
Питання призначення соціальних стипендій    

у відокремленому структурному підрозділі  

«Смілянський технологічний фаховий коледж НУХТ» 

1. Право на соціальні стипендії мають студенти ВСП СТФК НУХТ, які 

навчаються за державним замовленням та не перебувають в академічній 

відпустці. 

           2. Соціальна стипендія в обов’язковому порядку призначається 

студентам коледжу, які за результатами навчального семестру не мають 

академічної заборгованості, незадовільних результатів навчання, включені до 

рейтингу відповідно до Порядку  № 1050 та належать до однієї з зазначених 

категорій: 

1) діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, особи з їх 

числа, а також особи, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися 

без батьків, до закінчення навчання в коледжі; 

2) особи, які мають право на отримання соціальної стипендії відповідно до 

статей 20-22 та 30 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, 

які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»; 

3) шахтарі, які мають стаж підземної роботи не менш як три роки, а також  

особи, які стали студентами протягом трьох років після здобуття базової та/або 

повної загальної середньої освіти, батьки яких є шахтарями, що мають не менш 

як 15 років стажу підземної роботи або загинули внаслідок нещасного випадку 

на виробництві чи яким встановлено інвалідність I або II групи відповідно до 

статті 5 Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці»; 

4) особи, визнані постраждалими учасниками Революції Гідності, 

учасниками бойових дій відповідно до Закону України “Про статус ветеранів 

війни, гарантії їх соціального захисту”, та їх діти (до закінчення дітьми 

навчання в коледжі, але не довше ніж до досягнення ними 23 років);  

5) діти, один з батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі проведення 

антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної 

безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у 

Донецькій та Луганській областях, бойових дій чи збройних конфліктів або 

помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районі 

проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення 

національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії 

Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, бойових дій чи 

збройних конфліктів, а також внаслідок захворювання, одержаного в період 

участі в антитерористичній операції, здійсненні заходів із забезпечення 

національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії 

Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях (до закінчення 

навчання в коледжі, але не довше ніж до досягнення ними 23 років); 

6) діти, один із батьків яких загинув під час масових акцій громадянського 

протесту або помер унаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під 

час масових акцій громадянського протесту (до закінчення навчання в коледжі, 

але не довше ніж до досягнення ними 23 років); 

7) діти, зареєстровані як внутрішньо переміщені особи (до закінчення 

навчання в коледжі, але не довше ніж до досягнення ними 23 років); 
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8) діти з інвалідністю та особи з інвалідністю I–III групи; 

9) студенти із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону 

України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям»; 

10) особи з інвалідністю внаслідок війни відповідно до Закону 

України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, та їх 

дітей (до закінчення дітьми навчання в коледжі, але не довше ніж до 

досягнення ними 23 років). 

3. Для отримання соціальної стипендії студенти звертаються із заявою на 

ім’я директора коледжу, в якій зазначаються такі відомості: 

прізвище, ім’я та по батькові; 

число, місяць, рік народження; 

зареєстроване та фактичне місце проживання; 

підстава для отримання соціальної стипендії. 

До заяви додаються копії таких документів: 

паспорта громадянина України; 

свідоцтва про народження дитини; 

довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника 

податків; 

студентського квитка. 

У разі неможливості подання копії студентського квитка подається довідка про 

навчання студента в коледжі. 

Крім того, студенти додатково подають такі документи: 

особи, зазначені у підпункті 1 пункту 4: 

- копію рішення органу опіки та піклування про надання статусу дитини-

сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, або витяг з обліково-

статистичної картки дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського 

піклування; 

- копію свідоцтва про смерть батьків; 

особи, зазначені у підпункті 2 пункту 4: 

- копію відповідного посвідчення, що підтверджує статус особи, яка 

постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи, або копію довідки 

встановленого зразка, виданої неповнолітній дитині померлого громадянина, 

віднесеного до категорії 1, 2 або 3 учасників ліквідації наслідків аварії на 

Чорнобильській АЕС, смерть якого пов’язана з Чорнобильською катастрофою; 

особи, зазначені у підпункті 3 пункту 4: 

- довідку з гірничого підприємства із зазначенням стажу підземної роботи; 

- акт про нещасний випадок, пов’язаний з виробництвом; 

- копію довідки медико-соціальної експертизи; 

- копію свідоцтва про смерть батька (матері). 

особи, зазначені у підпункті 4 пункту 4: 

- копію посвідчення постраждалого учасника Революції Гідності 

встановленого зразка; 

- копію посвідчення учасника бойових дій встановленого зразка; 

- довідку органу соціального захисту населення про перебування на обліку в 

Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на 

пільги, або копію довідки про безпосередню участь особи в антитерористичній 

операції; 
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особи, зазначені у підпункті 5 пункту 4: 

- копію свідоцтва про смерть батька (матері); 

- документ, що підтверджує загибель (зникнення безвісти) одного з батьків, 

виданий військовим формуванням, правоохоронним органом спеціального 

призначення, або рішення суду про визнання безвісно відсутнім (оголошення 

померлим); 

- копію довідки медико-соціальної експертизи; 

особи, зазначені у підпункті 6 пункту 4: 

- копію свідоцтва про смерть батька (матері); 

- копію довідки або посвідчення встановленого зразка члена сім’ї загиблого 

(померлого) ветерана війни; 

- довідку органу соціального захисту населення про перебування на обліку в 

Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на 

пільги, відповідно до якої встановлено статус члена сім’ї загиблого (померлого) 

ветерана війни; 

особи, зазначені у підпункті 7 пункту 4:  

- копію довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи; 

особи, зазначені у підпункті 8 пункту 4: 

- копію медичного висновку про дитину-інваліда віком до 18 років або 

копію довідки медико-соціальної експертизи; 

особи, зазначені у підпункті 9 пункту 4: 

- довідку органу соціального захисту населення про призначення сім’ї 

допомоги відповідно до Закону України “Про державну соціальну допомогу 

малозабезпеченим сім’ям”; 

особи, зазначені у підпункті 10 пункту 4: 

- копію посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни встановленого 

зразка. 

4. Соціальна стипендія призначається студентам: 

- першого року навчання до першого семестрового контролю - з місяця 

зарахування до коледжу на період до першого семестрового контролю згідно з 

навчальним планом; 

- першого року навчання після першого семестрового контролю, інших 

років навчання - з місяця, що настає після закінчення семестрового контролю 

згідно з навчальним планом, на період до визначення результатів наступного 

семестрового контролю або (якщо в останньому семестрі відповідно до 

навчального плану за певною спеціальністю (певним напрямом підготовки) 

семестровий контроль не передбачено) до закінчення навчання. 

5. Соціальна стипендія виплачується щомісяця починаючи з місяця 

звернення за її наданням у розмірі: 

- студентам, які мають право на призначення соціальних стипендій (крім 

дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, а 

також студентів, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без 

батьків), - 890 гривень; 

- студентам з числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 

піклування, осіб з їх числа, а також студентам, які в період навчання у віці від 

18 до 23 років залишилися без батьків, - 2360 гривень. 
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Якщо строк закінчення навчання студента, який отримує соціальну 

стипендію, настає до закінчення місяця або якщо він вибуває із коледжу до 

закінчення строку навчання, йому виплачується стипендія у повному обсязі за 

останній місяць навчання. 

Особам, які належать до категорій, визначених підпунктами 4-7 та 10 

пункту 2, у місяці виповнення їм 23 років соціальна стипендія виплачується за 

цей місяць у повному обсязі. 

У період тимчасової непрацездатності, підтвердженої довідкою закладу 

охорони здоров’я, студенту виплачується стипендія у призначеному розмірі. 

6. Виплата призначеної соціальної стипендії продовжується: 

- особам, зазначеним у підпункті 8  пункту 2, - на підставі копії медичного 

висновку про дитину з інвалідністю віком до 18 років або довідки медико-

соціальної експертизи за умови подання таких документів не пізніше ніж через 

шість місяців з дня їх видачі; 

- особам, зазначеним у підпункті 9 пункту 2, - на підставі довідки органу 

соціального захисту населення про призначення сім’ї допомоги відповідно до 

Закону України “Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям” 

за умови подання довідки не пізніше ніж через три місяці з дня її видачі; 

- дітям, зазначеним у підпунктах 4 та 10  пункту 2, у разі смерті одного із 

батьків, який був визнаний постраждалим учасником Революції Гідності, 

учасником бойових дій або особою з інвалідністю внаслідок війни відповідно 

до Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 

захисту”, - на підставі копії довідки або посвідчення члена сім’ї загиблого. 

7. Особа, яка протягом попереднього навчального семестру отримувала 

соціальну стипендію і внаслідок тимчасової непрацездатності, підтвердженої 

довідкою закладу охорони здоров’я, або з іншої причини, не склала 

семестровий контроль у строк, визначений навчальним планом, має право на 

отримання соціальної стипендії у призначеному їй розмірі на період ліквідації  

академічної заборгованості, встановлений наказом  директора коледжу (але не 

більше як місяць з дня припинення тимчасової непрацездатності або дати 

закінчення семестрового контролю згідно з навчальним планом у інших 

випадках), після чого питання призначення соціальної стипендії такій особі 

вирішується на умовах, визначених законодавством.  

У разі коли особа: 

 ліквідувала академічну заборгованість, виплата соціальної стипендії 

здійснюється  з місяця, що настає за датою ліквідації академічної 

заборгованості; 

не ліквідувала академічну заборгованість у встановлений строк 

(внаслідок чого особа підлягає відрахуванню з навчання за державним 

замовленням), відшкодування коштів, отриманих такою особою під час 

ліквідації академічної заборгованості, не здійснюється. 

         8. Право на призначення та виплату одночасно і академічної, і соціальної 

стипендії мають тільки діти-сироти та діти, позбавлені батьківського 

піклування, особи з їх числа, а також студенти, які в період навчання у віці від 

18 до 23 років залишилися без батьків.  
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Іншим категоріям студентів, які мають право на отримання соціальної 

стипендії і набувають право на отримання академічної стипендії, виплачується 

лише один вид стипендії за їх вибором. 

         9. Якщо студент має право на призначення соціальної стипендії одночасно 

за кількома підставами, соціальна стипендія виплачується відповідно до однієї з 

підстав за вибором студента. 

         10. Додатково до інших стипендій або грантів, наданих фізичними або 

юридичними особами (зокрема, академічної та/або соціальної стипендії, 

призначеної коледжем), державної допомоги, наданої відповідно до 

законодавства, дітям-сиротам та дітям, позбавленим, батьківського піклування, 

особам з їх числа, а також дітям із малозабезпечених сімей, виплачуються 

соціальні стипендії Верховної Ради згідно з п. 3 постанови Верховної Ради від 

24.10.02 р. № 218-IV. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1 

 

 

Директору ВСП СТФК НУХТ 
               ___________________________________ 

 (П.І.Б.) 

студента(-ки) гр. ______________ 

_____________________________ 
        (П.І.Б.) 

_______________ р.н. 
                         (дата народження) 

зареєстрований за адресою: 

__________________________ 
                   (адреса реєстрації) 

фактично проживаю: 

___________________________ 
                                                                                        (адреса за місцем навчання) 

 

Заява 

 

Прошу призначити мені соціальну стипендію як дитині/особі ___________ 

____________________________________________________________________  
                                             (вказати соціальну пільгу) 

відповідно до постанови КМУ від 28.12.2016 р. № 1045 «Деякі питання виплати 

соціальних стипендій студентам (курсантам) вищих навчальних закладів» (із 

змінами). 

Документи, що підтверджують дану пільгу, надано у встановленому 

порядку. 

       

Дата                                                                                           Підпис                                                                                           

 

 

 


