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ПОРЯДОК 

проведення конкурсного відбору кандидатів на 

призначення стипендій на навчання від німецького  

Ротарі клубу 
 

І. Загальні положення 

1.1. Цей Порядок визначає процедуру проведення конкурсного відбору кандидатів  

на призначення стипендій на навчання від Ротарі клубу Байльнгріс-Альтмюльюра 

(Німечиина). 

 

1.3. Комісія у своїй діяльності керується  законами України, актами Президента України 

та Кабінету Міністрів України та цим Порядком. 

1.4. Основним завданням комісії є організація прозорого відбору кандидатур на 

одержання стипендій на навчання від німецького Ротарі клубу Байльнгріс-Альтмюльюра 

(далі Ротарі клуб). 

 

II. Організація роботи комісії 

2.1. Комісія утворюється наказом ректора у складі голови, заступника голови, секретаря 

та членів комісії. 

2.2. Комісію очолює голова – проректор з науково-педагогічної та навчальної  роботи. 

2.3. До складу комісії входять декани факультетів СНАУ, директори структурних 

підрозділів, голова студентського самоврядування, голова профспілкової організації 

студентів і аспірантів, представник адміністрації, 1 представник приймальної комісії. (за 

згодою). 

2.4. Комісія відповідно до покладених на неї завдань: 

інформує потенційних абітурієнтів щодо можливості взяти участь у конкурсі на 

отримання стипендії на навчання від Ротарі клубу. 

розглядає документи кандидатів на призначення стипендій на навчання від Ротарі клубу; 

проводить відбір кандидатів на призначення стипендій  на навчання від німецького 

Ротарі клубу відповідно до критерій; 



надсилає протоколи засідання комісії на погодження наглядовій раді Ротарі клубу; 

щоквартально інформує наглядову раду Ротарі клубу щодо навчальних успіхів 

стипендіатів. 

2.5. Організаційною формою роботи комісії є засідання, які проводяться за потреби. 

Засідання комісії є правомочним, якщо на ньому присутні не менше двох третин її членів. 

2.6.  Рішення комісії про призначення стипендій на навчання від Ротарі клубу 

приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів присутніх членів комісії. У 

разі розподілу голосів порівну голос голови комісії є вирішальним. 

2.7. Протокол засідання комісії, підписаний членами комісії, які були присутні під час 

обговорення кандидатів та голосування, є підставою для подачі інформації в Німеччину про 

результати конкурсного відбору. 

2.8. Голова комісії здійснює керівництво діяльністю комісії, визначає порядок роботи, 

головує на її засіданнях, забезпечує виконання покладених на комісію завдань. 

2.9. Секретар комісії: 

веде та оформляє протоколи засідань комісії; 

забезпечує інформування членів комісії стосовно організаційних питань її діяльності. 

2.10. У разі відсутності секретаря комісії його обов’язки виконує інший член комісії.  

2.11. Члени комісії розглядають документи кандидатів на призначення стипендій на 

навчання від Ротарі клубу, вносять пропозиції та приймають рішення щодо кандидатів на 

призначення стипендій. 

 

III.  Вимоги до кандидатів на призначення  

стипендій на навчання від Ротарі клубу 

 
3.1. На отримання стипендій на навчання від Ротарі клубу можуть бути висунуті особи, 

рекомендовані до зарахування на комерційну форму до Сумського НАУ та його структурних 

підрозділів або які вже навчаються на комерційній формі на будь якій спеціальність в СНАУ: 

-  місце проживання яких зареєстровано на територіях, які віднесені до особливо 

небезпечних територій, або на територіях, постраждалих від бойових дій; 

- малозабезпечені особи; 

-  напівсироти; 

-  абітурієнти із  сімей, у яких є 2 студенти в СНАУ, які навчаються на комерційній 

основі; 

- особи, домогосподарства яких зазнали пошкоджень внаслідок агресії РФ . 

Перевага віддається студентам 1 або 1 с.т.курсу.  Претендентами на отримання вказаної 

стипендії можуть бути і студенти старших курсів зазначених категорій, за умови що термін 

навчання їх не менше 2 років. 

При цьому враховується: 

середній бал успішності навчання згідно шкільного атестату, диплому коледжу або 

попереднього року навчання в СНАУ 

наявність мотиваційного листа,  



наявність довідки про місце реєстрації, анкети про склад сім’ї та оригіналів документів у 

приймальній комісії. 

3.4. На отримання стипендій на навчання від Ротарі клубу подаються такі документи: 

мотиваційний лист; 

копія паспорта громадянина України; 

копія ідентифікаційного кода; 

копія довідки про місце реєстрації; 

підтвердження віднесення місця реєстрації до території, що відноситься до особливо 

небезпечних територій. 

довідки-підтвердження соціального статусу 

3.6. У разі якщо кандидати на призначення стипендій на навчання від Ротарі клубу 

відповідають встановленим вимогам, документи передаються на розгляд комісії.  

3.7. Пропозиції стосовно кандидатів на стипендій на навчання від Ротарі клубу  

подаються деканами факультетів до 25 серпня поточного року для подальшого опрацювання 

та підготовки відповідного протоколу. 

3.8. Стипендії на навчання від Ротарі клубу виплачуються раз на 3 місяці протягом двох 

років, починаючи з першого числа місяця після зарахування на навчання до СНАУ. 

3.9. У разі, якщо студент не склав сесію і відрахований, стипендія припиняється з 

моменту підписання наказу на відрахування. 

3.10. Комісія  повинна надати іншу кандидатуру на призначення стипендії, яка 

відповідає вказаним критеріям. 
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