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1. Загальні питання.
1.1. Це Положення розроблено відповідно до статті 51 Закону України “Про 

освіту ”, Закону України "Про професійно-технічну освіту", Положення 
про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних 
навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки 
України № 419 від 30.05.2006, Постанови Кабінету Міністрів України № 
882 від 12.07.2004 (із змінами, внесеними згідно з Постановами КМУ № 
150 від 15.02.2006, № 157 від 15.02.2006, № 165 від 05.03.2008, № 983 від 
07.09.2011, № 177 від 07.03.2012, №255 від 01.04.2013, №297 від 
22.04.2013) та регулює порядок використання коштів, передбачених на 
виплату стипендій, матеріальної допомоги та заохочення учнів за успіхи у 
навчанні, участь у громадській, спортивній і науковій діяльності 
Панютинського професійного аграрного ліцею (далі - ліцею).

2. Порядок організації роботи та термін повноваження стипендіальної 
комісії ліцею

2.1. Для вирішення питань з призначення та позбавлення академічної або 
соціальної стипендії (у тому числі спірних), надання матеріальної 
допомоги учням, заохочення кращих з них за успіхи у навчанні, участь у 
громадській, спортивній та науковій діяльності відповідним наказом по 
ліцею створюється стипендіальна комісія.

2.2. Стипендіальна комісія є колегіальним органом, який у своїй роботі 
керується законами та іншими нормативно-правовими актами, що 
визначають права і обов'язки учнів, Статутом ліцею та цим Положенням.

До складу комісії входять:
- Заступник директора з навчально-виробничої роботи - голова комісії;

Заступник директора з навчально-виховної роботи - член комісії;
- Старший майстер - член комісії;
- Викладач - член комісії;
- Голова профспілкового комітету - член комісії
- Головний бухгалтер ліцею -  член комісії;
- Бухгалтер - член комісії
- Голова батьківського комітету - член комісії;
- Голова учнівського самоврядування - член комісії;
- Майстер виробничого навчання -  секретар комісії.

2.3. У своїй роботі стипендіальна комісія ліцею керується законами та 
іншими нормативно-правовими актами, які визначають права і обов'язки 
учнів, цим Порядком, статутом ліцею.

2.4. На засіданні стипендіальної комісії ведеться протокол, який разом з 
відповідними документами (довідки, посвідчення, клопотання на 
заохочення та ін.), зберігається 3 роки. Засідання комісії вважається 
чинним, якщо на ньому присутня більша половина від загальної кількості 
її членів. Протокол підписує голова та секретар комісії.

2.5. Рішення стипендіальної комісії приймається простою більшістю голосів 
членів комісії присутніх на засіданні.

2.6. Засідання стипендіальної комісії ліцею проводяться не рідше одного разу 
на семестр чи в разі необхідності.

2.7. Секретар стипендіальної комісії:
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- Забезпечує роботу стипендіальної комісії (готує матеріали та інші 
необхідні документи, повідомляє про дату засідання).

- Приймає, вивчає та подає до засідання голові комісії пропозиції і 
клопотання, які надходять для розгляду на засіданні стипендіальної 
комісії.

- Має право звертатися зі службовими записками та подавати на розгляд 
керівників структурних підрозділів ліцею пропозиції і клопотання, які 
надходять для розгляду на засідання стипендіальної комісії, для перевірки 
наведеної в них інформації та(чи) обставин, що дають підстави для 
нарахування коштів.

- Веде протокол засідання стипендіальної комісії.
.8. Реєстр учнів, яким призначена стипендія, затверджується наказом 

директора за поданням стипендіальної комісії.
.9. Повноваження стипендіальної комісії припиняються 1-го вересня 

наступного навчального року.

. Розмір та призначення стипендії.

.1. Стипендії призначаються учням денної форми навчання:
академічні'.

- за результатами навчання та виявленою при цьому успішністю;
- на підставі наказу про зарахування до ліцею до першого 

семестрового контролю;
соціальні:

- на підставі нормативно-правових актів на отримання державних 
пільг і гарантій для окремих категорій громадян.

.2. Стипендії виплачуються раз на місяць кожного 23 числа.

.3. Академічними стипендіями є:
1). стипендії Президента України, Верховної Ради України, Кабінету 

Міністрів України, іменні стипендії, які призначаються учням за 
результатами навчання, розміри та порядок призначення яких 
визначаються окремими нормативними актами;

2). іменні або персональні стипендії навчального закладу;
3). ординарні (звичайні) академічні стипендії.

.4. Розмір академічних стипендій для осіб, визначається виходячи з 
установленого Кабінетом Міністрів України розміру мінімальної 
ординарної (звичайної) академічної стипендії з урахуванням типу 
навчального закладу, умов та напряму навчання, успішності стипендіата.

.5. З метою підвищення життєвого рівня та заохочення за успіхи у навчанні, 
участь у громадській, спортивній і науковій діяльності навчальний 
заклад 10 відсотків коштів, передбачених для виплати стипендій, 
використовує для надання учням, які навчаються за державним 
замовленням, матеріальної допомоги та заохочення.

.6. Порядок використання коштів, передбачених для надання матеріальної 
допомоги та заохочення розробляється ліцеєм та затверджується його 
керівником.



3.7. На час проходження практики або іншої трудової діяльності, яка 
провадиться з дозволу ліцею, стипендіат зберігає право на отримання 
стипендії.

3.8. Учням, які навчаються і забезпечуються безоплатним триразовим 
харчуванням, розмір ординарної (звичайної) академічної стипендії, 
зменшується на 50 відсотків, а тим особам, які забезпечуються 
безоплатним одноразовим харчуванням, - на 20 відсотків.

3.9. Стипендіатам, які мають дітей віком до трьох років і продовжують 
навчання за денною формою, виплачуються щомісячна грошова 
допомога, передбачена законодавством, і стипендія, призначена згідно з 
цим Порядком.

3.10. Стипендіальна комісія у межах коштів, передбачених для виплати 
стипендії, вирішують питання про першочергове призначення 
академічної стипендії учням:

з числа дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування, а також учням, які в період навчання у віці від 18 до 23 
років залишились без батьків;
з числа осіб, яким згідно з Законом України «Про статус і 
соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи, гарантуються пільги при призначенні 
стипендії;

- з малозабезпечених сімей ( за умови отримання відповідної 
державної допомоги згідно із законодавством);

- які є дітьми -  інвалідами та інвалідами 1-111 групи;
-  які за результатами семестрового контролю мають середній бал 

успішності не нижчий ніж 7 за десятибальною шкалою оцінювання.
3.11. Академічна стипендія у мінімальному розмірі призначається згідно 

чинного законодавства:
- учням, які за результатами семестрового контролю мають оцінки 

менше ніж 10-12 балів з кожного предмета за дванадцятибальною 
шкалою оцінювання. Персональну відповідальність за достовірність 
наданої інформації щодо успішності учнів групи несуть майстри 
виробничого навчання та класний керівники навчальних груп;

- учням першого року навчання до першого семестрового контролю;
- учням, які скорегували свої оцінки до початку другого семестру.

Дія цього пункту не поширюється на учнів з числа дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування, а також на учнів, які в період 
навчання у віці від 18 до 23 років залишились без батьків.

3.12. Розмір соціальної стипендії учням з числа дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування, а також особам, які в період 
навчання у віці від 18 до 23 років залишились без батьків, призначається 
(в обов'язковому порядку) — 850 гривень на місяць.
У разі, коли успішність осіб становить 10-12 балів за результатами 
семестрового контролю з кожного предмета, розмір соціальної стипендії 
збільшується на 40 грн.
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3.13. Учням, які за результатами семестрового контролю мають 10-12 балів з 
кожного предмета за дванадцятибальною шкалою оцінювання, розмір 
ординарної (звичайної) академічної стипендії збільшується на 40 гривень.

3.14. За особливі успіхи у навчанні, участь у громадській, спортивній та 
науковій діяльності учням ліцею, за поданням стипендіальної комісії 
ліцею можуть призначатися іменні або персональні стипендії ліцею, 
виплата яких проводиться у межах коштів, передбачених для виплати 
стипендій, відповідно до Положення про іменні і персональні стипендії 
ліцею, що затверджуються його директором. Розмір іменної або 
персональної стипендії навчального закладу підвищується на 65 гривень.

3.15. Розмір академічної стипендії збільшується на 18 відсотків учням (із 
строком навчання не більш як 10 місяців), які закінчили загальноосвітні 
навчальні заклади, в яких вивчали основи тваринництва і 
сільськогосподарської техніки, а також з числа осіб, звільнених у запас із 
Збройних Сил

3.16. Академічна стипендія призначається з першого числа місяця, що настає 
після закінчення семестрового контролю згідно з навчальним планом, на 
період до визначення результатів наступного семестрового контролю. 
Особи, які вперше претендують або поновлюють право на призначення 
соціальної стипендії, подають стипендіальній комісії, що підтверджують 
їх право на отримання пільг та гарантій на стипендіальне забезпечення 
згідно з нормативно-правовими актами.
Стипендіальна комісія протягом трьох робочих днів приймає рішення 
щодо призначення соціальної стипендії.

4. Призначення і виплата академічних та соціальних стипендій у
окремих випадках
4.1. У разі коли строк закінчення навчання особи, яка отримує академічну 

та/або соціальну стипендію, настає до закінчення місяця або коли 
стипендіат вибуває з навчального закладу до закінчення строку навчання, 
їм виплачується стипендія у повному обсязі за останній місяць навчання.

4.2. У період тимчасової непрацездатності, підтвердженої відповідним 
документом, особа отримує академічну та/або соціальну стипендію у 
призначеному їй розмірі.

4.3. У разі коли стипендіат має право на призначення кількох академічних 
стипендій, виплачується одна - найбільшого розміру, якщо інше не 
передбачено нормативними актами.

4.4. Учням, які навчалися за державним замовленням і:
1) перебувають в академічній відпустці за медичними показаннями 
відповідно до наказу директора ліцею, в межах коштів, передбачених для 
виплати стипендій, щомісяця виплачується допомога у розмірі 50 
відсотків мінімальної ординарної (звичайної) академічної стипендії.
2) Учням, з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування, а також учням, які в період навчання у віці від 18 до 23 років 
залишились без батьків, допомога виплачується у розмірі соціальної
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стипендії, яку вони отримували до початку академічної відпустки за 
медичними показаннями.
3) Зазначеним у цьому підпункті особам, які хворіють на туберкульоз, 
допомога виплачується протягом 10 місяців з дня настання тимчасової 
непрацездатності у подвійному розмірі;
4) Поновили навчання за державним замовленням після академічної 
відпустки, академічна стипендія призначається у розмірі, який 
встановлюється особі за результатами останнього (до перерви у навчанні) 
семестрового контролю.

У разі коли дата поновлення до складу учнів не збігається з початком 
місяця, стипендія виплачується з місяця, що настає після зарахування 
такої особи відповідно до наказу директора ліцею.

5. Призначення соціальної стипендії учням ліцею
5.1. Учням, яким згідно із Законом України "Про статус і соціальний захист 

громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" 
гарантуються пільги під час призначення стипендії, за рахунок коштів, 
передбачених у державному бюджеті на здійснення заходів з ліквідації 
наслідків Чорнобильської катастрофи, виплачується додаткова соціальна 
стипендія у сумі 130 гривень.

6. Надання матеріальної допомоги та заохочення учнів за успіхи у 
навчанні, участь у громадській, спортивній і науковій діяльності

6.1. Надання матеріальної допомоги учням, заохочення кращих з них за успіхи 
у навчанні, участь у громадській та спортивній діяльності проводиться за 
наказом директора ліцею на підставі рішення стипендіальної комісії 
відповідно до п.3.5 цього Положення.

6.2. Матеріальна допомога та заохочення учнів надаються за клопотаннями 
класних керівників та майстрів виробничого навчання, керівників 
фізичного виховання та гурткової роботи, за рекомендаціями учнівського 
самоврядування та на підставі відповідних документів.

6.3. Визначення розміру матеріальної допомоги та заохочення:

—  матеріальна допомога учням ліцею.
підстава:

Учням з малозабезпечених та 
багатодітних сімей

Довідка з органу соціального захисту 
населення про отримання допомоги 
малозабезпечених сімей

Учням із сімей, які перебувають у 
скрутному матеріальному становищі

Акт обстеження житлово-побутових 
умов на підставі заяви

Дітям -  сиротам, дітям позбавленим 
батьківського піклування та особам з 
їх числа

Документи, що підтверджують 
статус дитини - сироти, дитини 
позбавленої батьківського піклува
ння, особи з їх числа
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—  заохочення учнів ліцею:
1) за успіхи у навчанні та навчально-виробничому процесі:

- відмінники навчання;
- учасники, призери, переможці професійних конкурсів;
- учасники, призери, переможці Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових 

дисциплін;
- за сумлінне та якісне виконання навчально-виробничої роботи на учбовому 

господарстві та полігоні.
2) за участь у спортивній діяльності.
3) за участь у громадській діяльності:

- учасники, призери, переможці художньої самодіяльності;
- активні учасники в роботах по благоустрою території ліцею.

7. Призначення іменних або персональних стипендії Панютинського 
професійного аграрного ліцею учням:

1) переможцям або лауреатам районних, обласних, всеукраїнських,
міжнародних конкурсів громадських організацій;

2) переможцям або лауреатам районних, обласних, всеукраїнських,
міжнародних спортивних змагань;

3) переможцям або лауреатам науково-дослідницьких конкурсів;
4) переможцям обласних, всеукраїнських, міжнародних олімпіад;
5) переможцям обласних і республіканських професійних конкурсів.
Розмір іменної або персональної стипендії учнів навчального закладу

підвищується порівняно з призначеною на 65 грн.

Голова стипендіальної комісії

Члени комісії

Директор
Заступник директора з

В.М. Муштей

О.Є. Работнікова

Голова ПК Л.А. Файда

Головний бухгалтер 

Старший майстер 

Бухгалтер 

Майстер в/н

Т.М. Шевченко

М.П. Гармаш 

Т.В. Солодовник

К.В. Власова 
С. Ревін

Член Ради учнівського самоврядування


