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І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1. Обласна стипендія призначається студентам вищих навчальних
закладів Кіровоградської області денної форми навчання державних,
комунальних та приватних вищих навчальних закладів незалежно від їх
підпорядкування та фінансування (державний, обласний бюджет або кошти
фізичних чи юридичних осіб), мають високий рівень навчальних
досягнень.
2. Обласна стипендія призначається на конкурсних засадах за
рахунок коштів обласного бюджету.
3. Розподіл обласної стипендії здійснюється комісією з питань
призначення обласної стипендії студентам (курсантам) вищих навчальних
закладів (далі - комісія).
4. Щороку призначається 14 стипендій студентам вищих навчальних
закладів: 7 стипендій - студентам коледжів, технікумів (училищ) і 7
стипендій - студентам університетів, інститутів, академії.
5. Стипендія виплачується у розмірі:
для студентів коледжів, технікумів (училищ) – 300 грн. кожна стипендія,
для студентів академії, університетів, інститутів – 400 грн. кожна
стипендія.
ІІ. ПРИЗНАЧЕННЯ ОБЛАСНОЇ СТИПЕНДІЇ ТА ПОЗБАВЛЕННЯ
ПРАВА НА ЇЇ ОДЕРЖАННЯ
1. Кандидати на отримання стипендії висуваються вченими
(педагогічними) радами вищих навчальних закладів, які приймають
відповідне рішення двічі на рік після закінчення екзаменаційних сесій.
2. Вимоги до претендентів на отримання обласної стипендії — це
відмінна успішність.
Перевага надається студентам — переможцям та/або учасникам
конкурсів, змагань, олімпіад, наукових конференцій, авторам публікацій у
збірниках наукових праць, пресі, учасникам громадських заходів та
активістам громадських організацій (студентського самоврядування,
волонтерських організацій тощо) відповідно до рейтингу за розглядом
анкет претендентів.

3. До комісії подаються такі документи:
витяг із залікової книжки студента-претендента з оцінками за
екзаменаційну сесію;
рішення вченої (педагогічної) ради про висунення кандидата на
призначення обласної стипендії;
характеристика студента-претендента на обласну стипендію, яка має
включати інформацію про громадську діяльність, отримання призових
місць на відповідних конкурсах, змаганнях та олімпіадах тощо, участь у
науковій роботі;
заповнена анкета претендента на обласну стипендію студентам
вищих навчальних закладів Кіровоградської області. Анкета включає
інформацію про результати участі претендента у конкурсах, змаганнях,
олімпіадах, наукових конференціях, громадській роботі, а також про
публікації у збірниках наукових праць, пресі тощо, яка оцінена
відповідними балами.
4. Документи подаються щороку до 1 лютого та 15 липня.
Первинні документи претендентів на обласну стипендію
зберігаються протягом 2-х місяців з дня їх розгляду комісією.
5. Підставою для виплати обласної стипендії є рішення комісії з
питань призначення обласної стипендії студентам.
6. Позбавлення студентів вищих навчальних закладів обласної
стипендії здійснюється на підставі клопотання вчених (педагогічних) рад
за висновком комісії за таких умов:
переведення студента на навчання до вищого навчального закладу,
який розташований на території іншої області або іншої держави;
порушення громадського порядку стипендіатом;
порушення проти стипендіата кримінальної справи.
ІІІ. РОБОТА КОМІСІЇ З ПИТАНЬ ПРИЗНАЧЕННЯ ОБЛАСНОЇ
СТИПЕНДІЇ СТУДЕНТАМ (КУРСАНТАМ) ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ
ЗАКЛАДІВ
До складу комісії входять представники вищих навчальних закладів,
студентського самоврядування, керівники структурних підрозділів обласної
державної адміністрації, до функціональних повноважень яких належить
реалізація державної політики в галузі освіти і науки, департаменту
фінансів тощо.
Комісія розглядає документи претендента на стипендію, враховуючи
підсумковий бал за позанавчальну роботу, формує рейтинговий список
претендентів та визначає стипендіатів.
Персональний склад комісії та зміни до нього затверджуються
розпорядженням голови обласної державної адміністрації за погодженням з
головою постійної комісії обласної ради з питань освіти, науки, культури,
туризму, спорту, у справах сім’ї, молодіжної політики.
3. Організаційне забезпечення роботи комісії здійснює її секретар.

4. Головують на засіданнях співголови комісії по черзі, а у разі
відсутності співголів комісії – заступник співголів комісії.
5. Рішення комісії приймаються простою більшістю голосів
присутніх на засіданні її членів. У разі рівного розподілу голосів - голос
головуючого є вирішальним.
Засідання комісії є правомочним за умови присутності на засіданні
двох третин від її загального складу.
6. У разі відсутності члена комісії із числа керівників структурних
підрозділів чи голів рад громадських організацій - участь у засіданні беруть
їх заступники, на яких покладено виконання повноважень.
7. Рішення комісії оформляється протоколом. Протоколи засідань та
рішення комісії підписує співголова, який вів дане засідання (заступник
співголів) та секретар.
IV. ПОРЯДОК ФІНАНСУВАННЯ ТА ВИПЛАТИ ОБЛАСНОЇ
СТИПЕНДІЇ
1. Фінансування обласної стипендії здійснюється за рахунок коштів
обласного бюджету.
2. Головним розпорядником коштів обласного бюджету щодо
фінансування обласної стипендії є департамент освіти і науки
облдержадміністрації.
3. Головний розпорядник коштів щороку складає бюджетний запит на
підставі пропозиції обласної комісії з питань призначення обласної
стипендії.
4. Департамент фінансів обласної державної адміністрації під час
формування проекту обласного бюджету на відповідний рік передбачає
бюджетні асигнування, необхідні для виплати обласних стипендій
студентам вищих навчальних закладів області, на підставі бюджетного
запиту головного розпорядника коштів.
5. Підставою для виплати обласної стипендії є рішення комісії.
6. Термін виплати обласної стипендії:
за підсумками зимової сесії - з лютого по червень включно;
за підсумками літньої сесії - з липня по січень включно.
7. Обласна стипендія є додатковою до основної стипендії, яка
виплачується навчальним закладом. Фінансування стипендій здійснюється
шляхом перерахування коштів головним розпорядником на карткові
рахунки стипендіатів щомісяця.
8. Контроль за цільовим використанням коштів обласного бюджету
здійснюється головним розпорядником відповідно до чинного
законодавства.
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