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м. Івано-Франківськ - 2017 р.

Керуючись

постановами

Кабінету

Міністрів

України

від

04.10.2017р.,

№740,

від 08.11.2017р., №918 та від 15.11.2017р., №872, які вносять зміни до постанов КМ України
від 28.12.2016 р.,№ 1045 «Деякі питання виплати соціальних стипендій студентам
(курсантам) вищих навчальних закладів», та від 28.12.2016р.№1047 «Про розміри стипендій
у державних та комунальних навчальних закладах, наукових установах», необхідно привести
у відповідність Правила призначення і виплати стипендії студентам (курсантам), аспірантам
та докторантам Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу
(далі Правила) , а саме:
1. Викласти в новій редакції підпункт 4 п.3.1. Правил: «Особи, які стали студентами
(курсантами) протягом трьох років після здобуття базової та/або повної загальної середньої
освіти, батьки яких є шахтарями, що мають не менш як 15 років стажу підземної роботи або
загинули внаслідок нещасного випадку на виробництві чи яким встановлено інвалідність I
або II групи, відповідно до статті 5 Закону України “Про підвищення престижності
шахтарської праці».
2. Викласти в новій редакції п.3.4 Правил: «Студентам (курсантам), які мають право на
отримання соціальної стипендії і набувають право на отримання академічної стипендії,
виплачується тільки один вид стипендії за їх вибором, крім дітей-сиріт та дітей, позбавлених
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, яким одночасно виплачується
академічна та соціальна стипендії відповідно до законодавства. Діти, які отримували
соціальні стипендії відповідно до підпунктів 5-8 п.3.1. цих Правил, після досягнення ними 18
років продовжують отримувати соціальні стипендії відповідної категорії до закінчення
навчального закладу за певним освітньо-кваліфікаційним рівнем (рівнем вищої освіти), але
не довше ніж до досягнення ними 23 років».
3. Доповнити п.3.6 Правил таким текстом: «У разі неможливості подання копії
студентського квитка подається довідка університету про навчання студента (курсанта) в
ньому».
4. Викласти в новій редакції абз.1 підпункту 2 п.3.7 Правил: «Особи зазначені у
підпункті 2 п.3.1 цих Правил подають:
- копію відповідного посвідчення, що підтверджує статус особи, яка постраждала
внаслідок Чорнобильської катастрофи, або копію довідки встановленого зразка, виданої
неповнолітній дитині померлого громадянина, віднесеного до категорії 1, 2 або 3 учасників
ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, смерть якого пов’язана з Чорнобильською
катастрофою».
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5. Викласти в новій редакції абз.10 п.3.7 Правил: «У разі неможливості подання особами,
зазначеними у підпункті 3 пункту 3.1 цих Правил, довідки з гірничого підприємства із
зазначенням стажу підземної роботи, подається довідка з Пенсійного фонду України із
зазначенням стажу підземної роботи».
6. Викласти в новій редакції п.2.4. Правил: «Розмір мінімальної ординарної (звичайної)
академічної стипендії:
- для студентів Університету, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем
“бакалавр”, “спеціаліст” або “магістр”, крім тих, що навчаються за спеціальностями
(спеціалізаціями), для яких встановлюються академічні стипендії у підвищеному розмірі, —
1300 гривень місяць;
- для студентів Університету, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем
“бакалавр”, “спеціаліст” або “магістр” за спеціальностями (спеціалізаціями), для яких
встановлюються академічні стипендії у підвищеному розмірі, — 1660 гривень місяць».
7. Викласти в новій редакції п.3.8.Правил: «Уповноваженою особою, що приймає
документи, передбачені п.3.6 і 3.7 цими Правилами є директор інституту, який формує на
кожного 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».
8. Викласти в новій редакції п.3.9.Правил: «Соціальна стипендія призначається починаючи
з місяця звернення за її наданням та виплачується щомісяця в такому розмірі:
- студентам Університету, які мають право на призначення соціальних стипендій,
– 1180 гривень;
- студентам Університету з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування та осіб з їх числа, а також студентів Університету, які в період навчання у віці від
18 до 23 років залишилися без батьків, – 2360 гривень.
У разі коли строк закінчення навчання студента, який отримує соціальну стипендію,
настає до закінчення місяця або коли він вибуває з Університету 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 виплачується стипендія у призначеному розмірі.
Особам, які належать до категорій, визначених підпунктами 1,5-8 пункту 3.1цих Правил,
у місяці виповнення їм 23 років соціальна стипендія виплачується за повний місяць.
Збільшення розміру стипендії застосовується з 01.11.2017р.».
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9. Викласти у новій редакції п.1.12 Правил: «Соціальна стипендія призначається з
місяця, що настає після закінчення семестрового контролю згідно з навчальним планом, на
період до визначення результатів наступного семестрового контролю або (якщо в
останньому семестрі відповідно до навчального плану за певною спеціальністю (певним
напрямом підготовки) семестровий контроль не передбачено) до закінчення навчання».
10. Викласти в новій редакції п.3.10 Правил: «Університет до 5 числа кожного місяця
подає до органів соціального захисту населення за місцезнаходженням його знаходження або
його структурного підрозділу на паперових та електронних носіях (з 1 січня 2018 р. - з
накладенням електронного цифрового підпису) списки студентів (курсантів), яким
призначено соціальну стипендію (разом із сумою індексації), за формою згідно з додатком
наведеним у постанові КМ України від 04.10.2017р.№740».
Примітка: У випадку суперечностей між положеннями Правил призначення і виплати
стипендій

студентам

(курсантам),

аспірантам

та

докторантам

Івано-Франківського

університету нафти і газу та рішеннями КМ України щодо розміру, порядку призначення і
виплати стипендій, застосовуються норми КМ України.

Проректор з НПР

Дзьоба О.Г.

Головний бухгалтер

Стельмащук Н.С.

Провідний юрисконсульт

Протас В.В.
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Доповідь на вчену раду університету
щодо питання внесення змін до Правил призначення і виплати
стипендій…
Постановами Кабінету Міністрів України від 04.10.2017р., №740, від 08.11.2017р.
№918 та від 15.11.2017р. №872, внесено зміни до постанов КМ України
від 28.12.2016 р.№ 1045 «Деякі питання виплати соціальних стипендій студентам
(курсантам) вищих навчальних закладів» та від 28.12.2016р.№1047 «Про розміри
стипендій у державних та комунальних навчальних закладах, наукових
установах». Цими змінами передбачено:
1) удосконалення переліку документів, що подаються для отримання соціальних
стипендій. А саме можливість подання:
- довідки університету про навчання студента - у разі відсутності в нього
студентського квитка;
- довідки з Пенсійного фонду України про стаж роботи шахтаря (або про
особу, батьки яких є шахтарями) - у разі неможливості подання відповідної
довідки з гірничого підприємства;
- копії довідки встановленого зразка, виданої неповнолітній дитині померлого
громадянина, віднесеного до категорії 1, 2 або 3, із числа учасників ліквідації
наслідків аварії на Чорнобильській АЕС - у разі неможливості подання студентом
посвідчення особи, яка потерпіла внаслідок Чорнобильської катастрофи.
2)

постановою

КМУ

від

15.11.2017р.№872

від

08.11.2017р.№918

підвищено

з

1

та

листопада

постановою
2017

року

КМУ

стипендії

(на 18 відсотків), а саме:
-

студентам Університету, які мають право на призначення академічної

(звичайної) стипендії з 1100 грн. до 1300 гривень;
- студентам Університету, які мають право на призначення за спеціальностями

(спеціалізаціями),

для

яких

встановлюються

академічні

стипендії

у

підвищеному розмірі,- з 1400 до 1660 гривень;
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- студентам Університету, які мають право на призначення соціальних стипендій з
1000 грн. до 1180 гривень;
- для студентів університету з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування, та осіб з їх числа, а також студентів (курсантів), які в
період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків, - з 2000 грн.
до 2360 грн.
.

Ухвала вченої ради університету:
Затвердити зміни до Правил призначення і виплати стипендії студентам
(курсантам), аспірантам та докторантам Івано-Франківського національного
технічного університету нафти і газу.
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