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1. Загальна частина
Положення

«Про

порядок

призначення

і

встановлення

розмірів іменних (персональних) стипендій Рад Роботодавців
Національного університету біоресурсів і природокористування
України» складено за ініціативи Ради Роботодавців НУБіП України.
Однією з іменних (персональних) стипендій Національного
університету біоресурсів і природокористування України є іменна
(персональна)

стипендія

Рад

Роботодавців

факультетів

чи

навчально-наукових інститутів НУБіП України, інших зацікавлених
підприємств, організацій, установ.

2. Призначення іменних (персональних) стипендій
2.1. Іменні (персональні) стипендії (далі – Іменні стипендії)
університету призначаються студентам денної форми навчання, які
навчаються:
– за рахунок коштів державного бюджету;
– за умов договору.
2.2. Кандидати на отримання Іменних стипендій визначаються
з

числа студентів Національного університету біоресурсів і

природокористування України (далі – Університету) найкращих за
напрямом діяльності, які особливо відзначились:
–

переможці

й

призери

Міжнародних

та

ІІ

етапу

Всеукраїнських студентських олімпіад;
– у навчальній роботі;
– у науковій та науково-дослідній роботі;
– приймають активну участь у громадському, спортивному та
культурному житті університету;

– приймають активну участь в роботі органів студентського
самоврядування;
– мають високі морально-патріотичні якості.
2.3. Перелік номінацій та кількість Іменних стипендій в
Університеті встановлюється Радами роботодавців факультетів та
ННІ,

іншими

зацікавленими

підприємствами,

організаціями,

установами.
2.4. Кандидатури студентів на отримання Іменних стипендій
висуваються вченими радами факультетів чи ННІ з урахуванням
пропозицій

відповідних

кафедр,

органів

студентського

самоврядування факультетів чи ННІ, студентів академічних груп,
зацікавленими підприємствами, організаціями, установами.
2.5.

Для здобуття Іменної стипендії

на розгляд

Ради

Роботодавців факультетів чи ННІ НУБіП України необхідно подати
такі документи:
–

подання

педагогічних

на

присудження

працівників,

завідувачів

стипендії

від

науково-

кафедрами,

деканів,

директорів ННІ, інших зацікавлених підприємств, організацій,
установ;
– витяг з протоколу засідання Вченої ради факультету чи ННІ
про рекомендацію кандидатури для призначення Іменної стипендії;
– витяг із залікової книжки претендента, завірений деканом
факультету чи директором ННІ;
– характеристика претендента, завірена деканом факультету
чи директором ННІ.
2.6. Рада Роботодавців колегіально розглядає матеріали,
подані вченими радами факультетів чи ННІ, приймає рішення щодо
кандидатур студентів на отримання Іменних стипендій та передає

його на розгляд Вченої ради університету.
2.7. За поданням Ради Роботодавців Вчена Рада НУБіП
України погоджує список претендентів для призначення Іменних
стипендій.
2.8. Ректор наказом по Університету затверджує реєстр осіб,
яким призначаються Іменні стипендії Ради Роботодавців НУБіП
України.
2.9. Іменні стипендії Університету не відносяться до категорії
академічних, тому можуть призначатись всім студентам бюджетної
та контрактної форм навчання, в тому числі й студентам, які вже
отримують академічну стипендію.
2.10.

Іменні

виплачуються

в

сформованого

за

стипендії
межах

Ради

коштів

рахунок

Роботодавців
Фонду

благодійних

Університету

Іменних
внесків

стипендій,

членів

Ради

Роботодавців, інших зацікавлених підприємств, організацій, установ
у благодійному фонді «Голосіївська ініціатива 2020».
Порядок виплат Іменних стипендій регулюється окремим
договором

між

Національним

університетом

біоресурсів

і

природокористування України та благодійним фондом «Голосіївська
ініціатива 2020».
2.11. Іменна стипендія може бути разовою, або щомісячною
протягом

навчального

семестру.

Вид

виплати

стипендії

визначається Радами Роботодавців факультетів чи ННІ або іншими
зацікавленими підприємствами, організаціями, установами.
2.12. Іменні стипендії Рад Роботодавців факультетів чи ННІ,
що виплачуються впродовж семестру, призначаються з першого
числа місяця, що настає після закінчення підсумкового контролю
згідно з навчальним планом на період до першого числа місяця, що

настає після закінчення наступного підсумкового контролю.
2.13.

Розмір

Роботодавців

Іменних

Університету

стипендій
або

встановлюється
іншими

підприємствами, організаціями, установами.

Радою

зацікавленими

