
спеціальності

Кількість балів за 
перемогу в олімпіаді, 

конкурсі, турнірі, 
змаганні

Рейтинговий
бал

(у 100-бальній 
системі)

Місце 
в рейтингу

Директор департаменту освіти, 
науки та молодіжної політики 
облдержадміністрації


