
Рекомендації 

про процедуру розгляду заяв Стипендіальною комісією юридичного факультету 

1. Заяви подаються особисто або іншим шляхом, визначеним Стипендіальною 

комісією юридичного факультету (далі – «Комісією»). 

2. Інформація про терміни та способи прийому заяв формуються Комісією та 

оприлюднюються в порядку визначеним цими Рекомендаціями за тиждень до початку 

прийому заяв. 

3. Строк подачі заяв встановлюється Комісією і не може бути меншим п’ятнадцяти і 

більше двадцяти календарних днів. 

4. Останнім днем прийому заяв є день, що передує першому дню екзаменаційної сесії 

згідно з наказом ректора. 

5. Заяви, що подаються в письмовій формі, повинні бути виконані машинодруком. 

6. Недотримання встановленої форми є підставою для відмови у розгляді заяви.  

7. Особа може подати лише одну заяву і лише одним способом, крім заяв, які згідно з 

Правилами призначення академічних стипендій у Львівському національному університеті 

імені Івана Франка (далі – «Правила») подаються іншими особами. 

8. У разі подачі двох і більше заяв, однією особою, за винятком випадків вказаних у 

Правилах, Комісія вправі розглянути тільки одну заяву, ту де студент просить найбільшу 

кількість балів, а у разі, якщо студент просить однакову кількість балів у двох і більше заявах 

– за вибором Комісії. 

9. При поданні заяви, що складається з двох і більше аркушів чи із додатками, студент 

повинен подати документи у файлі. 

10. Заява обов’язково повинна включати наступні елементи: 

 прізвище та ім’я студента; 

 академічна група студента; 

 кількість балів, які студент просить нарахувати; 

 підстава нарахування балів (пункт положення на який посилається студент); 

 дата подачі; 

 номер телефону студента; 

 підпис студента, при поданні письмових заяв. 

11. Рекомендується використовувати поданий зразок (див. зразок). 

12. Рішення про нарахування чи не нарахування балів приймається Комісією після 

обговорення, щодо кожної заяви окремо. 



13. Засідання Комісії призначається її головою за погодженням з її членами, у 

триденний строк, що починає обраховуватись з наступного дня після спливу строку 

встановленого для подачі заяв. 

14. Інформація про місце і час початку розгляду заяв оприлюднюється згідно з 

Правилами не пізніше двох днів до дня розгляду. 

15. Засідання Комісії є відкритим. 

16. Після обговорення заяви, Комісія не менше половиною голосів від її складу 

приймає одне з рішень. 

17. Комісія може прийняти щодо кожної заяви наступне рішення: 

 нарахувати додаткові бали; 

 відмовити в нарахуванні додаткових балів; 

 нарахувати, а за окремими пунктами відмовити в нарахуванні додаткових балів. 

18. Підставами для відмови в нарахуванні додаткових балів є: 

 порушення форми заяви; 

 порушення змісту заяви; 

 подання двох і більше заяв однією особою (у тому числі заяви про нарахування балів 

до поточної успішності з тих самих підстав); 

 відсутність підстави для нарахування балів; 

 відсутність підтверджуючих документів; 

19. Забороняється відмова в нарахуванні додаткових балів з підстав, що не 

передбачені в Рекомендаціях. 

20. Після розгляду всіх заяв, Комісією формується Єдина база результатів розгляду 

заяв і оприлюднюється згідно з Рекомендаціями не пізніше наступного дня. 

21. Уся інформація, що підлягає оприлюдненню обов’язково розміщується на 

офіційному веб-сайті факультету в розділі "Новини". 

20. Не допускається оскарження рішень Комісії. 

  



 

Голові Стипендіальної комісії 

юридичного факультету 

Прізвище та ініціали голови в дав. відм. 

студента/студентки групи (вказати) 

Прізвище та ім’я студента/студентки 

Номер телефону 

 

Заява 

 Прошу нарахувати мені додаткові бали до стипендіального рейтингу у 

кількості (вказати) балів за (вказати підставу) відповідно до пункту (вказати 

пункт Правил). 

 

 дата                                                                                                підпис 


