


1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Стипендіальна комісія Інституту сорбції та проблем ендоекології НАН 

України (далі - Стипендіальна комісія) - робочий орган Інституту сорбції та проблем 

ендоекології НАН України (далі - Інститут), передбачений згідно з «Порядком 

призначення і виплати стипендій», затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 12 липня 2004 року № 882 «Питання стипендіального забезпечення» (у 

редакції постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 року № 1050) 

(далі - Порядок КМУ), «Порядком використання коштів, передбачених у 

державному бюджеті для виплати соціальних стипендій студентам (курсантам) 

вищих навчальних закладів», затверджених Постановою Кабінету Міністрів України 

від 28 грудня 2016 року № 1045, що утворюється для вирішення питань призначення 

та позбавлення академічних і соціальних стипендій; надання матеріальної допомоги; 

заохочення за успіхи в навчанні, участь у громадський, спортивній та науково-

дослідницький діяльності. 

1.2. Стипендіальна комісія у своїй роботі керується цим Положенням, 

“Положенням про правила призначення і виплати стипендій” (далі - Правила), 

“Положенням про порядок використання коштів, передбачених для надання 

матеріальної допомоги та матеріального заохочення аспірантам і докторантам”, 

Статутом Інституту, законами та іншими нормативно-правовими актами, які 

визначають права та обов’язки здобувачів вищої освіти (аспірантів, докторантів). 

1.3. Строк повноважень Стипендіальної комісії Інституту становить один 

навчальний рік. 

1.4. Склад Стипендіальної комісії затверджується перед початком 

навчального року наказом директора Інституту. 

1.5. Склад Стипендіальної комісії визначається рішенням Вченої ради і 

затверджується наказом директора Інституту. До складу Стипендіальної комісії 

входить заступник директора з наукової роботи (голова комісії), вчений секретар, 

представники Профспілкового комітету та Ради молодих вчених. 

 

2. ПОВНОВАЖЕННЯ СТИПЕНДІАЛЬНОЇ КОМІСІЇ 

2.1. Стипендіальна комісія Інституту розглядає такі питання: 



- розподіл коштів, передбачених для надання матеріальної допомоги та 

заохочення аспірантам і докторантам Інституту; 

- рекомендації для розгляду Вченою радою Інституту кандидатур на 

призначення стипендій НАН України, Президента України, Кабінету Міністрів, 

Верховної ради України та інших іменних стипендій та нагород аспірантам та 

докторантам; 

- розглядає спірні та інші питання. 

 

3. ПОРЯДОК РОБОТИ СТИПЕНДІАЛЬНОЇ КОМІСІЇ 

Облік надходження та використання коштів передбачених для надання 

матеріальної допомоги та матеріальне заохочення (преміювання) аспірантів і 

докторантів здійснюється відділом бухгалтерського Інституту. 

Стипендіальна комісія Інституту приймає рішення щодо надання матеріальної 

допомоги та матеріального заохочення окремо щодо кожної особи і кожної виплати, 

за поданням службової записки наукового керівника. Розмір матеріальної допомоги 

та матеріального заохочення (преміювання) встановлюється в індивідуальному 

порядку. 

Рішення стипендіальної комісії Інституту щодо надання матеріальної 

допомоги та матеріального заохочення, оформляється протоколом засідання та 

наказом директора Інституту, що є підставою для формування відповідних наказів 

(на затвердження реєстрів осіб для призначення академічних і соціальних стипендій, 

для призначення надбавок, матеріальної допомоги, на переведення на вакантні місця 

державного замовлення (з навчання за рахунок коштів фізичних осіб на навчання за 

рахунок коштів місцевого бюджету) тощо). 

Засідання Стипендіальної комісії Інституту проводяться за необхідністю. 

Дата, місце проведення та порядок денний засідання Стипендіальної комісії 

Інституту оголошується за тиждень до її засідання, шляхом розміщення оголошення 

на офіційному сайті Інституту. 

Засідання Стипендіальної комісії Інституту вважається дійсним, якщо на 

ньому присутні дві третини від загальної кількості її членів. Рішення вважається 

прийнятим, якщо за нього проголосували більше половини присутніх на засіданні. 




