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На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 08.02.2017 р., № 81
«Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р., № 1045
“Деякі питання виплати соціальних стипендій студентам (курсантам) вищих навчальних
закладів”» та враховуючи прийнятий Примірний порядок формування рейтингу успішності
студентів (курсантів) для призначення академічних стипендій, затверджений наказом МОН
України від 20.02.2017 р.,№ 261 внести наступні зміни (доповнення) до Рейтингу успішності
та до порядку виплати Соціальної стипендії Правил призначення і виплати стипендій
студентам ІФНТУНГ (далі Правила), а саме:
1) пункт 2.15. Правил викласти в новій редакції:
«Перед початком підведення підсумків кожного семестрового контролю вчена рада
Університету з урахуванням видатків на стипендіальне забезпечення, затверджених
Університетом у встановленому порядку, визначає однаковий для всіх інститутів, курсів та
спеціальностей (напрямів підготовки) ліміт стипендіатів, яким буде призначатися академічна
стипендія за результатами такого семестрового контролю. Цей показник встановлюється у
відсотках (у діапазоні від 40 до 45) від фактичної кількості студентів денної форми навчання,
які навчаються за державним (регіональним) замовленням у певному інституті, на курсі за
певною спеціальністю (напрямом підготовки) станом на перше число місяця, наступного за
датою закінчення семестрового контролю або приступили до навчання через десять днів
після його початку (для студентів першого року навчання). У разі наявності двох осіб на
курсі за певною спеціальністю (напрямом підготовки) кількість стипендіатів складає одну
особу. Конкретна кількість стипендіатів, які навчаються в певному інституті, курсі за певною
спеціальністю (напрямом підготовки) і яким на наступний навчальний семестр буде
призначена академічна стипендія (включаючи академічну стипендію за особливі успіхи в
навчанні), визначається стипендіальною комісією шляхом округлення до цілого числа в бік
зменшення добутку ліміту стипендіатів.».
2) підпункт 1 пункт п.3.1 Правил після слів “батьківського піклування” доповнити
словами і цифрами “та осіб з їх числа у разі продовження навчання до 23 років або до
закінчення відповідних навчальних закладів”, а після слів “Закону України “Про вищу
освіту” ― словами і цифрою “ та статтею 8 Закону України “Про забезпечення
організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування”.
3) доповнити п.3.1. Правил числом (переліком) стипендіатів, які мають право на
отримання соціальної стипендії наступним змістом: «9) осіб, яким призначені соціальні
стипендії Верховної Ради України для студентів вищих навчальних закладів з числа дітейсиріт та дітей з малозабезпечених сімей відповідно до постанови Верховної Ради України
від 24 жовтня 2002 р. № 218-IV;
10) дітей-інвалідів та осіб з інвалідністю I—III групи;
11) студентів (курсантів) із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України
“Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям”».
4) доповнити пункт 3.1 Правил абзацами такого змісту:
«Студентам (курсантам), які мають право на отримання соціальної стипендії і набувають
право на отримання академічної стипендії, надається один вид стипендії за їх вибором.
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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 цими
Правилами, та академічна стипендія.
Особам, які належать до категорій, визначених підпунктами 5—8 пункту 3.1 Правил,
соціальна стипендія виплачується до закінчення навчального закладу за певним освітньокваліфікаційним 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 або іншому навчальному закладі, поновлення на навчання за
державним замовленням після наданої 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 цими
Правилами.”».
5) абзац 12 пукту 3.7. Правил після слів «учасника бойових дій» доповнити словами «або
копію довідки про безпосередню участь особи в антитерористичній операції, забезпеченні її
проведення і захисті незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України».
6) доповнити пункт 3.7. Правил абзацами такого змісту:
«-особи, зазначені у підпункті 9 пункту 3.1, — 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 3.1, — копію медичного висновку про дитинуінваліда віком до 18 років або копію довідки медико-соціальної експертизи;
-особи, зазначені у підпункті 11 пункту 3.1, — довідку органу соціального захисту
населення про призначення сім’ї допомоги відповідно до Закону України “Про державну
соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям».
7) доповнити пункт 3.9 Правил новим абзацом такого змісту:
«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 цих Правил,
збільшується на 20 відсотків.».
8) всі інші питання, які неврегульовані цими Правилами, вирішуються чинним
законодавством України (постановами Кабінету Міністрів України від 12 липня 2004 р.
№ 882, в редакції від 28.12.2016 р., № 1050, зі змінами від 25.01.2017 р.,№ 32 та постановою
Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 р., № 1045, зі змінами від 08.02.2017р.,№81),
в тому числі й спірні питання.
9) дані Зміни до Правил призначення і виплати стипендії студентам (аспірантам та
докторантам) ІФНТУНГ застосовуються з 1 січня 2017 року.
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