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1. ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ

1.1. Правила розроблені відповідно до Закону України «Про освіту» від 05.09.2017 

р. № 2145-VIII; Закону України «Про повну загальну середню освіту» від 

16.01.2020 р. № 463-IX; Постанови Кабінету Міністрів України від 12.06.2004 р. № 

882 «Питання стипендіального забезпечення»; Постанови Кабінету Міністрів 

України від 28.12.2016 р. № 1047 «Про розміри стипендій у державних та 

комунальних навчальних закладах, наукових установах»; Постанови Кабінету 

Міністрів України від 25.01.2017 р. №32 «Про внесення змін до деяких постанов 

Кабінету Міністрів України з питань стипендіального забезпечення»; Постанови 

Кабінету Міністрів України від 13.02.2019 р. № 280 «Про затвердження Положення 

про спеціалізовану мистецьку школу (школу-інтернат)»; Статуту Комунального 

закладу «Люботинська спеціалізована мистецька школа-інтернат “Дивосвіт”» 

Харківської обласної ради від 06.12.2019 року. 

1.2. Дія цих Правил поширюється на учнів 8-11(12) класів Комунального закладу 

«Люботинська спеціалізована мистецька школа-інтернат “Дивосвіт”» Харківської 

обласної ради. 

1.3. Учням Комунального закладу «Люботинська спеціалізована мистецька 

школа-інтернат “Дивосвіт”» Харківської обласної ради призначаються академічні 

стипендії – за результатами навчання (семестрового контролю); учням 8 класу 

призначаються стипендії до першого семестрового контролю.  

1.4. Особі, яка навчалася в іншому загальноосвітньому навчальному закладі і в 

установленому порядку перейшла на навчання до Комунального закладу 

«Люботинська спеціалізована мистецька школа-інтернат “Дивосвіт”» Харківської 

обласної ради, академічна стипендія призначається і виплачується відповідно до 

Постанови Кабінету Міністрів України від 12 липня 2004 р. № 882 «Питання 

стипендіального забезпечення», а саме: академічна стипендія – з місяця, що настає 

за датою переведення (вступу) особи на навчання відповідно до наказу керівника 

навчального закладу. Дія цього пункту не розповсюджується на учнів 5-7 класів. 

1.5. Учням, що в установленому порядку перейшли на навчання до Комунального 



закладу «Люботинська спеціалізована мистецька школа-інтернат “Дивосвіт”» 

Харківської обласної ради призначаються стипендії до першого семестрового 

контролю. Дія цього пункту не розповсюджується на учнів 5-7 класів. 

1.6. 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, крім випадків, 

зазначених у цих Правилах. 

1.7. Стипендія виплачується один раз на місяць не пізніше останнього числа 

поточного місяця.  

1.8. Виплата академічних стипендій в установленому законом порядку та згідно з 

цими правилами розпочинається з 1 січня 2020 року. 

 

2. СТИПЕНДІАЛЬНА КОМІСІЯ 

2.1. Для вирішення питань щодо призначення та позбавлення академічної стипендії 

(у тому числі спірних), надання матеріальної допомоги учням, заохочення кращих з 

них за успіхи у навчанні, участь у громадській, спортивній та науковій діяльності 

щороку до 5 вересня наказом директора утворюється стипендіальна комісія.  

2.2. До складу стипендіальної комісії входять: 

Голова комісії:  директор школи; 

Члени комісії :  - головний бухгалтер; 

- бухгалтер; 

- заступник директора з навчальної роботи; 

- заступник директора з виховної роботи;  

- голови шкільних циклових комісій; 

- голова профспілки; 

- лідер учнівського самоврядування; 

- представники учнівського самоврядування (у кількості однієї 

особи від кожного класу, на які розповсюджується дія цих 

правил). 



2.3. У своїй роботі стипендіальна комісія Комунального закладу «Люботинська 

спеціалізована мистецька школа-інтернат “Дивосвіт”» Харківської обласної ради 

керується законами та іншими нормативно-правовими актами, що визначають 

права і обов'язки учнів, які навчаються в Комунальному закладі «Люботинська 

спеціалізована мистецька школа-інтернат “Дивосвіт”» Харківської обласної ради, 

цими Правилами, Статутом Комунального закладу «Люботинська спеціалізована 

мистецька школа-інтернат “Дивосвіт”» Харківської обласної ради. 

2.4. Засідання стипендіальної комісії оформлюється протоколом, який підписується 

всіма присутніми на засіданні членами стипендіальної комісії. Члени 

стипендіальної комісії можуть у письмовій формі викласти окрему думку щодо 

рішення стипендіальної комісії, яка додається до протоколу.  

2.5. Датою протоколу є дата проведення засідання. Якщо засідання тривало кілька 

днів, то через тире зазначається перший та останній день засідання. 

2.6. Нумерація протоколів ведеться в межах одного навчального року. Тобто, якщо 

останнє засідання в 2020 році відбулося 20 грудня і воно було дванадцятим, а в 2021 

році нове засідання було проведене 25 січня, то складеному за його результатами 

протоколу присвоюється №1, а не №13. 

2.7. З числа членів стипендіальної комісії обирається секретар стипендіальної 

комісії. 

2.8. Засідання стипендіальної комісії є правомочним, якщо на ньому присутні не 

менш як 2/3 її членів. Рішення стипендіальної комісії приймаються простою 

більшістю голосів присутніх на засіданні членів стипендіальної комісії. У разі 

однакової кількості голосів "за" і "проти" приймається рішення на користь особи, 

щодо якої вирішується спірне питання.  

2.9. Члени стипендіальної комісії при вирішенні питань, що стосуються їх 

безпосередньо, не беруть участі у голосуванні щодо себе. 

2.10. Засідання стипендіальної комісії проводяться не рідше одного разу на семестр. 

2.11. Засідання стипендіальної комісії по призначенню ординарної (звичайної) 

академічної стипендії проводяться не пізніше останнього робочого дня місяця 



завершення семестрового контролю. 

2.12. Засідання стипендіальної комісії по розподілу коштів для заохочення 

(преміювання) учням проводяться протягом трьох робочих днів з моменту 

отримання інформації щодо суми вищезазначених коштів.  

2.13. На стипендіальній комісії розглядаються пропозиції та клопотання, які 

надійшли не пізніше першого числа поточного місяця.  

2.14. За поданням стипендіальної комісії директор школи затверджує реєстр осіб, 

яким призначаються стипендії, в разі, коли рішення стипендіальної комісії не 

суперечить вимогам законодавства та правилам призначення стипендій. 

2.15. Секретар стипендіальної комісії:  

2.15.1. Забезпечує роботу стипендіальної комісії.  

2.15.2. Приймає, готує та подає до засідання голові комісії пропозиції і 

клопотання, які надходять для розгляду на засіданні стипендіальної комісії. 

2.15.3. Веде протокол засідання стипендіальної комісії.  

2.16. Повноваження стипендіальної комісії: 

2.16.1. Призначення або позбавлення академічних стипендій. 

2.16.2. Заохочення (преміювання) кращих учнів за успіхи у навчанні, участь у 

громадській, спортивній та науково-дослідницький діяльності за рахунок 

коштів, передбачених у кошторисі навчального закладу, затвердженому у 

встановленому порядку. 

2.16.3. Розглядає кандидатури претендентів на іменні та персональні стипендії. 

2.16.4. Враховує при визначенні виду стипендії рейтинг учня.  

2.16.5. Подає для затвердження керівником навчального закладу реєстр осіб, 

яким призначається стипендія.  

2.17. Стипендіальна комісія, в межах коштів, виділених для заохочення 

(преміювання) учнів, формує подання на осіб, яким призначається премія та подає 

його директору школи для затвердження. 

 

  



3. ПРИЗНАЧЕННЯ І ВИПЛАТА АКАДЕМІЧНИХ СТИПЕНДІЙ. 

3.1. Академічна (ординарна) стипендія у мінімальному розмірі призначається: 

- учням першого року навчання до першого семестрового контролю; 

- учням, які за результатами семестрового контролю мають середній бал 

навчальних досягнень учнів більший за 5,5 балів за дванадцятибальною шкалою 

оцінювання. 

3.2. При підрахуванні середнього балу успішності враховуються результати 

семестрових оцінок з кожного навчального предмету (дисципліни). 

3.3. У разі коли за результатами навчання успішність учня становить 10-12 балів за 

дванадцятибальною шкалою оцінювання з кожного навчального предмета, 

отриманих під час семестрового контролю, розмір стипендії, призначеної такій 

особі згідно з абзацами першим і другим пункту 3.1. цих Правил, збільшується на 

45,5 відсотка. 

3.4. У межах коштів передбачених для виплати стипендій першочергово 

призначаються академічні стипендії учням: 

3.4.1. з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування; 

3.4.2. з числа осіб, які згідно з Законом України «Про статус і соціальний 

захист громадян, які постраждали в наслідок Чорнобильської катастрофи» 

мають пільги під час призначення стипендії; 

3.4.3. з малозабезпечених сімей; 

3.4.4. які є дітьми інвалідами та інвалідами І-ІІІ групи; 

3.4.5. яким Законом України «Про внесення змін до деяких законів України 

щодо державної підтримки учасників бойових дій та їхніх дітей , дітей один із 

батьків яких загинув у районі проведення антитерористичних операцій, 

бойових дій чи збройних конфліктів або під час масових акцій 

громадянського протесту, дітей, зареєстрованих як внутрішньо переміщені 

особи, для здобуття професійно-технічної та вищої освіти» гарантується 

призначення соціальної стипендії. 

3.5. За особливі успіхи у навчанні, участь у громадській, спортивній або 



дослідницькій діяльності учням за поданням стипендіальної комісії можуть 

призначатися іменні або персональні стипендії навчального закладу, виплата яких 

здійснюється у межах коштів, передбачених для виплати стипендій, відповідно до 

Положення про іменні або персональні стипендії Комунального закладу 

«Люботинська спеціалізована мистецька школа-інтернат “Дивосвіт”» Харківської 

обласної ради, що затверджується директором. 

Розмір іменної або персональної стипендії підвищується порівняно з призначеною 

згідно з пунктом 3.1 цих Правил на 20 відсотків. 

3.6. У разі коли стипендіат має право на призначення кількох академічних 

стипендій, виплачується одна – найбільшого розміру. 

3.7. Академічна стипендія не призначається в випадках: 

- коли середній бал навчальних досягнень учня становить менше 5,5 балів включно 

за дванадцятибальною шкалою оцінювання;  

- коли семестровий бал хоча б по одному з предметів (дисциплін) становить 4 і 

менше балів включно за дванадцятибальною шкалою оцінювання. 

 

4. ПРИЗНАЧЕННЯ І ВИПЛАТА АКАДЕМІЧНИХ СТИПЕНДІЙ У 

ОКРЕМИХ ВИПАДКАХ. 

4.1. У разі коли строк закінчення навчання особи, яка отримує академічну або 

соціальну стипендію, настає до закінчення місяця або стипендіат вибуває з 

навчального закладу до закінчення строку навчання, їм виплачується стипендія у 

повному обсязі за останній місяць навчання. 

 

5. ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ СПІРНИХ ПИТАНЬ 

5.1. Учні або учнівські колективи, які вважають, що в конкретних питаннях 

призначення або позбавлення стипендії порушене чинне законодавство та діючі 

нормативні акти, мають право звернутися до стипендіальної комісії Комунального 

закладу «Люботинська спеціалізована мистецька школа-інтернат “Дивосвіт”» 

Харківської обласної ради з вмотивованою заявою.  



5.2. Стипендіальна комісія Комунального закладу «Люботинська спеціалізована 

мистецька школа-інтернат “Дивосвіт”» Харківської обласної ради розглядає 

апеляції в термін, який не перевищує 10-ти днів з дня отримання апеляції, та 

повідомляє про своє рішення заявнику. 

 

6. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 

6.1. Правила затверджуються рішенням Педагогічної ради Комунального закладу 

«Люботинська спеціалізована мистецька школа-інтернат “Дивосвіт”» Харківської 

обласної ради за погодженням із учнівським самоврядуванням Комунального 

закладу «Люботинська спеціалізована мистецька школа-інтернат “Дивосвіт”» 

Харківської обласної ради, вводяться в дію наказом директора по Комунальному 

закладу «Люботинська спеціалізована мистецька школа-інтернат “Дивосвіт”» 

Харківської обласної ради. 

6.2. Зміни або доповнення до цих Правил вносяться у порядку встановленому для 

прийняття і вводяться в дію наказом директора. 




