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студентам, аспiрантам та докторантам Щрогобицького державного
]

педагогiчного унiверситету iMeHi IBaHa Франка

1. У пунктi 5.1:

абЗаЦ ПеРШИй пiсля слiв (незадовiльних результатiв навчання,)>

доповнити словами ((не перебувають в академiчнiй вiдпустцil;
пiдпункт 1 пiсля слiв <<осiб з iх числа) доповнити словами i цифрами (у

разi продовження навчанIuI до 2з рокiв"або до закiнчення Унiверситету), а
пiсля слiв кЗакону Украiни <Про виЩу ocBiTy> - словами i цифрою ((та статтею
8 Закону Украiни <Про забезпечення органiзаrliйно-правових умов соцiального
ЗаХИСТУ ДiТеЙ-СИРiт та дiтеЙ, позбавлених батькiвського гiiклування>>;

допЬвнити пункт пiдпунктами 9-11 такого змiсту:
1i9) осiб, якиМ призначенi соцiальнi стипендii Верховноi Ради Украiни для

студентlв вищих навчilльних закладiв з числа дiтей-сирiт та дiтей з
малозабезпечениХ сiмеЙ вiдповiдНо дО постаноВи BepxoBHoi Ради Украiни вiд
24 жовтня2002 р. JФ 218-IV;

10) дiтей-iнвалiдiв та осiб з iнвалiднiстю I-III групи;
11) СТУлентiв iз сiмей, якi отримують допомогу вiдповiдно до Закону

Украiни <Про державну соцiальну допомогу малозабезпеченим сiм'ям>>.>>.

2. У пунктi 5.2:

абзац двадцять тl'ятий пiсля слiв ((r{асника бойових дiй> доповнити
словами , кабо копiю довiдки про безпосередню ylacTb особи в
антитерористичнiй операцii, забезпеченнi il проведення i захистi незаJIежностi,
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суверенітету та територіальної цілісності України»; 

доповнити пункт абзацами такого змісту: 

«8) особи, зазначені у підпункті 9 пункту 5.1 цього Положення,  

 копію розпорядження Кабінету Міністрів України про призначення 

соціальної стипендії Верховної Ради України студентам Університету з числа 

дітей-сиріт та дітей з малозабезпечених сімей; 

9) особи, зазначені у підпункті 10 пункту 5.1 цього Положення,  

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

копію довідки медико-соціальної експертизи; 

10) особи, зазначені у підпункті 11 пункту 5.1 цього Положення, 

 довідку органу соціального захисту населення про призначення сім’ї 

допомоги відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу 

малозабезпеченим сім’ям».» 

3. У пункті 5.3: 

доповнити пункт абзацами такого змісту: 

«Особам, які належать до категорій, визначених підпунктами 5 – 8 пункту 

5.1 цього Положення, соціальна стипендія виплачується до закінчення навчання 

в Університеті 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) в Університеті, поновлення на навчання за державним 

замовленням після наданої у встановленому порядку перерви у навчанні, 

академічної відпустки або переведення студента з іншого навчального закладу 

для продовження навчання за тим же освітньо-кваліфікаційним рівнем (рівнем 

вищої освіти) питання призначення соціальної стипендії вирішується на 

умовах, визначених цим Положенням.». 

4. У пункті 5.4: 

абзац перший замінити абзацом такого змісту: 

«5.4. Уповноважена особа, визначена ректором Університету, приймає 

документи, передбачені пунктом 5.2 цього Положення, формує на кожного 

студента, який звернувся за призначенням соціальної стипендії, особову 

справу.» 

5. У пункті 5.5: 

абзац перший після слів «в десятиденний строк» доповнити словами «з 

дня звернення студента»; 

в абзаці другому після слів «п’ятиденний строк» доповнити словами «з 

дня отримання завіреної копії особової справи», а слова «що містяться в 
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особовій справі,» виключити; 

6. У пункті 5.6: 

доповнити пункт після абзацу першого новим абзацом такого змісту: 

«Соціальна стипендія Верховної Ради України виплачується в розмірі, 

встановленому постановою Верховної Ради України від 24 жовтня 2002 року 

№ 218-IV.». 

7. У пункті 5.7: 

Слова та цифри «зазначені у підпунктах 2-8» замінити словами та 

цифрами «зазначені у підпунктах 2-11». 

8. У пункті 5.8: 

доповнити пункт після абзацу другого новим абзацом такого змісту: 

«Студентам, які постійно проживають на території населеного пункту, 

якому надано статус гірського, розмір соціальної стипендії, призначений 

відповідно до цього Положення, збільшується на 20 відсотків.». 

9. Пункт 5.10 викласти в такій редакції: 

«5.10. Університет подає щомісяця до 5 числа до органів соціального 

захисту населення за місцезнаходженням Університету на паперових та 

електронних носіях списки студентів, яким призначено соціальну стипендію 

(разом із сумою індексації), за встановленою формою.». 

10. У пункті 5.11: 

абзац перший після слів «до заявки на виплату» доповнити словами 

«соціальних стипендій на поточний місяць, про що в п’ятиденний строк 

інформують Університет,»; 

абзац другий викласти в такій редакції: 

«Після уточнення даних Університет включає осіб, щодо яких виявлені 

розбіжності, до списку на виплату соціальної стипендії на наступний місяць з 

урахуванням місяців невиплати соціальної стипендії.». 

11. Додаток 5 Положення викласти в такій редакції: 
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«Додаток 5 

до Положення про призначення і виплату стипендій студентам, 

аспірантам та докторантам Дрогобицького державного 

педагогічного університету імені Івана Франка  
 

 

 
Ректору Дрогобицького державного 

педагогічного університету  

імені Івана Франка 

проф. Скотній Н.В. 

студента (ки) групи _____________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 
факультету (інституту) 

_________________________________ 
прізвище, ім’я та по батькові 

_________________________________ 
число, місяць, рік народження 

_________________________________ 

_________________________________ 
зареєстроване та фактичне місце проживання 

 

 

 
ЗАЯВА 

Прошу надати соціальну стипендію як учаснику бойових дій розмірі __________ грн. 

з _____________ 2017 року.  

 
До заяви додаю: 

1. Копію паспорта громадянина України (ст.1-2,10-11). 

2. Копію свідоцтва про народження. 

3. Копію ідентифікаційного номера. 

4. Копію студентського квитка.  

5. Копію посвідчення учасника бойових дій; 

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. 
 

 

 

 

 

 

_________________                                                             __________________  

                дата                                                                                                                            підпис» 
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12. Доповнити Положення додатками 10-12 такого змісту: 

«Додаток 10 

до Положення про призначення і виплату стипендій студентам, 

аспірантам та докторантам Дрогобицького державного 

педагогічного університету імені Івана Франка  
 

 

 
Ректору Дрогобицького державного 

педагогічного університету  

імені Івана Франка 

проф. Скотній Н.В. 

студента (ки) групи _____________________ 

_________________________________ 

_________________________________  
факультету (інституту) 

_________________________________  
прізвище, ім’я та по батькові 

_________________________________  
число, місяць, рік народження 

_________________________________ 

_________________________________ 
зареєстроване та фактичне місце проживання 

 

 

ЗАЯВА 

Прошу надати соціальну стипендію як особі, якій призначено соціальну стипендію 

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. № 218-IV в  розмірі __________ грн. з _____________ 2017 року.  

 
До заяви додаю: 

1. Копію паспорта громадянина України (ст.1-2,10-11). 

2. Копію свідоцтва про народження. 

3. Копію ідентифікаційного номера. 

4. Копію студентського квитка.  

5. Копію розпорядження Кабінету Міністрів України про призначення соціальної стипендії 

Верховної Ради України студентам Університету з числа дітей-сиріт та дітей з 

малозабезпечених сімей. 
 

 

 

 

_________________                                                             __________________  
                дата                                                                                                                            підпис  
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Додаток 11 

до Положення про призначення і виплату стипендій студентам, 

аспірантам та докторантам Дрогобицького державного 

педагогічного університету імені Івана Франка  
 

 

 
Ректору Дрогобицького державного 

педагогічного університету  

імені Івана Франка 

проф. Скотній Н.В. 

студента (ки) групи _____________________ 

_________________________________ 

_________________________________  
факультету (інституту) 

_________________________________  
прізвище, ім’я та по батькові 

_________________________________  
число, місяць, рік народження 

_________________________________ 

_________________________________ 
зареєстроване та фактичне місце проживання 

 

 

 

ЗАЯВА 

Прошу надати соціальну стипендію як особі, яка є дитиною-інвалідом (особою з 

інвалідністю _____ групи) в розмірі __________ грн. з _____________ 2017 року.  

 
До заяви додаю: 

1. Копію паспорта громадянина України (ст.1-2,10-11). 

2. Копію свідоцтва про народження. 

3. Копію ідентифікаційного номера. 

4. Копію студентського квитка.  

5. Копію медичного висновку про дитину-інваліда віком до 18 років або копію довідки 

медико-соціальної експертизи. 

 

 

 

 

_________________                                                             __________________  
                дата                                                                                                                            підпис 
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до Положення про призначення i виплату стипенд'r*ffЖL:
аспiрантам та докторантам .щрогобицького державного

едагогiчного унiверситету iMeHi IBaHa Франка

Ректору Щрогобицького державного
педагогiчного унiверситету
iMeHi IBaHa Франка
проф. Скотнiй Н.В.
студента (ки) групи

факультету (iнститугу)

прiзвище, iм'я та по батьковi

число, мiсяць, piK народження

заресстроване та фактичне мiсце проживання

зАявА
ПрошУ надатИ соцiальнУ стипендiЮ як студеНту(цi) iз ciM'i, яка отриму€ допомогу

вiдповiдно до Закону Украiни <про державну соцiальну допомогу малозабезпеченим сiм'ям>>
в розмiрi грн.з 2017 року.

[о заяви додаю:
1. Коцiю паспорта громадянина Украiни (ст.1-2,10-11).
2. Копiю свiдоцтва про народження.
З. Копiю iдентифiкацiйного номера.
4, Копiю студентського квитка,
5. Щовiдку органу соцiального захисту населення про
вiдповiдно до Закону Украiни кПро державну соцiалiну
сiм'ям).

пiдпис))

l
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призначення ciM'i допомоги
допомогу малозабезпеченим

Проректор
з науково-пе!огогiчноi роботи

бй
Володимир ШАРАН

7


