
 

 
 

 
МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 
12 жовтня 2017 року № 18 

Миколаїв   
 
  
 

Про затвердження Положення про  
порядок призначення стипендії голови 
Миколаївської обласної державної 
адміністрації, голови Миколаївської 
обласної ради студентам вищих та учням  
професійно-технічних навчальних закладів 

Шістнадцята сесія                 
                    сьомого скликання 

 
 

На підставі статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», відповідно до пункту 22 частини першої статті 62 Закону України 
«Про вищу освіту», на виконання пункту 3.7. розділу 3 «Підтримка та розвиток 
обдарованих і талановитих дітей» Програми розвитку освіти Миколаївської 
області на 2017-2021 роки, затвердженої рішенням обласної ради  від 22 грудня 
2016 року № 3, обласна рада  
 
 
ВИРІШИЛА: 
 
 

1. Затвердити Положення про порядок призначення стипендії голови 
Миколаївської обласної державної адміністрації, голови Миколаївської обласної 
ради студентам вищих та учням професійно-технічних навчальних закладів, що 
додається. 

 

2. Департаменту освіти і науки облдержадміністрації (Каськовій) 
забезпечити організацію роботи щодо призначення стипендії голови 
Миколаївської обласної державної адміністрації, голови Миколаївської 
обласної ради між вищими та професійно-технічними навчальними закладами 
відповідно до затвердженого Положення. 

 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 
обласної ради з питань культури, науки і освіти, сім’ї та молоді, спорту. 
 
 
 
Голова обласної ради                                            В.В. Москаленко 



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Рішення обласної ради 
12 жовтня 2017 року № 18 

 
    

 
П О Л О Ж Е Н Н Я 

про порядок призначення стипендії голови Миколаївської обласної 
державної адміністрації, голови Миколаївської обласної ради студентам  

вищих та учням професійно-технічних навчальних закладів 
 

1. Стипендія голови Миколаївської обласної державної адміністрації, 
голови Миколаївської обласної ради (далі – стипендія) призначається 
студентам вищих навчальних закладів I-IV рівнів акредитації та учням 
професійно-технічних навчальних закладів незалежно від підпорядкування за 
досягнення у навчанні, науковій чи громадській діяльності, перемогу у конкурсі 
фахової майстерності (для учнів професійно-технічних навчальних закладів) за 
попередній навчальний рік.  
 
 2. Кандидати на отримання стипендії голови обласної державної 
адміністрації, голови обласної ради висуваються з числа студентів вищих 
навчальних закладів І-IV рівнів акредитації денної форми навчання та учнів 
професійно-технічних навчальних закладів педагогічними радами професійно-
технічних навчальних закладів, вищих навчальних закладів I-ІІ рівнів 
акредитації, вченими радами вищих навчальних закладів III-IV рівнів 
акредитації за узгодженням зі студентським та учнівським самоврядуванням.  
 Студенти, які отримують інші спеціальні стипендії протягом навчального 
року, знаходяться в академічній відпустці, на отримання стипендії голови 
облдержадміністрації та голови обласної ради не висуваються. 
 

3. Керівники професійно-технічних навчальних закладів та вищих 
навчальних закладів I-IV рівнів акредитації надсилають до департаменту освіти 
і науки облдержадміністрації:  
 
1) подання кандидата на отримання стипендії; 
 
2) витяг із протоколу засідання педагогічної або вченої ради навчального 
закладу; 
 
3) клопотання органу учнівського або студентського самоврядування 
навчального закладу; 
 
4) анкету учня або студента (прізвище, ім’я, по батькові кандидата, курс, 
факультет, приналежність до пільгової категорії, перелік досягнень у навчанні 
та громадській роботі); 
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5) копії дипломів, грамот, інших документів про перемогу (участь) у конкурсах, 
фестивалях, олімпіадах за попередній навчальний рік; 
 
6) список друкованих праць (за наявності), оформлений відповідно до вимог, 
або власних творів (із зазначенням бібліографічних даних), або виробів (для 
студентів технічних спеціальностей/учнів ПТНЗ), або перелік змагань, у яких 
кандидат на отримання стипендії брав участь (для студентів, які навчаються за 
напрямом підготовки «Фізичне виховання» і «Спорт»), або суспільно важливих 
заходів, до проведення яких долучався кандидат (всеукраїнські акції, 
загальноміські заходи, активна участь у студентському самоврядуванні; 
 
7) копії посвідчень майстра або кандидата у майстри спорту. 
 

4. Документи кандидатів на отримання стипендії, оформлені неналежним 
чином, повертаються суб’єктам подання з поясненнями та рекомендаціями 
щодо усунення недоліків (строк усунення недоліків  становить 10 днів). 
 

5. Критерії оцінювання досягнень кандидатів на отримання стипендії:  
 
1) навчальні досягнення кандидата мають бути не нижчими, ніж рівень В (для 
ВНЗ, що користуються ECTS) або 4 за п’ятибальною системою – 25 балів; 
 
2) участь в олімпіадах, конкурсах, змаганнях: міжнародних, всеукраїнських –   
25 балів, обласних – 15 балів, університетських –10 балів; 
 
3) громадська або інша суспільно корисна робота – 20 балів; 
 
4) наявність наукових публікацій, виробів, творчих праць, спортивних 
здобутків – 20 балів; 
 
5) грамотність, охайність, культура оформлення поданих матеріалів – 10 балів. 
 

Максимальна кількість балів – 100 балів, мінімальна – 75 балів. 
 

6. Експертна комісія з призначення стипендії (далі – експертна комісія) 
формується із представників директорів професійно-технічних навчальних 
закладів, рад ректорів вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації 
Миколаївської області та директорів вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів 
акредитації Миколаївської області, органів учнівського та студентського 
самоврядування, депутатів обласної ради і представників департаменту освіти і 
науки облдержадміністрації. Персональний склад експертної комісії 
затверджується щороку розпорядженням голови облдержадміністрації. 
 
 7. Експертна комісія розглядає списки кандидатів на отримання стипендії 
голови обласної державної адміністрації, голови обласної ради та направляє 
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голові облдержадміністрації пропозиції щодо кандидатур на призначення 
стипендій. 
 
 8. Строки висування претендентів на отримання стипендій голови обласної 
державної адміністрації, голови обласної ради, списки кандидатур на 
призначення стипендій затверджуються розпорядженнями голови 
облдержадміністрації.  
 Відповідальним за підготовку проектів розпоряджень про призначення та 
виплату стипендій є департамент освіти і науки облдержадміністрації. 
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