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ПОЛОЖЕННЯ 

про призначення іменних стипендій облдержадміністрації та 

персональних стипендій імені О.С.Масельського студентам 

вищих навчальних закладів 

 

1. Загальні положення 
  

1.1. Іменні стипендії облдержадміністрації та персональні стипендії 

імені  

О.С.Масельського призначаються відповідно до рішення обласної 

Ради народних депутатів "Про увічнення пам'яті голови Харківської 

обласної Ради народних депутатів, голови Харківської обласної державної 

адміністрації Олександра Степановича Масельського" від 24 квітня 1996 

року та обласної програми „Молодь Харківщини" на 2006-2008 роки, 

затвердженої рішенням обласної ради від 31 січня 2006 року № 12-ІУ, 

студентам вищих навчальних закладів І-ІУ рівнів акредитації, які найбільш 

відзначилися в навчальній та науковій роботі.  

1.2. Студентам вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації 

іменні стипендії облдержадміністрації та персональні стипендії імені 

О.С.Масельського призначаються після закінчення ними першого курсу, 

студентам вищих навчальних закладів ІІІ-ІУ рівнів акредитації-після 

другого.  

1.3. Зазначені стипендії призначаються щорічно та виплачуються в 

розмірі 300,0 гривень щомісяця. Стипендіати отримують її додатково до 

основної стипендії.  

2. Мета та основні завдання 

2.1. Основною метою призначення іменних стипендій обласної 

державної  

адміністрації та персональних стипендій імені О.С.Масельського 

студентам вищих навчальних закладів є стимулювання їх навчальної, 

наукової діяльності і творчої ініціативи та підтримка обдарованої молоді 

Харківщини.  

2.2. Кандидати на отримання іменної стипендії облдержадміністрації 

та  



персональної стипендії імені О.С.Масельського висуваються 

вченими (педагогічними) радами вищих навчальних закладів І-ІУ рівнів 

акредитації.  

2.3. Критерії відбору кандидатів на призначення іменної та 

персональних  

стипендій:  

- відмінне навчання протягом усіх років;  

- успіхи в науково - дослідній роботі;  

- публікації, участь у наукових конференціях;  

- активна участь у громадській роботі;  

- високі моральні якості кандидатів.  

2.4. Іменні стипендії облдержадміністрації та персональні стипендії 

імені  

О.С.Масельського студентам вищих навчальних закладів І-ІУ рівнів 

акредитації призначаються один раз на рік за результатами літньої 

екзаменаційної сесії протягом місяця після її закінчення на підставі 

рішення стипендіальної комісії при обласній державній адміністрації.  

2.5. Персональний склад стипендіальної комісії при обласній 

державній  

адміністрації затверджується головою обласної державної 

адміністрації. До складу стипендіальної комісії включаються представники 

обласної державної адміністрації, її відповідних структурних підрозділів, 

керівники вищих навчальних закладів Харківщини І-ІУ рівнів акредитації, 

науковці та інші особи, пов'язані з науковою і освітньою діяльністю, 

представники обласної студентської ради.  

2.6. Розподіл іменних стипендій облдержадміністрації та 

персональних стипендій імені О.С. Масельського між вищими 

навчальними закладами І-ІУ рівнів акредитації здійснюється Головним 

управлінням освіти і науки обласної державної адміністрації.  

2.7. Стипендіальна комісія при обласній державній адміністрації 

здійснює розгляд кандидатур, які запропоновані вченими (педагогічними) 

радами вищих навчальних закладів І-ІУ рівнів акредитації, і приймає 

рішення про призначення студентам іменних стипендій 

облдержадміністрації та персональних стипендій імені О.С.Масельського.  

2.8. Іменні стипендії облдержадміністрації та персональні стипендії 

імені  

О.С.Масельського студентам вищих навчальних закладів 

виплачуються після їх призначення, з 1 вересня поточного року.  

3. Фінансування 

3.1. Фінансування витрат на виплату іменних та персональних 

стипендій імені О.С. Масельського здійснюється за рахунок коштів, 

передбачених в обласному бюджеті по галузі "Освіта".  

3.2. На підставі протоколу засідання стипендіальної комісії видається 

наказ по Головному управлінню освіти і науки обласної державної 

адміністрації "Про виплату іменних і персональних стипендій кращим 



студентам вищих навчальних закладів у поточному році", відповідно до 

якого здійснюється перерахування коштів на виплати іменних стипендій 

облдержадміністрації та персональних стипендій імені О.С. Масельського 

на розрахункові рахунки вищих навчальних закладів І-ІУ рівнів 

акредитації, відкриті в органах Державного казначейства, на виконання 

доручення по виплаті іменної  

стипендії фізичній особі щомісяця, починаючи з вересня по серпень 

наступного року.  
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