УПРАВЛІННЯ ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ
ЗАПОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ПО ОЛЕКСАНДРІВСЬКОМУ РАЙОНУ

ДОРОЖНЯ КАРТА
(ОНОВЛЕНА ЗІ ЗМІНАМИ)
ЩОДО ВИПЛАТИ СОЦІАЛЬНИХ СТИПЕНДІЙ СТУДЕНТАМ (КУРСАНТАМ)
ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

Олександрівського району м. Запоріжжя

69063, м. Запоріжжя, вул. Олександрівська, 26 Начальник управління
Хижняк Едуард Віталійович приймальня 764 17 51 (факс)
Відділ персоніфікованого обліку кабінет 22, телефон 764 69 79
приймає списки студентів (курсантів), які мають право на соціальні стипендії та завірені копії
особових справ студентів (курсантів)
Електронна пошта pers23 01 @ukr■пet Srype ре^^р
Відділ бухгалтерського обліку та звітності кабінет 12, телефон 764 36 58 проводить
фінансування ВНЗ Електронна пошта ЬиИ23 01 @икі.пе1 Srype smitgaliпa

Пн.-чт.
з 08.00 до 17.00
Пт.
з 08.00 до 15.45
Обідня перерва з 12.00 до 12.45

Співпраця по формуванню бази студентів (курсантів), які
навчаються за денною формою за державним замовленням та
мають право на соціальні стипендії
№
1

Назва

Відповідальний

Терміни

Прийняття заяви та документів від
студентів (курсантів)

Уповноважена особа, що
назначена керівником
ВНЗ або його
структурного підрозділу

По мірі надходження звернень
від студентів

2

Формування на кожного студента
(курсанта) особової справи

Уповноважена особа, що
назначена керівником
ВНЗ або його
структурного підрозділу

По мірі надходження звернень
від студентів

3

Передача завіреною копії особової справи
до УПСЗН ЗМР по Олександрівському
району (Олександрівська, 26 каб. 22)

Уповноважена особа, що
назначена керівником
ВНЗ або його
структурного підрозділу

10-денний строк

4

Внесення відомостей про студента
Спеціаліст УПСЗН ЗМР
(курсанта), який має право на отримання
по Олександрі вському
соціальної стипендії до Єдиного
району
державного автоматизованого реєстру
осіб, які мають право на пільги (ЄДАРП) формування персональної облікової
картки

5-денний строк

УВАГА! У разі втрати студентом студентського квітка ВНЗ надає до управління тимчасову
довідку в якій зазначається курс та термін навчання студента, але потім обов’язково необхідно надати
до управління копію поновленого студентського квітка.
Для студентів (курсантів) вищих навчальних закладів, які звернуться у період з 01
січня по 31 березня 2017 року за наданням соціальних стипендій, зазначені стипендії призначаються з 1
січня 2017 р. на умовах, визначених у Порядку;
Для виплати соціальних стипендій вищі навчальні заклади відкривають в органах Казначейства
за балансовим рахунком 3711 “Інші рахунки клієнтів Казначейства України” небюджетний рахунок
для зарахування бюджетних коштів.

Співпраця по виплаті соціальних стипендій студентам
(курсантам), які навчаються за денною формою за державним
замовленням
№
Назва
1 Надання списків студентів (курсантів), яким
призначено соціальну стипендію (разом із сумою
індексації), за формою, на паперових та електронних
носіях
! У разі коли структурний підрозділ вищого
навчального закладу не має статусу юридичної
особи,
списки
студентів
(курсантів),
яким
призначено соціальну стипендію (разом із сумою
індексації), подають до органу соціального захисту
населення
за
місцезнаходженням
вищого
навчального закладу.

Виконавець
Вищий
навчальний заклад
або його
структурний
підрозділ, що має
статус юридичної
особи

Терміни
Щомісячно до 5 числа

2

Проведення електронного звіряння даних, внесених УПСЗН ЗМР по
до списку студентів (курсантів) з відомостями про Олександрівськом у
таких осіб, що містяться в ЄДАРП
району

Одразу після отримання
списків від ВНЗ або його
структурного підрозділі,
що має статус юридичної
особи починаючи з 01
вересня 2017року

3

Подання заявки щодо потреби в коштах для виплати УПСЗН ЗМР по
соціальних стипендій студентам (курсантам) до Олександрівськом у
Департаменту соціального захисту населення ЗОДА району

Щомісячно до 10 числа

4

Подання
узагальненої
заявки
в
розрізі Департамент
адміністративно-територіальної
одиниці
до соціального захисту
Міністерства соціальної політики
населення ЗОДА

Щомісячно до 15 числа

5

Перерахування коштів до Департаменту соціального Міністерство
соціальної
захисту населення ЗОДА
політики
Перерахування коштів на рахунок УПСЗН ЗМР по Департамент
Олександрівському району
соціального захисту
населення ЗОДА

Протягом 3-х робочих
днів

Перерахування
коштів
на
рахунок
вищого
навчального закладу або його структурному
підрозділу, що має статус юридичної особи
Виплата
соціальних
стипендій
студентам
(курсантам)

Протягом 2-х робочих
днів

Надання інформації про виплачені
стипендії до територіального підрозділу
ДФС

Щоквартально

6

7

8

9

УПСЗН ЗМР по
Олександрівськом у
району
Вищий
навчальний заклад
або його
структурний
підрозділ, що має
статус юридичної
особи
соціальні Вищий
навчальний заклад

Протягом 2-х робочих
днів

Протягом 2-х робочих
днів після
надходження коштів

1) дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа у разі продовження
навчання до 23 років або до закінчення відповідних навчальних закладів, а також студентів (курсантів)
вищого навчального закладу, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків,
згідно із статтею 62 Закону України “Про вищу освіту” та статтею 8 Закону України “Про за безпечення
організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування”
! Отримують соціальну стипендію до закінчення вищих навчальних закладів, якщо студенти з їх
числа одружились або народили дитину вони продовжують отримувати соціальну стипендію, (на період
академічної відпустки втрачають право на отримання стипендії)
До заяви додаються копії таких документів:
1. паспорта громадянина України;
2. свідоцтва про народження дитини;
3. довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (не додається
фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера
облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають
відповідну відмітку в паспорті);
4. студентського квитка;
5. 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;
6. копію свідоцтва про смерть батьків;
Закон України «Про вищу освіту» від
01.07.2014 № 1556- VII Стаття 62. Права осіб, які навчаються у вищих навчальних закладах

2. Особи, які навчаються у вищих навчальних закладах за денною формою навчання за рахунок
коштів державного або місцевих бюджетів, мають право на отримання академічних та соціальних
стипендій у встановленому законодавством порядку.
{Частина друга статті 62 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1774-УШ від 06.12.2016}
3. Особи, які навчаються у вищих навчальних закладах за денною формою навчання, можуть отримувати
інші стипендії, призначені фізичними (юридичними) особами.
4. Соціальні стипендії призначаються студентам (курсантам) вищого навчального закладу в
порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
Студенти (курсанти) вищого навчального закладу з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування, а також студенти (курсанти) вищого навчального закладу, які в період
навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків, мають гарантоване право на отримання
соціальної стипендії, у тому числі у разі отримання академічної стипендії.
Академічні стипендії призначаються особам, які досягли значних успіхів у навчанні та/або науковій
діяльності згідно з критеріями, встановленими Кабінетом Міністрів України. Частка студентів (курсантів), які
мають право на отримання академічних стипендій, встановлюється вченою радою вищого навчального закладу
у межах визначеного Кабінетом Міністрів України загального відсотка студентів (курсантів), які мають право
на отримання академічних стипендій, та стипендіального фонду.
Студентам (курсантам) вищих навчальних закладів, які мають право на отримання соціальної
стипендії і набувають право на отримання академічної стипендії, надається один вид стипендії за їхнім
вибором.
{Частина четверта статті 62 в редакції Закону № 1774-УШ від 06.12.2016}
5. Розмір академічної та соціальної стипендій, порядок їх призначення і виплати встановлюються
Кабінетом Міністрів України.
6. Для студентів (курсантів), які навчаються за гостродефіцитними спеціальностями
(спеціалізаціями) (у галузях знань освіта, математичні, природничі, технічні науки), встановлюється
підвищений розмір академічної стипендії. Перелік таких спеціальностей (спеціалізацій) та розмір
підвищення визначаються Кабінетом Міністрів України.
{Частина шоста статті 62 в редакції Закону № 1774-УШ від 06.12.2016}

{Частину сьому статті 62 виключено на підставі Закону № 1774-УШ від 06.12.2016}
{Частину восьму статті 62 виключено на підставі Закону № 1774-УШ від 06.12.2016}
9. Здобувачі вищої освіти, які навчаються у вищих навчальних закладах за денною формою навчання,
мають право на пільговий проїзд у транспорті у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
10. Студенти, курсанти вищих навчальних закладів мають право на отримання студентського квитка,
зразок якого затверджується центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.
Закон України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування»
від 13.01.2005 № 2342-ІУ
Стаття 8. Повне державне забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а
також осіб із їх числа Держава здійснює повне забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування, а також осіб із їх числа. {Частина перша статті 8 із змінами, внесеними згідно із Законом N 230-У
(230-16) від 05.10.2006}
Допомога та утримання таких дітей не можуть бути нижчими за встановлені мінімальні стандарти, що
забезпечують кожній дитині рівень життя, необхідний для фізичного, розумового, духовного, морального та
соціального розвитку на рівні, не нижчому за встановлений прожитковий мінімум для таких осіб.
Право на повне державне забезпечення в навчальних закладах мають діти-сироти та діти, позбавлені
батьківського піклування, віком до вісімнадцяти років та особи з числа дітей -сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування, при продовженні навчання до 23 років або до закінчення відповідних
навчальних закладів.
{Частина третя статті 8 із змінами, внесеними згідно із Законом N 230-У (230-16) від 05.10.2006} Особам із
числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які навчаються, крім повного
державного забезпечення, виплачується соціальна стипендія в порядку та розмірі, встановлених
Кабінетом Міністрів України, а також виплачується 100 відсотків заробітної плати, яка нарахована в період
виробничого навчання та виробничої практики.
{Частина четверта статті 8 в редакції Закону N1774-УІІІ (1774-19 ) від 06.12.2016}
Особам із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які навчаються, до завершення
навчання виплачується щорічна допомога для придбання навчальної літератури в розмірі трьох соціальних
стипендій. Виплата зазначеної допомоги здійснюється протягом 30 днів після початку навчального року за
рахунок коштів, що передбачаються для навчальних закладів у відповідних бюджетах.
{Частина п'ята статті 8 в редакції Закону N 1774-УІІІ (1774-19) від 06.12.2016}
При наданні особам із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які навчаються,
академічної відпустки за медичним висновком за ними зберігається на весь період академічної відпустки
повне державне забезпечення та виплачується стипендія. Навчальний заклад сприяє організації їх лікування.
Випускники навчальних закладів із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування,
забезпечуються за рахунок навчального закладу або відповідної установи у порядку, встановленому Кабінетом
Міністрів України, одягом і взуттям, а також одноразовою грошовою допомогою в розмірі не менше шести
прожиткових мінімумів для осіб відповідного віку. Нормативи забезпечення одягом і взуттям затверджуються
Кабінетом Міністрів України. За бажанням випускників навчальних закладів їм може бути видана грошова
компенсація в розмірі, необхідному для придбання одягу і взуття.
Вартість повного державного забезпечення у грошовому еквіваленті для дітей віком від народження до
трьох років, від трьох до семи років, від семи до десяти років, від десяти до чотирнадцяти років, від
чотирнадцяти до вісімнадцяти років та осіб із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування,
до двадцяти трьох років визначається відповідно до Закону України "Про прожитковий мінімум" ( 966-14 ).
Державні соціальні стандарти, нормативи споживання, нормативи забезпечення є однаковими для всіх дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб із їх числа, незалежно від форми їх
влаштування та утримання, і затверджуються відповідно до законодавства.
{Частина дев'ята статті 8 із змінами, внесеними згідно із Законом N 230-У (230-16) від 05.10.2006}

2) осіб, які мають право на отримання соціальної стипендії відповідно до статей 2022 і ЗОЗакону
України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи”
! Отримують соціальну стипендію до закінчення вищих навчальних закладів
До заяви додаються копії таких документів:
1. паспорта громадянина України;
2. свідоцтва про народження дитини;
3. довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (не додається
фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера
облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають
відповідну відмітку в паспорті);
4. студентського квитка;
5. копію посвідчення особи, яка потерпіла внаслідок Чорнобильської катастрофи, встановленого зразка.
Закон України «Про статус і соціальний захист громадян,
які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»
від 28.02.1991 № 796-ХІІ
Стаття 20. Компенсації та пільги громадянам, віднесеним до категорії 1
26) вступ поза конкурсом до державних вищих закладів освіти, професійно -технічних закладів освіти та на
курси для професійного навчання з обов'язковим наданням гуртожитку на час навчання тим, хто не має житла,
і виплатою соціальної стипендії в порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України ,
незалежно від місця навчання на території України. Особи, які закінчили середні та професійно -технічні
заклади освіти з відзнакою (відмінними оцінками), приймаються без екзаменів до державних вищих закладів
освіти за результатами співбесіди. Зазначені особи навчаються в цих закладах освіти за рахунок держави;
{Пункт 26 частини першої статті 20 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1774-УШ від 06.12.2016}
Пільги, передбачені пунктами 1, 2, 17, 26, 27 цієї статті, поширюються на неповнолітніх дітей померлих
громадян, віднесених до категорії 1, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою. Пільги, передбачені
пунктом 26 цієї статті, поширюються на неповнолітніх дітей громадян, віднесених до категорії 1.
Пільги, передбачені пунктами 5, 7, 8, 11, 12, 20, 23 і 27 цієї статті, надаються дружині (чоловіку) померлого
громадянина, смерть якого пов'язана з Чорнобильською катастрофою, або опікуну (на час опікунства) дітей
померлого. Дружині (чоловіку) померлого громадянина, смерть якого пов'язана з Чорнобильською
катастрофою, а також опікуну дітей померлого видається посвідчення у порядку, встановленому Кабінетом
Міністрів України.
{Частина друга статті 20 в редакції Закону № 230/96-ВР від 06.06.96; із змінами, внесеними згідно із
Законами № 2400-ІІІ від 26.04.2001, № 2321-ІУ від 12.01.2005}
Стаття 21. Компенсації та пільги громадянам, віднесеним до категорії 2
Особам, віднесеним до категорії 2 (пункт 2 статті 14), надаються такі гарантовані державою компенсації та пільги:

1) пільги, передбачені пунктами 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31 статті
20;
Пільги, передбачені пунктами 1, 2, 17, 26, 27 статті 20, поширюються на неповнолітніх дітей померлих
громадян, віднесених до категорії 2, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою.
Пільги, передбачені пунктами 5, 7, 8, 11, 12, 20, 23_ і 27 статті 20, надаються дружині (чоловіку) померлого
громадянина, смерть якого пов'язана з Чорнобильською катастрофою, або опікуну (на час опікунства) дітей
померлого. Дружині (чоловіку) померлого громадянина, смерть якого пов'язана з Чорнобильською
катастрофою, а також опікуну дітей померлого видається посвідчення у порядку, встановленому Кабінетом
Міністрів України.
{Частина друга статті 21 в редакції Закону № 230/96-ВР від 06.06.96, із змінами, внесеними згідно із Законом
№ 2400-ІІІ від 26.04.2001}
Стаття 22. Компенсації та пільги громадянам, віднесеним до категорії 3

Особам, віднесеним до категорії 3 (пункт 3 статті 14), надаються такі гарантовані державою компенсації та
пільги:
1) пільги, передбачені пунктами 1, 2, 3, 5, 6, 8, 17, 20, 27 статті 20, а також пунктом 7 статті 20 для
учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, які належать до категорії 3;
6) зарахування поза конкурсом при одержанні позитивних оцінок на вступних екзаменах у з аклади освіти
осіб з числа потерпілих від Чорнобильської катастрофи, які проживають на територіях радіоактивного
забруднення і направлені на навчання згідно з планом цільової підготовки або договорами з підприємствами.
Зазначені особи навчаються за рахунок держави.
Студентам із числа потерпілих від Чорнобильської катастрофи гарантується надання гуртожитку, якщо
вони не мають житла, а також виплата соціальної стипендії в порядку та розмірах, встановлених Кабінетом
Міністрів України, незалежно від місця навчання на території України;
{Абзац другий пункту 6 частини першої статті 22 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1774-УІІІ від
06.12.2016} {Пункт 6 частини першої статті 22 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2532-12 від 01.07.92; в
редакції Закону № 230/96-ВР від 06.06.96}
Пільги, передбачені пунктами 1, 2, 17, 26, 27 статті 20, поширюються на неповнолітніх дітей померлих
громадян з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, віднесених до категорії 3, смерть
яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою.
Пільги, передбачені пунктами 5, 7, 8, 11, 12, 20, 23 і 27 статті 20, надаються дружині (чоловіку) померлих
громадян з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, віднесених до категорії 3, смерть
яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою, або опікуну (на час опікунства) дітей померлих громадян.
Дружині (чоловіку) померлого громадянина, смерть якого пов'язана з Чорнобильською катастрофою, а також
опікуну дітей померлого видається посвідчення у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
Стаття 30. Пільги та компенсації потерпілим дітям та їх батькам
Потерпілим дітям, зазначеним у пунктах 1-6 статті 27 цього Закону, та їх батькам надаються такі
гарантовані державою компенсації та пільги:
4) вступ поза конкурсом до державних вищих закладів освіти, професійно-технічних закладів освіти та на
курси для професійного навчання з обов'язковим наданням гуртожитку на час навчання тим, хто не має житла,
і виплатою соціальної стипендії в порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України,
незалежно від місця навчання на території України. Особи, які закінчили середні загальноосвітні школи та
професійно-технічні заклади освіти з відзнакою (відмінними оцінками), приймаються без екзаменів до
державних вищих закладів освіти за результатами співбесіди. Зазначені особи навчаються в цих закладах освіти
за рахунок держави;
{Пункт 4 частини третьої статті 30 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1774-УІІІ від 06.12.2016}
Стаття 27. Визначення дітей, які належать до потерпілих від Чорнобильської катастрофи
До дітей, потерпілих від Чорнобильської катастрофи, належать неповнолітні діти, які:
1) евакуйовані із зони відчуження, у тому числі діти, які на момент евакуації знаходились у стані
внутріутробного розвитку;
2) проживали на момент аварії чи прожили або постійно навчалися після авар ії не менше одного року у
зоні безумовного (обов'язкового) відселення;
3) проживали на момент аварії чи прожили або постійно навчалися після аварії не менше двох років у зоні
гарантованого добровільного відселення;
4) проживали на момент аварії чи прожили або постійно навчалися після аварії не менше трьох років у
зоні посиленого радіоекологічного контролю;
5) народились після 26 квітня 1986 року від батька, який на час настання вагітності матері мав підстави
належати до категорії 1, 2 або 3 постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, або народжені матір'ю,
яка на час настання вагітності або під час вагітності мала підстави належати до категорії 1, 2 або 3
постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи;
6) хворі на рак щитовидної залози незалежно від дозиметричних показників, а також хворі на променеву
хворобу;
7) одержали дозу опромінення щитовидної залози внаслідок Чорнобильської катастрофи, яка перевищує
рівні, встановлені центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полі тики у
сфері охорони здоров'я.

3) шахтарів, які мають стаж підземної роботи не менш як три роки відповідно до статті 5 Закону
України “Про підвищення престижності шахтарської праці”
! Отримують соціальну стипендію до закінчення вищих навчальних закладів
До заяви додаються копії таких документів:
1. паспорта громадянина України;
2. свідоцтва про народження дитини;
3. довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (не додається
фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від прий няття реєстраційного номера
облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають
відповідну відмітку в паспорті);
4. студентського квитка;
5. довідку з гірничого підприємства із зазначенням стажу підземної роботи.
У разі неможливості подання особами, зазначеними у підпунктах 3 і 4 пункту 4, із числа внутрішньо
переміщених осіб довідки з гірничого підприємства із зазначенням стажу підземної роботи подається довідка з
Пенсійного фонду України із зазначенням стажу підземної роботи;

4) осіб, батьки яких є шахтарями, що мають стаж підземної роботи не менш як 15 років або загинули
внаслідок нещасного випадку на виробництві чи стали інвалідами I або II групи, відповідно до статті 5
Закону України “Про підвищення престижності шахтарської праці” - протягом трьох років після
здобуття загальної середньої освіти
! Отримують соціальну стипендію до закінчення вищих навчальних закладів, але повинні вступити
до ВНЗ протягом трьох років після здобуття загальної середньої освіти
До заяви додаються копії таких документів:
1. паспорта громадянина України;
2. свідоцтва про народження дитини;
3. довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (не додається
фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера
облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають
відповідну відмітку в паспорті);
4. студентського квитка;
5. довідку з гірничого підприємства із зазначенням стажу підземної роботи;
6. акт про нещасний випадок, пов’язаний з виробництвом, за формою Н-1 згідно з додатком 4 до Порядку
проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на
виробництві, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2011 р. № 1232 “Деякі
питання розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві”
(Офіційний вісник України, 2011 р., № 94, ст. 3426);
7. копію довідки медико-соціальної експертизи;
8. копію свідоцтва про смерть батька (матері).
9. копію атестату про повну загальну середню освіту.
У разі неможливості подання особами, зазначеними у підпунктах 3 і 4 пункту 4, із числа внутрішньо
переміщених осіб довідки з гірничого підприємства із зазначенням стажу підземної роботи подається довідка
з Пенсійного фонду України із зазначенням стажу підземної роботи.

Закон України «Про підвищення
престижності шахтарської праці»
від 02.09.2008 № 345-VI
Стаття 5. Особливості здобуття освіти
1. Шахтарі, які мають стаж підземної роботи не менш як три роки, а також протягом трьох років
після здобуття загальної середньої освіти особи, батьки яких є шахтарями та які мають стаж підземної
роботи не менш як 15 років або які загинули внаслідок нещасного випадку на виробництві чи стали
інвалідами I або II групи, зараховуються поза конкурсом за особистим вибором спеціальності до державних і
комунальних вищих та професійно-технічних навчальних закладів України для навчання за рахунок коштів
державного і місцевих бюджетів з наданням місць у гуртожитках на час навчання та виплатою за рахунок
бюджетних коштів соціальної стипендії в порядку та розмірі, встановлених Кабінетом Міністрів України.
{Абзац перший частини першої статті 5 в редакції Закону № 1774-УШ від 06.12.2016}
Зазначені особи після закінчення навчання працевлаштовуються відповідно до договору, укладеного між
відповідним органом виконавчої влади, керівником навчального закладу та випускником.
Форму договору та порядок його укладення затверджує Кабінет Міністрів України.
{Стаття 5 в редакції Закону № 5082-УІ від 05.07.2012}

Стаття 6. Забезпечення житлом шахтарів та членів їх сімей
1. Шахтарі, які відповідно до законодавства потребують поліпшення житлових умов, мають право на
одержання за рахунок підприємства позики у розмірі, визначеному колективним договором, для житлового
будівництва або придбання квартир чи індивідуальних житлових будинків.
Шахтарі - молоді спеціалісти, які відповідно до законодавства потребують поліпшення житлових умов,
мають право на позачергове одержання зазначеної позики згідно з колективним договором.
Шахтарі, які відповідно до законодавства потребують поліпшення житлових умов, також мають право на
одержання у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, земельної ділянки для будівництва
індивідуальних житлових будинків.
2. Членам сімей шахтарів, смерть яких настала внаслідок нещасного випадку на виробництві або
професійного захворювання та які відповідно до законодавства потребують поліпшення житлових умов,
надається житло за рахунок коштів державного бюджету в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів
України.
{Частина друга статті 6 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1564-УІ від 25.06.2009}
3. Для цілей цього Закону під членами сім'ї шахтаря слід розуміти дружину (чоловіка) та дітей віком
до 18 років, а тих, що навчаються за денною формою навчання, - віком до 23 років, непрацездатних
батьків шахтаря, яких відповідно до закону зобов'язаний утримувати такий працівник, повнолітніх
непрацездатних дітей шахтаря, зокрема дітей, які мають інвалідність.

5) осіб, визнаних учасниками бойових дій відповідно до пункту 19 частини першої статті 6 Закону
України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, та їх дітей (до закінчення
навчання у такому закладі, але не довше ніж до досягнення ними 23 років) відповідно до статті 44 Закону
України “Про вищу освіту”;
! Отримують соціальну стипендію до закінчення вищих навчальних закладів особи, які визнані
учасниками бойових дій, їх діти отримують соціальну стипендію до досягнення ними 23 років або до
закінчення навчального закладу, якщо вони закінчують його раніше ніж досягнуть 23 роки)

До заяви додаються копії таких документів:
1. паспорта громадянина України;
2. свідоцтва про народження дитини;
3. довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (не додається
фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера
облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючом у органу і мають
відповідну відмітку в паспорті);
4. студентського квитка;
5. копію посвідчення учасника бойових дій встановленого зразка;
6. довідку органу соціального захисту населення про перебування на обліку в Єдиному державному
автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги, за зареєстрованим (фактичним) місцем проживання з
посиланням на норму законодавства, відповідно до якої встановлено статус учасника бойових дій або копію
довідки про безпосередню участь особи в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення і захисті
незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України;
Закон України «Про статус ветеранів війни,
гарантії їх соціального захисту» від 22.10.1993 №
3551-ХІІ
Стаття 6. Особи, які належать до учасників бойових дій
Учасниками бойових дій визнаються:
19) військовослужбовці (резервісти, військовозобов'язані) та працівники Збройних Сил України,
Національної гвардії України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Державної
прикордонної служби України, Державної спеціальної служби транспорту, військовослужбовці військових
прокуратур, особи рядового та начальницького складу підрозділів оперативного забезпечення зон проведення
антитерористичної операції центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику,
державну політику у сфері державної митної справи, поліцейські, особи рядового, начальницького складу,
військовослужбовці, працівники Міністерства внутрішніх справ України, Управління державної охорони
України, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, Державної служби України з
надзвичайних ситуацій, Державної пенітенціарної служби України, інших утворених відповідно до законів
України військових формувань, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність
України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні ї ї проведення,
перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення ;
{Абзац перший пункту 19 частини першої статті 6 в редакції Закону № 291-УІІІ від 07.04.2015; із змінами,
внесеними згідно із Законами № 901-УІІІ від 23.12.2015, № 965-УІІІ від 02.02.2016}
Порядок надання статусу учасника бойових дій особам, зазначеним в абзаці першому цього пункту,
категорії таких осіб та терміни їх участі (забезпечення проведення) в антитерористичній операції, а також
райони антитерористичної операції визначає Кабінет Міністрів України;
{Частину першу статті 6 доповнено пунктом 19 згідно із Законом № 1233-УІІ від 06.05.2014; в редакції
Закону № 1547-УІІ від 01.07.2014}

Закон України «Про вищу освіту» від
01.07.2014 № 1556- VII
Стаття 44. Умови прийому на навчання до вищих навчальних закладів
1. Прийом на навчання до вищих навчальних закладів здійснюється на конкурсній основі відповідно до
Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів, затверджених центральним органом виконавчої
влади у сфері освіти і науки. Умови конкурсу повинні забезпечувати дотримання прав особи у сфері освіти.
2. Умови прийому на навчання до вищих навчальних закладів оприлюднюються на офіційному в еб-сайті
центрального органу виконавчої влади у сфері освіти і науки не пізніше 15 жовтня року, що передує року
вступу до вищого навчального закладу.
3. Громадяни мають право безоплатно здобути вищу освіту в державних і комунальних навчальних
закладах на конкурсній основі.
Брати участь у конкурсі за результатами вступних іспитів з конкурсних предметів у вищому навчальному
закладі у межах установлених квот прийому до вищих навчальних закладів (наукових установ) України мають
право особи (за їхнім вибором), які мають захворювання, що можуть бути перешкодою для проходження
зовнішнього незалежного оцінювання, діти-сироти та особи, яких законом визнано учасниками бойових дій та
які захищали незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, брали участ ь в антитерористичній
операції, забезпеченні її проведення.
Право на першочергове зарахування до вищих медичних і педагогічних навчальних закладів за державним
замовленням мають особи, які уклали угоду про відпрацювання не менше трьох років у сільській міс цевості або
селищах міського типу.

17. Держава забезпечує особам, визнаним учасниками бойових дій відповідно до пункту 19 частини
першої статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та їхнім дітям,
дітям, один із батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі проведення антитерористичних операц ій, бойових
дій чи збройних конфліктів або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районі
проведення антитерористичних операцій, бойових дій чи збройних конфліктів, а також внаслідок захворювання,
одержаного в період участі в антитерористичній операції, дітям, один із батьків яких загинув під час масових
акцій громадянського протесту або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час
масових акцій громадянського протесту, дітям, зареєстрованим як внутрішньо переміщен і особи, у тому числі
дітям, які навчаються за денною формою навчання у вищих навчальних закладах, - до закінчення
навчальних закладів, але не довше ніж до досягнення ними 23 років, державну цільову підтримку для
здобуття вищої освіти у державних та комунальних навчальних закладах.
Державна цільова підтримка для здобуття вищої освіти надається у вигляді:
повної або часткової оплати навчання за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів;
пільгових довгострокових кредитів для здобуття освіти;
соціальної стипендії;
безоплатного забезпечення підручниками;
безоплатного доступу до мережі Інтернет, систем баз даних у державних та комунальних навчальних
закладах;
безоплатного проживання в гуртожитку;
інших заходів, затверджених Кабінетом Міністрів України.
Порядок та умови надання державної цільової підтримки для здобуття вищої освіти зазначеним категоріям
громадян визначаються Кабінетом Міністрів України.
{Статтю 44 доповнено частиною сімнадцятою згідно із Законом № 425-УІІІ від 14.05.2015}

6) дітей, один із батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі проведення антитерористичної
операції, бойових дій чи збройних конфліктів або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва,
одержаних у районі проведення антитерористичної операції, бойових дій чи збройних конфліктів, а також
внаслідок захворювання, одержаного в період участі в антитерористичній операції (до закінчення
навчання у такому закладі, але не довше ніж до досягнення ними 23 років), відповідно до статті 44 Закону
України “Про вищу освіту”
! Отримують соціальну стипендію до досягнення ними 23 років або до закінчення навчального
закладу, якщо вони закінчують його раніше ніж досягнуть 23 роки)
До заяви додаються копії таких документів:
1. паспорта громадянина України;
2. свідоцтва про народження дитини;
3. довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (не додається
фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера
облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають
відповідну відмітку в паспорті);
4. студентського квитка;
5. копію свідоцтва про смерть батька (матері);
6. 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);
7. копію довідки медико-соціальної експертизи.

7) дітей, один із батьків яких загинув під час масових акцій громадянського протесту або помер
внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час масових акцій громадянського протесту (до
закінчення навчальних закладів, але не довше ніж до досягнення ними 23 років), відповідно до статті 44
Закону України “Про вищу освіту”
! Отримують соціальну стипендію до досягнення ними 23 років або до закінчення навчального
закладу, якщо вони закінчують його раніше ніж досягнуть 23 роки)
До заяви додаються копії таких документів:
1. паспорта громадянина України;
2. свідоцтва про народження дитини;
3. довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (не додається
фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера
облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають
відповідну відмітку в паспорті);
4. студентського квитка;
5. копію свідоцтва про смерть батька (матері);
6. копію довідки або посвідчення встановленого зразка члена сім’ї загиблого (померлого) ветерана війни;
7. довідку органу соціального захисту населення про перебування на обліку в Єдиному державному
автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги, за зареєстрованим (фактичним) місцем проживання з
посиланням на норму законодавства, відповідно до якої встановлено статус члена сім’ї загиблого (померлого)
ветерана війни.

8) дітей, зареєстрованих як внутрішньо переміщені особи (до закінчення навчання у такому закладі,
але не довше ніж до досягнення ними 23 років), відповідно до статті 44 Закону України “Про вищу освіту”
! Отримують соціальну стипендію до досягнення ними 23 років або до закінчення
навчального закладу, якщо вони закінчують його раніше ніж досягнуть 23 роки)
До заяви додаються копії таких документів:
1. паспорта громадянина України;
2. свідоцтва про народження дитини;
3. довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (не додається
фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера
облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають
відповідну відмітку в паспорті);
4. студентського квитка;
5. копію довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи.
Закон України «Про забезпечення прав і
свобод внутрішньо переміщених осіб» від
20.10.2014 № 1706^ІІ
Стаття 1. Поняття внутрішньо переміщеної особи
1. Внутрішньо переміщеною особою є громадянин України, іноземець або особа без гром адянства, яка
перебуває на території України на законних підставах та має право на постійне проживання в Україні, яку
змусили залишити або покинути своє місце проживання у результаті або з метою уникнення негативних
наслідків збройного конфлікту, тимчасової окупації, повсюдних проявів насильства, порушень прав людини та
надзвичайних ситуацій природного чи техногенного характеру.
{Абзац перший частини першої статті 1 в редакції Закону № 921-УШ від 24.12.2015}
Стаття 4. Облік внутрішньо переміщених осіб
1. Факт внутрішнього переміщення підтверджується довідкою про взяття на облік внутрішньо
переміщеної особи, що діє безстроково, крім випадків, передбачених статтею 12цього Закону.
Кожна дитина, у тому числі яка прибула без супроводження батьків, інших законних представників,
отримує довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи.
{Частину першу статті 4 доповнено абзацом другим згідно із Законом № 936-УІІІ від 26.01.2016}
{Частина перша статті 4 із змінами, внесеними згідно із Законом № 921-УІІІ від 24.12.2015}
2. Підставою для взяття на облік внутрішньо переміщеної особи є проживання на території, де виникли
обставини, зазначені в статті 1 цього Закону, на момент їх виникнення.
{Частина друга статті 4 із змінами, внесеними згідно із Законом № 921-УІІІ від 24.12.2015}
3. Для отримання довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи така особа звертається із
заявою до структурного підрозділу з питань соціального захисту населення районних, районних у місті Києві
державних адміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах (у разі утворення) рад за місцем
проживання у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
Закон України «Про охорону дитинства»
від 26.04.2001 № 2402-ІІІ
Стаття 30-1. Захист дітей, які перебувають у зоні воєнних дій і збройних конфліктів, та дітей, які
постраждали внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів
Статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів, надається органом опіки та
піклування за місцем реєстрації дитини як внутрішньо переміщеної особи. Порядок надання статусу дитини, яка
постраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів, визначається Кабінетом Міністрів України .

Закон України «Про охорону дитинства» від
26.04.2001 № 2402-III
Стаття 1. Визначення термінів
дитина - особа віком до 1B років (повноліття), якщо згідно з законом, застосовуваним до неї, вона не
набуває прав повнолітньої раніше;
дитина-сирота - дитина, в якої померли чи загинули батьки;
діти, позбавлені батьківського піклування, - діти, які залишилися без піклування батьків у зв’язку з
позбавленням їх батьківських прав, відібранням у батьків без позбавлення батьківських прав, ви знанням батьків
безвісно відсутніми або недієздатними, оголошенням їх померлими, відбуванням покарання в місцях
позбавлення волі та перебуванням їх під вартою на час слідства, розшуком їх органами Національної поліції,
пов’язаним з відсутністю відомостей про їх місцезнаходження, тривалою хворобою батьків, яка перешкоджає їм
виконувати свої батьківські обов’язки, а також діти, розлучені із сім’єю, підкинуті діти, діти, батьки яких
невідомі, діти, від яких відмовились батьки, діти, батьки яких не виконують св оїх батьківських обов’язків з
причин, які неможливо з’ясувати у зв’язку з перебуванням батьків на тимчасово окупованій території України
або в зоні проведення антитерористичної операції, та безпритульні діти;
{Абзац статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законами № 5290-VI від 1S.09.2012, № 901-VIII від 23.12.2015,
№ 936-VIIIвід 26.01.2016}
дитина, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів, - дитина, яка внаслідок
воєнних дій чи збройного конфлікту отримала поранення, контузію, каліцтво, зазнала фізичного, сексуального,
психологічного насильства, була викрадена або незаконно вивезена за межі України, залучалася до участі у
військових формуваннях або незаконно утримувалася, у тому числі в полоні; {Статтю 1 доповнено новим
абзацом згідно із Законом № 936-VIIIвід 26.01.2016}
дитина, яка перебуває у складних життєвих обставинах, - дитина, яка потрапила в умови, що негативно
впливають на її життя, стан здоров’я та розвиток у зв’язку з інвалідністю, тяжкою х воробою, безпритульністю,
перебуванням у конфлікті із законом, залученням до найгірших форм дитячої праці, залежністю від
психотропних речовин та інших видів залежності, насильством та жорстоким поводженням у сім’ї, ухилянням
батьків, осіб, які їх замінюють, від виконання своїх обов’язків, обставинами стихійного лиха, техногенних
аварій, катастроф, воєнних дій чи збройних конфліктів тощо, що встановлено за результатами оцінки потреб
дитини;
{Статтю 1 доповнено новим абзацом згідно із Законом № 936-VIIIвід 26.01.2016} дитина-інвалід - дитина зі
стійким розладом функцій організму, спричиненим захворюванням, травмою або вродженими вадами
розумового чи фізичного розвитку, що зумовлюють обмеження її нормальної життєдіяльності та необхідність
додаткової соціальної допомоги і захисту;
Стаття 19. Право на освіту
Кожна дитина має право на освіту.
Держава гарантує доступність і безоплатність дошкільної, повної загальної середньої, професійно технічної, вищої освіти в державних і комунальних навчальних закладах; надання державних стипендій та пільг
учням і студентам цих закладів у порядку, встановленому законодавством України. Громадяни мають право
безоплатно здобути вищу освіту в державних і комунальних навчальних закладах на конкурсній основі.
{Частина друга статті 19 із змінами, внесеними згідно із Законом № 911-VIII від 24.12.2015} Держава
забезпечує право на вибір навчального закладу і навчання рідною мовою чи на вивчення рідної мови у
державних і комунальних навчальних закладах.
Місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування організовують облік дітей
дошкільного та шкільного віку для виконання вимог щодо навчання дітей у загальноосвітніх навчальних
закладах.
Учні державних та комунальних професійно-технічних навчальних закладів із числа дітей-сиріт, дітей,
позбавлених батьківського піклування, і дітей, які потребують особливих умов виховання, перебуваю ть на
повному утриманні держави. Порядок забезпечення учнів державних та комунальних професійно -технічних
навчальних закладів стипендією, організації харчування учнів із числа дітей - сиріт, дітей, позбавлених
батьківського піклування, осіб з їх числа, дітей-інвалідів/інвалідів T-TTT групи та дітей із сімей, які отримують
допомогу відповідно до Закону України "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям",
визначається Кабінетом Міністрів України.
{Частина п ’ята статті 19 в редакції Закону № 76-VIII від 2S.12.2014}

Органи місцевого самоврядування відповідно до законодавства можуть забезпечувати харчуванням учнів
інших категорій та передбачати на це відповідні видатки з місцевих бюджетів. {Частина статті 19 в редакції
Закону № 76-VIII від 28.12.2014}
Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування (за винятком тих, які мають вади фізичног о та
розумового розвитку і не можуть навчатися в загальних навчальних закладах), навчаються в загальноосвітніх
школах.
Для дітей-інвалідів та інвалідів з дитинства, які потребують опіки і стороннього догляду, центральний
орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти і науки, за згодою
батьків дітей або осіб, які їх замінюють, забезпечує навчання в загальноосвітніх та спеціальних загальноосвітніх
навчальних закладах за відповідними навчальними програмами, у тому числі і в домашніх умовах.
{Статтю 19 доповнено частиною згідно із Законом № 2414-IV від 03.02.2005; із змінами, внесеними згідно із
Законом № 5462-VI від 16.10.2012}
Діти-інваліди та інваліди з дитинства, які перебувають у реабілітаційних закладах, закладах та установах,
що належать до сфери управління центральних органів виконавчої влади, що забезпечують формування
державної політики у сферах трудових відносин, соціального захисту населення, охорони здоров’я, органів
виконавчої влади Автономної Республіки Крим у сферах трудових відносин, соціального захисту населення,
охорони здоров’я, місцевих державних адміністрацій, мають право на здобуття освіти за індивідуальними
навчальними програмами, які узгоджуються з індивідуальними програмами реабілітації дітей -інвалідів та
інвалідів з дитинства.
{Статтю 19 доповнено частиною згідно із Законом № 2414-IV від 03.02.2005; із змінами, внесеними згідно із
Законом № 5462-VI від 16.10.2012}
Студенти вищих навчальних закладів із числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування,
перебувають на повному утриманні держави. Студентам, які є дітьми-інвалідами та інвалідами I-III групи,
студентам із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України "Про державну соціальну
допомогу малозабезпеченим сім’ям", включаючи студентів з багатодітних сімей, призначається соціальна
стипендія та може надаватися додаткова соціальна і матеріальна допомога.
{Частина статті 19 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1343-VI від 19.05.2009; в редакції Закону №
911-VIII від 24.12.2015}
Держава забезпечує дітям осіб, визнаних учасниками бойових дій відповідно до пункту І9 частини першої
статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", дітям, один із батьків
яких загинув (пропав безвісти) у районі проведення антитерористичних операцій, бойових дій чи збройних
конфліктів або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районі проведення
антитерористичних операцій, бойових дій чи збройних конфліктів, а також внаслідок захворювання,
одержаного в період участі в антитерористичній операції, дітям, один із батьків яких загинув під час масових
акцій громадянського протесту або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час масових
акцій громадянського протесту, дітям, зареєстрованим як внутрішньо переміщені особи, у тому числі дітям, які
навчаються за денною формою навчання у професійно-технічних та вищих навчальних закладах, - до
закінчення навчальних закладів, але не довше ніж до досягнення ними 23 років, державну цільову
підтримку для здобуття професійно-технічної та вищої освіти у державних та комунальних навчальних
закладах.
Державна цільова підтримка для здобуття професійно-технічної та вищої освіти надається у вигляді :
повної або часткової оплати навчання за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів;
пільгових довгострокових кредитів для здобуття освіти;
соціальної стипендії;
безоплатного забезпечення підручниками;
безоплатного доступу до мережі Інтернет, систем баз даних у державних та комунальних навчальних
закладах;
безоплатного проживання в гуртожитку;
інших заходів, затверджених Кабінетом Міністрів України.
Порядок та умови надання державної цільової підтримки для здобуття професійно -технічної та вищої
освіти зазначеним категоріям громадян визначаються Кабінетом Міністрів України.
{Статтю 19 доповнено частиною шістнадцятою згідно із Законом № 425-VIII від 14.05.2015}

9) осіб, яким призначені соціальні стипендії Верховної Ради України для студентів вищих
навчальних закладів з числа дітей-сиріт та дітей з малозабезпечених сімей відповідно до постанови
Верховної Ради України від 24 жовтня 2002 р. № 21S-IV
I Отримують соціальну стипендію до закінчення навчального закладу
До заяви додаються копії таких документів:
1.
паспорта громадянина України;
2.
свідоцтва про народження дитини;
3.
довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (не додається
фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера
облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають
відповідну відмітку в паспорті);
4.
студентського квитка;
б.
копію розпорядження Кабінету Міністрів України про призначення соціальної стипендії Верховної Ради
України студентам вищих навчальних закладів з числа дітей-сиріт та дітей з малозабезпечених сімей.
Постанова ВРУ «Про заснування соціальних стипендій
Верховної Ради України для студентів вищих навчальних
закладів з числа дітей-сиріт та дітей з малозабезпечених
сімей» від 24.10.2002 № 21S-IV
Відповідно до статті 5З Конституції України (254к/96-ВР), Закону України "Про сприяння соціальному
становленню та розвитку молоді в Україні" (299В-І2) з метою моральної і матеріальної підтримки студентів
вищих навчальних закладів з числа дітей-сиріт та дітей з малозабезпечених сімей, заохочення молоді до
здобуття вищої освіти Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Заснувати для студентів вищих навчальних закладів з числа дітей-сиріт та дітей з малозабезпечених
сімей 150 соціальних стипендій Верховної Ради України, у тому числі:
50 стипендій - для студентів вищих навчальних закладів I та II рівнів акредитації;
100 стипендій - для студентів вищих навчальних закладів III та IV рівнів акредитації.
2. Установити такі розміри соціальних стипендій Верховної Ради України:
для студентів вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації - 750 гривень; для
студентів вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації - 900 гривень.
{Пункт 2 в редакції Постанови BP N 21S7-VI (21S7-17) від 13.05.2010}
3. Соціальні стипендії Верховної Ради України призначаються та виплачуються стипендіату
додатково до інших стипендій або грантів, наданих фізичними або юридичними особами (у тому числі
академічної та/або соціальної стипендії, призначеної вищим навчальним закладом), державної допомоги,
наданої відповідно до законодавства.
{Постанову доповнено пунктом 3 згідно з Постановою BP N 21S7-VI (21S7-17) від 13.05.2010}
4. Затвердити Положення про порядок призначення соціальних стипендій студентам вищих навчальних
закладів з числа дітей-сиріт та дітей з малозабезпечених сімей (додається).
5. Кабінету Міністрів України:
1) щорічно під час підготовки проекту закону про Державний бюджет України передбачати кошти
загального фонду державного бюджету за відповідними бюджетними програмами, необхідні для виплати
соціальних стипендій Верховної Ради України;
2) забезпечити розподіл Міністерством освіти і науки України соціальних стипендій Верховної Ради
України між центральними органами виконавчої влади, яким підпорядковані вищі навчальні заклади, у межах
кількості стипендій, встановленої пунктом 1 цієї Постанови.
{Пункт в редакції Постанов BP N 937-V (937-16) від 17.04.2007, N 21S7-VI (21S7-17) від 13.05.2010} {Пункт 6
виключено на підставі Постанови BP N21S7-VI (21S7-17) від 13.05.2010}

Київ, 24 жовтня 2002 року
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Додаток
до Постанови Верховної Ради
України від 24 жовтня 2002 року
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ПОЛОЖЕННЯ
Про порядок призначення соціальних стипендій Верховної Ради України студентам вищих навчальних
закладів з числа дітей-сиріт та дітей з малозабезпечених сімей
1. Соціальна стипендія Верховної Ради України призначається студентам вищих навчальних
закладів з числа дітей-сиріт та дітей з малозабезпечених сімей, які навчаються за кошти державного
бюджету на денній формі навчання в державних і комунальних вищих навчальних закладах I-IV рівнів
акредитації.
2. Кандидати на отримання соціальних стипендій Верховної Ради України висуваються вченими
(педагогічними) радами вищих навчальних закладів за місцем навчання претендента з числа дітей - сиріт та
дітей з малозабезпечених сімей, які за результатами семестрового контролю мають не нижче 7 балів з
кожного предмета за 12-бальною шкалою оцінювання або середній бал успішності не нижче 4 балів за 5бальною шкалою оцінювання.
3. Соціальні стипендії Верховної Ради України призначаються щорічно з 1 січня на один календарний
рік розпорядженням Кабінету Міністрів України за поданням Міністерства освіти і науки України згідно з
відповідними пропозиціями центральних органів виконавчої влади, яким підпорядковані вищі навчальні
заклади.
4. Соціальні стипендії Верховної Ради України продовжують виплачуватися до закінчення терміну,
на який їх призначено, у разі:
призначення стипендіату інших стипендій або грантів, наданих фізичними або юридичними особами (у тому
числі академічної та/або соціальної стипендії); призначення стипендіату державної допомоги відповідно до
законодавства; надання стипендіату академічної відпустки за медичними показаннями; закінчення навчання за
відповідним освітньо-кваліфікаційним рівнем.
З. Виплата соціальних стипендій Верховної Ради України припиняється розпорядженням Кабінету
Міністрів України за поданням Міністерства освіти і науки України згідно з відповідними пропозиціями
міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, яким підпорядковані вищі навчальні заклади, у
разі:
порушення стипендіатом вимог статуту або правил внутрішнього розпорядку вищого навчального закладу;
вступу до закордонного навчального закладу або набуття громадянства іншої країни;
виїзду за кордон (крім випадків направлення стипендіата на навчання вищим навчальним закладом);
відрахування за власним бажанням з вищого навчального закладу;
працевлаштування;
надання в установленому порядку академічної відпустки або перерви в навчанні (крім відпустки за
медичними показаннями);
отримання за підсумками наступного семестрового контролю результатів успішності нижчих, ніж зазначені
у пункті 2 цього Положення.
{Текст Положення із змінами, внесеними згідно з Постановою ВР N 937-V (937-16) від 17.04.2007; в редакції
Постанови ВР N 2187-VI (2187-17) від 13.05.2010}

10) дітей-інвалідів та осіб з інвалідністю I—III групи ! Отримують соціальну
стипендію до закінчення навчального закладу
До заяви додаються копії таких документів:
1. паспорта громадянина України;
2. свідоцтва про народження дитини;
3. довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (не додається
фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера
облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають
відповідну відмітку в паспорті);
4. студентського квитка;
5. копію медичного висновку про дитину-інваліда віком до 18 років або копію довідки медико- соціальної
експертизи.
Закон України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»
від 21.03.1991 N 875-ХІІ ! повинні бути зміни до ЗУ щодо соціальних
стипендій (не внесені)
Стаття 2. Інвалідом є особа зі стійким розладом функцій організму, що при взаємодії із зовнішнім середовищем
може призводити до обмеження її життєдіяльності, внаслідок чого держава зобов'язана створити умови для
реалізації нею прав нарівні з іншими громадянами та забезпечити її соціальний захист.
Стаття 22. У разі складення вступних іспитів (вступних випробувань) з позитивним результатом до вищих
навчальних закладів І-ІУ рівнів акредитації зараховуються поза конкурсом діти-інваліди та інваліди першої і
другої груп, яким не протипоказане навчання за обраною спеціальністю, до професійно -технічних навчальних
закладів - діти-інваліди та інваліди, яким не протипоказане навчання за обраною професією (спеціальністю) та
спеціалізацією.
За інших рівних умов переважне право на зарахування до вищих навчальних закладів І-ІУ рівнів акредитації
та професійно-технічних навчальних закладів мають інваліди та діти з малозабезпечених сімей, у яких:
обидва батьки є інвалідами;
один з батьків - інвалід, а інший помер;
одинока матір з числа інвалідів;
батько - інвалід, який виховує дитину без матері.
Під час навчання зазначеним категоріям громадян академічна стипендія (у разі призначення) та пенсія
(державна соціальна допомога інвалідам з дитинства і дітям-інвалідам) виплачуються в повному розмірі.
{Частина третя статті 22 в редакції Закону N1774-УIII (1774-19) від 06.12.2016}
{Стаття 22 в редакції Законів N 232-ІУ (232-15) від 21.11.2002, N1000-У (1000-16) від 03.05.2007}

11) студентів (курсантів) із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України “Про
державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям”
! Отримують соціальну стипендію поки сім’я отримує допомогу відповідно до Закону
України “Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям”, але не довше чим до
закінчення навчального закладу
До заяви додаються копії таких документів:
1. паспорта громадянина України;
2. свідоцтва про народження дитини;
3. довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (не додається
фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстрацій ного номера
облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають
відповідну відмітку в паспорті);
4. студентського квитка;
З. довідку органу соціального захисту населення про призначення сім’ї допомоги відповідн о до Закону
України “Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям”.
Закон України «Про державну соціальну допомогу
малозабезпеченим сім'ям» від 01.06.2000 № 176S-III
Стаття 1. Визначення термінів
державна соціальна допомога малозабезпеченим сім'ям (далі - державна соціальна допомога) - щомісячна
допомога, яка надається малозабезпеченим сім'ям у грошовій формі в розмірі, що залежить від величини
середньомісячного сукупного доходу сім'ї;
сім'я - це особи, які спільно проживають, пов'язані спільним побутом, мають взаємні права та обов'язки.
Права члена сім'ї має одинока особа; {Абзац третій статті 1 в редакції Закону N 1410 -TV (І4І0-І5.) від
03.02.2004}
малозабезпечена сім'я - сім'я, яка з поважних або незалежних від неї причин має середньомісячний
сукупний доход нижчий від прожиткового мінімуму для сім'ї;
прожитковий мінімум для сім'ї - визначена для кожної сім'ї залежно від її складу сума прожиткових
мінімумів, розрахованих та затверджених відповідно до Закону України "Про прожитковий мінімум" (9бб-І4)
для осіб, які відносяться до основних соціальних і демографічних груп населення;
середньомісячний сукупний доход сім'ї - обчислений у середньому за місяць доход усіх членів сім'ї з усіх
джерел надходжень протягом шести місяців, що передують місяцю звернення за призначенням державної
соціальної допомоги, крім допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування. До сукупного доходу
сім’ї не враховується грошове забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, які
беруть безпосередню участь в антитерористичній операції, на час її проведення. {Абзац шостий статті 1 із
змінами, внесеними згідно із Законами N 244-VTT (244-ІВ) від 16.05.2013, N 1462-VTTT (І4б2-І9) від
14.07.2016}
Стаття 5. Розмір державної соціальної допомоги
Розмір державної соціальної допомоги визначається як різниця між прожитковим мінімумом для сім'ї та її
середньомісячним сукупним доходом, який обчислюється за методикою, встановленою центральним органом
виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах трудових відносин, соціального
захисту населення, але цей розмір не може бути більшим ніж 75 відсотків прожиткового мінімуму для сім'ї.
(Частина перша статті 5 в редакції Закону N 20S-IV (20S-15) від 24.10.2002)
Стаття 6. Строки призначення державної соціальної допомоги
Державна соціальна допомога призначається на шість місяців.
Одиноким особам, визнаним за результатами медико-соціальної експертизи непрацездатними, які не мають
інших джерел до існування, державна соціальна допомога може бути призначена на строк визнання особи
непрацездатною.
Одиноким особам, які досягли бЗ-річного віку і не мають інших джерел до існування, державна соціальна
допомога може бути призначена довічно.
Зазначені у частинах другій та третій цієї статті умови застосовуються також при призначенні державної
соціальної допомоги непрацездатному подружжю при відсутності осіб, зобов'язаних їх утримувати відповідно
до закону.

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА від 28 грудня 2016 р. № 1045 Київ

Деякі питання виплати соціальних стипендій студентам (курсантам) вищих
навчальних закладів
{Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 81 від 08.02.2017}
Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є :
1. Затвердити Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виплати
соціальних стипендій студентам (курсантам) вищих навчальних закладів (далі - Порядок), що додається.
2. Установити, що:
з 1 січня 2017 р. вищі навчальні заклади призначають соціальні стипендії студентам (курсантам), які
навчаються у таких закладах, відповідно до Порядку;
для студентів (курсантів) вищих навчальних закладів, які звернуться у період з січня по квітень 2017 р. за
наданням соціальних стипендій, зазначені стипендії призначаються з 1 січня 2017 р. на умовах, визначених у
Порядку;
призначення соціальних стипендій студентам (курсантам) комунальних вищих навчальних закладів, що
виплачуються за рахунок місцевих бюджетів, здійснюється з урахуванням категорій отримувачів соціальних
стипендій та їх розмірів, визначених у Порядку.
3. Структурним підрозділам з питань соціального захисту населення районних державних адміністрацій,
виконавчих органів міських і районних у місті (у разі їх утворення) рад забезпечити перерахування коштів
вищим навчальним закладам для виплати соціальних стипендій студентам (курсантам):
до 1 вересня 2017 р. - відповідно до поданих вищими навчальними закладами списків студентів
(курсантів), які мають право на отримання соціальних стипендій;
з 1 вересня 2017 р. - відповідно до поданих вищими навчальними закладами списків студентів (курсантів),
які мають право на отримання соціальних стипендій, після проведення звіряння відповідних даних з
відомостями про таких осіб, що містяться в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають
право на пільги.
4. Ця постанова набирає чинності з 1 січня 2017 року.
Прем'єр-міністр України
Інд. 73

В.ГРОЙСМАН
ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету
Міністрів України від 28 грудня 2016 р. №
1045

ПОРЯДОК
використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виплати
соціальних стипендій студентам (курсантам) вищих навчальних закладів
1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у державному бюджеті
Мінсоцполітики для виплати соціальних стипендій студентам (курсантам) вищих навчальних закладів I—IV
рівня акредитації, які навчаються за денною формою за державним замовленням
(далі — бюджетні кошти), а саме:

студентам, крім тих, що навчаються за спеціальностями галузі знань “Державне управління” або за
спеціальністю “Публічне управління та адміністрування” за замовленням №цдержслужби (далі — студенти);
курсантам невійськових вищих навчальних закладів цивільної авіації, морського і річкового транспорту
(далі — курсанти).
2. Головним розпорядником бюджетних коштів та відповідальним виконавцем бюджетної програ ми є
Мінсоцполітики.
3. Розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня є:
структурні підрозділи з питань соціального захисту населення обласних та Київської міської
держадміністрацій (далі - структурні підрозділи соціального захисту населення);
структурні підрозділи з питань соціального захисту населення районних, районних у м. Києві
держадміністрацій, виконавчих органів міських, районних у місті (у разі їх утворення) рад (далі - органи
соціального захисту населення).
4. Право на соціальні стипендії мають студенти (курсанти), які не перебувають в академічній відпустці,
із числа:
1) дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа у разі продовження
навчання до 23 років або до закінчення відповідних навчальних закладів, а також студентів (курсантів) вищого
навчального закладу, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків, згідно із статтею б2
Закону України “Про вищу освіту” та статтею 8 Закону України “Про забезпечення організаційно -правових
умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування”;
2) осіб, які мають право на отримання соціальної стипендії відповідно до статей 2G-22 і ЗРЗакону України
“Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”;
3) шахтарів, які мають стаж підземної роботи не менш як три роки відповідно до статті ЗЗакону України
“Про підвищення престижності шахтарської праці”;
4) осіб, батьки яких є шахтарями, що мають стаж підземної роботи не менш як 15 років або загинули
внаслідок нещасного випадку на виробництві чи стали інвалідами I або II групи, відповідно до статті З Закону
України “Про підвищення престижності шахтарської праці” - протягом трьох років після здобуття загальної
середньої освіти;
5) осіб, визнаних учасниками бойових дій відповідно до пункту І9 частини першої статті 6 Закону України
“Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, та їх дітей (до закінчення навчання у та кому
закладі, але не довше ніж до досягнення ними 23 років) відповідно до статті 44 Закону України “Про вищу
освіту”;
6) дітей, один із батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі проведення антитерористичної операції,
бойових дій чи збройних конфліктів або помер внаслідок поранення, контузії чи каліц тва, одержаних у районі
проведення антитерористичної операції, бойових дій чи збройних конфліктів, а також внаслідок захворювання,
одержаного в період участі в антитерористичній операції (до закінчення навчання у такому закладі, але не
довше ніж до досягнення ними 23 років), відповідно до статті 44 Закону України “Про вищу освіту”;
7) дітей, один із батьків яких загинув під час масових акцій громадянського протесту або помер внаслідок
поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час масових акцій громадянського протесту (до закінчення
навчальних закладів, але не довше ніж до досягнення ними 23 років), відповідно до статті 44 Закону України
“Про вищу освіту”;
8) дітей, зареєстрованих як внутрішньо переміщені особи (до закінчення навчання у такому закладі, але не
довше ніж до досягнення ними 23 років), відповідно до статті 44 Закону України “Про вищу освіту”.
9) осіб, яким призначені соціальні стипендії Верховної Ради України для студентів вищих навчальних
закладів з числа дітей-сиріт та дітей з малозабезпечених сімей відповідно до постанови Верховної Ради
України від 24 жовтня 2002 р. № 2ІБ-ГУ;
Ю) дітей-інвалідів та осіб з інвалідністю I—III групи;
ІІ) студентів (курсантів) із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України “Про
державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям”.
Студентам (курсантам), які мають право на отримання соціальної стипендії і набувають право на
отримання академічної стипендії, надається один вид стипендії за їх вибором.

Дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа, а також студентам
(курсантам), які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків, може виплачуватися
одночасно соціальна стипендія на умовах, визначених цим Порядком, та академічна стипендія.
Якщо студент (курсант) має право на призначення соціальної стипендії одночасно за кількома підставами,
соціальна стипендія виплачується відповідно до однієї з підстав за вибором студента (курсанта).
Особам, які належать до категорій, визначених підпунктами 5—8 цього пункту, соціальна стипендія
виплачується до закінчення навчального закладу за певним освітньо - кваліфікаційним рівнем (рівнем
вищої освіти), але не довше ніж до досягнення ними 23 років.
У разі продовження навчання за іншим освітньо-кваліфікаційним рівнем (рівнем вищої освіти) у цьому або
іншому навчальному закладі, поновлення на навчання за державним замовленням після на даної у
встановленому порядку перерви у навчанні, академічної відпустки або переведення студента (курсанта) до
іншого навчального закладу для продовження навчання за тим же освітньо- кваліфікаційним рівнем (рівнем
вищої освіти) питання призначення соціальної стипендії вирішується на умовах, визначених цим Порядком.
5.Для отримання соціальної стипендії студенти (курсанти) звертаються до вищого навчального закладу або
його структурного підрозділу за місцем їх навчання із заявою, в якій зазначаються такі відо мості:
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 (не додається
фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера
облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають
відповідну відмітку в паспорті); студентського квитка.
Крім того, студенти (курсанти) 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 посвідчення особи, яка потерпіла внаслідок
Чорнобильської катастрофи, встановленого зразка; особи, зазначені у підпунктах 3 і 4 пункту 4:
- довідку з гірничого підприємства із зазначенням стажу підземної роботи;
- акт про нещасний випадок, пов’язаний з виробництвом, за формою Н-1 згідно з додатком 4 до Порядку
проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на
виробництві, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2011 р. № 1232 “Деякі
питання розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві”
(Офіційний вісник України, 2011 р., № 94, ст. 3426);
- копію довідки медико-соціальної експертизи;
- копію свідоцтва про смерть батька (матері).
У разі неможливості подання особами, зазначеними у підпунктах 3 і 4 пункту 4, із числа внутрішньо
переміщених осіб довідки з гірничого підприємства із зазначенням стаж у підземної роботи подається довідка з
Пенсійного фонду України із зазначенням стажу підземної роботи; особи, зазначені у підпункті 5 пункту 4:
- 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, за зареєстрованим (фактичним) місцем проживання з
посиланням на норму законодавства, відповідно до якої

встановлено статус учасника бойових дій або копію довідки про безпосередню участь особи в
антитерористичній операції, забезпеченні її проведення і захисті незалежності, суверенітету та територіальної
цілісності України.
особи, зазначені у підпункті б 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 7 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, за зареєстрованим (фактичним) місцем проживання з
посиланням на норму законодавства, відповідно до якої встановлено статус члена сім’ї загиблог о (померлого)
ветерана війни;
особи, зазначені у підпункті В пункту 4, - копію довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної
особи.
особи, зазначені у підпункті 9 пункту 4, — копію розпорядження Кабінету Міністрів України про
призначення соціальної стипендії Верховної Ради України студентам вищих навчальних закладів з числа дітей сиріт та дітей з малозабезпечених сімей;
особи, зазначені у підпункті 10 пункту 4, — копію медичного висновку про дитину-інваліда віком до 1B
років або копію довідки медико-соціальної експертизи;
особи, зазначені у підпункті 11 пункту 4, — довідку органу соціального захисту населення про
призначення сім’ї допомоги відповідно до Закону України “Про державну соціальну допомогу
малозабезпеченим сім’ям”.
б. Уповноважена особа, що визначена керівником вищого навчального закладу або його структурного
підрозділу, приймає документи, передбачені пунктом 5 цього Порядку, формує на кож ного студента (курсанта),
який звернувся за призначенням соціальної стипендії, особову справу. Завірена копія особової справи в
десятиденний строк з дня звернення студента (курсанта) передається до органу соціального захисту населення
за місцезнаходженням відповідного вищого навчального закладу або його структурного підрозділу, що має
статус юридичної особи.
У разі коли структурний підрозділ вищого навчального закладу не має статусу юридичної особи,
документи передаються до органу соціального захисту населення за місцезнаходженням вищого навчального
закладу.
Орган соціального захисту населення в п’ятиденний строк з дня отримання завіреної копії особової справи
вносить відомості про студента (курсанта), який має право на отримання соціальної стипендії, до Єди ного
державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги, шляхом формування персональної
облікової картки.
7. Соціальна стипендія призначається на весь період навчання починаючи з місяця звернення за її наданням
та виплачується щомісяця в такому розмірі:
студентам (курсантам) вищих навчальних закладів T-TT рівня акредитації, які мають право на призначення
соціальних стипендій, - 750 гривень;
студентам (курсантам) вищих навчальних закладів TTT-TV рівня акредитації, які мають право на
призначення соціальних стипендій, - 1000 гривень;
студентам (курсантам) вищих навчальних закладів T-TV рівня акредитації з числа дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування, а також студентів (курсантів) вищого навчального закладу, які в період
навчання у віці від 1B до 23 років залишилися без батьків, - 2000 гривень. Розміри соціальної стипендії,
зазначені у цьому пункті, зменшуються на:
студентам індустріально-педагогічних вищих навчальних закладів I—II рівня акредитації, які
навчаються за програмами підготовки майстрів виробничого навчання і забезпечуються безоплатним
триразовим харчуванням, — 50 відсотків, а тим, що забезпечуються безоплатним одноразовим
харчуванням, — 20 відсотків;
курсантам вищих навчальних закладів, які перебувають на державному утриманні (крім тих, що
зазначені у підпункті 1 пункту 4 цього Порядку), — 50 відсотків.

Соціальна стипендія Верховної Ради України виплачується в розмірі, встановленому постановою
Верховної Ради України від 24 жовтня 2002 р. № 218-ІУ.
У разі коли строк закінчення навчання студента (курсанта), який отримує соціальну стипендію, настає до
закінчення місяця або коли він вибуває з навчального закладу до закінчення строку навчання, йому
виплачується стипендія у повному обсязі за останній місяць навчання.
У період тимчасової непрацездатності, підтвердженої довідкою закладу охорони здоров’я, студенту
(курсанту) виплачується стипендія у призначеному розмірі.
Студентам (курсантам), які постійно проживають на території населеного пункту або навчаються у
навчальному закладі, що розташований у населеному пункті, якому надано статус гірського, розмір
соціальної стипендії, призначений відповідно до цього Порядку, збільшується на 20 відсотків.
8. Вищий навчальний заклад або його структурний підрозділ, що має статус юридичної особи, подає
щомісяця до 5 числа до органів соціального захисту населення за місцезнаходженням вищого навчального
закладу або його структурного підрозділу на паперових та електронних носіях списки студентів (курсантів),
яким призначено соціальну стипендію (разом із сумою індексації), за формою згідно з додатком.
У разі коли структурний підрозділ вищого навчального закладу не має статусу юридичної особи, списки
студентів (курсантів), яким призначено соціальну стипендію (разом із сумою індексації), подають до органу
соціального захисту населення за місцезнаходженням вищого навчального закладу.
9. Органи соціального захисту населення з 1 вересня 2017 р. щомісяця проводять звіряння даних,
внесених до списків студентів (курсантів), яким призначено соціальну стипендію, з відомостями про таких осіб,
що містяться в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги, і в разі
виявлення розбіжностей в даних щодо конкретного студента (курсанта), не включає його до заявки на виплату
соціальних стипендій на поточний місяць, про що в п’ятиденний строк інформують вищий навчальний заклад
або його структурний підрозділ, що має статус юридичної особи, до уточнення зазначеної інформації вищим
навчальним закладом.
Після уточнення даних вищий навчальний заклад або його структурний підрозділ, що має статус
юридичної особи, включає осіб, щодо яких виявлені розбіжності, до списку на виплату соціальної стипендії на
наступний місяць з урахуванням місяців невиплати соціальної стипендії.
10. Органи соціального захисту населення щомісяця до 10 числа подають заявки щодо потреби в коштах
для виплати соціальної стипендії студентам (курсантам), інформація про яких пройшла звіряння з відомостями
про таких осіб, що містяться в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги,
структурним підрозділам з питань соціального захисту населення.
У заявках зазначається кількість студентів (курсантів), яким призначено соціальну стипендію, та загальна
сума такої виплати.
Структурні підрозділи соціального захисту населення щомісяця до 15 числа подають до Мінсоцполітики
узагальнену заявку в розрізі адміністративно-територіальних одиниць.
11. Мінсоцполітики після надходження зазначених у пункті 10 цього Порядку заявок щодо потреби в
коштах на виплату соціальної стипендії не пізніше трьох робочих днів перераховує відповідні кошти
структурним підрозділам з питань соціального захисту населення обласних, Київської міської
держадміністрацій.
Структурні підрозділи соціального захисту населення протягом двох робочих днів перераховують кошти
на рахунки органів соціального захисту населення.
Органи соціального захисту населення протягом двох робочих днів перераховують кошти на рахунки
відповідних вищих навчальних закладів або їх структурних підрозділів, що мають статус юридичної особи.
Для виплати соціальних стипендій вищі навчальні заклади або їх структурних підрозділів, що мають
статус юридичної особи відкривають в органах Казначейства за балансовим рахунком 3711 “Інші рахунки
клієнтів Казначейства України” небюджетний рахунок для зарахування бюджетних коштів.
Вищі навчальні заклади або їх структурних підрозділів, що мають статус юридичної особи протягом двох
робочих днів після надходження коштів на зазначені рахунки виплачують соціальну стипендію студентам
(курсантам).
Інформація про виплачені соціальні стипендії щокварталу передається вищими навчальними закладами до
територіальних підрозділів ДФС.

12. Орган соціального захисту населення, який перераховує кошти для виплати соціальної стипендії, має
право перевіряти вищий навчальний заклад щодо достовірності поданих документів для призначення соціальної
стипендії студентам (курсантам).
13. На керівника вищого навчального закладу або його структурного підрозділу, що має ста тус юридичної
особи, покладається обов’язок щодо:
контролю за повнотою та достовірністю відомостей, що передаються до органу соціального захисту
населення;
здійснення заходів із запобігання випадкам безпідставного отримання соціальних стипендій або
одночасного отримання академічних і соціальних стипендій, перебуванню на повному державному утриманні.
14. Ведення бухгалтерського обліку, відкриття рахунків, реєстрація, облік бюджетних зобов’язань в
органах Казначейства та операції, пов’язані з використанням бюджетних коштів, здійснюються в установленому
законодавством порядку.
15. Складення і подання фінансової та бюджетної звітності про використання бюджетних коштів, а також
контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням здійснюються в установленому законод авством порядку.

“Додаток до Порядку (в редакції постанови Кабінету
Міністрів України
від 8 лютого 2017 р. № 81)
(найменування вищого навчального закладу або його структурного підрозділу із зазначенням рівня

акредитації, адреса закладу або підрозділу)

МФО _______________, код згідно з ЄДРПОУ ________________________
Розрахунковий рахунок ___________________________________________
СПИСОК
студентів (курсантів), яким призначено соціальну стипендію

№
п\п

Прізвище, ім’я, по
батькові

Реєстраційний номер облікової
картки платника податків або серія
та номер паспорта (для осіб, які
мають відмітку у паспорті про право
здійснювати платежі за його серією
та номером)

Паспортні дані або дані свідоцтва про
народження
серія, номер

Зареєстроване місце
проживання

Фактичне місце проживання/
перебування

ким видано

Місячний розмір
стипендії,
гривень

Сума
індексації,
гривень

Місяць, за який Місяць, по який
здійснюється
призначено
виплата
стипендію

Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, та особи з їх числа у разі продовження навчання до 23 років або до закінчення вищого навчального закладу, а також
студенти (курсанти) вищого навчального закладу, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків
1
Всього:

Особи, які мають право на отримання соціальної стипендії, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи
1
Всього:

Шахтарі, які мають стаж підземної роботи не менш як три роки
1
Всього:

Особи, батьки яких є шахтарями, що мають стаж підземної роботи не менш як 15 років або загинули внаслідок нещасного випадку на виробництві чи стали інвалідами I або II
групи, — протягом трьох років після здобуття загальної середньої освіти
1
Всього:

Особи, визнані учасниками бойових дій, та їх діти (до закінчення навчання у вищому навчальному закладі,
але не довше ніж до досягнення ними 23 років)
1
Всього:

№

Прізвище, ім’я, по
батькові

п\п

Реєстраційний номер облікової
картки платника податків або серія
та номер паспорта (для осіб, які
мають відмітку у паспорті про право
здійснювати платежі за його серією
та номером)

Паспортні дані або дані свідоцтва про
народження
серія, номер

Зареєстроване місце
проживання

Фактичне місце проживання/
перебування

ким видано

Місячний розмір
стипендії,
гривень

Сума
індексації,
гривень

Місяць, за який Місяць, по який
здійснюється
призначено
виплата
стипендію

Діти, один із батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі проведення антитерористичної операції, бойових дій чи збройних конфліктів або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районі
проведення антитерористичної операції, бойових дій чи збройних конфліктів, а також внаслідок захворювання, одержаного в період участі в антитерористичній операції (до закінчення навчання у вищому
навчальному закладі, але не довше ніж до досягнення ними 23 років)
І

Всього:

Діти, один з батьків яких загинув під час масових акцій громадянського протесту або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час масових акцій громадянського протесту (до закінчення
навчання у вищому навчальному закладі, але не довше ніж до досягнення ними 23 років)
1
Всього:

Діти, зареєстровані як внутрішньо переміщені особи (до закінчення навчання у вищому навчальному закладі, але не довше ніж до досягнення ними 23 років)
1
Всього:

Особи, яким призначені соціальні стипендії Верховної Ради України для студентів вищих навчальних закладів з числа дітей -сиріт та дітей з малозабезпечених сімей
1
Всього:

Діти-інваліди та особи з інвалідністю T—TTT групи
1
Всього:

Студенти із малозабезпечених сімей
1
Всього:

Усього:

(найменування посади працівника вищого навчального закладу або його
структурного підрозділу)

«

»

М.П.

_ 20 ___ р.

(підпис)

(ініціали та прізвище)

