
До уваги студентів, які мають право на соціальні стипендії а саме:

1. Діти-сироти та діти , позбавлені батьківського піклування, а також студенти 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”;

2. Особи, які мають право на отримання соціальної стипендії відповідно до статей 20—22 
і 30 Закону України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи”;

3. Особи, визнані 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”;

4. Діти, зареєстровані 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”.

5) діти-інваліди та особи з інвалідністю I—III групи;

6) студенти із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України “Про 
державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям ”.

7) особи, яким призначені соціальні стипендії Верховної Ради України для студентів 
навчального закладу з числа дітей-сиріт та дітей з малозабезпечених сімей відповідно до 
постанови Верховної Ради України від 24 жовтня 2002 р. № 218-IV;

 Для отримання соціальної стипендії студенти звертаються до Новгород-
Сіверського медичного училища  із заявою (форма заяви додається), в якій 
зазначаються такі відомості:

прізвище, ім’я та по батькові;

 число, місяць, рік народження;

зареєстроване та фактичне місце проживання;

підстава для отримання соціальної стипендії.

 До заяви додаються копії таких документів:

паспорта громадянина України;

свідоцтва про народження дитини;

 довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (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 додатково подають такі документи:

1. діти-сироти та діти , позбавлені батьківського піклування :

- 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.

2. особи, які мають право на отримання соціальної стипендії відповідно до статей 20
—22 і 30 Закону України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали 
внаслідок Чорнобильської катастрофи”:

- копію посвідчення особи, яка потерпіла внаслідок Чорнобильської катастрофи, 
встановленого зразка.

 3. особи, визнані 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”:

- 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.

4. особи, зареєстровані 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”:

- копію довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи.

5. діти-інваліди та особи з інвалідністю I—III групи:

-  копію  медичного  висновку  про  дитину-інваліда  віком  до  18  років  або  копію
довідки медико-соціальної експертизи.

6.  студенти із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України “Про
державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям ”:
       -  довідку органу соціального захисту населення про призначення сім’ї допомоги
відповідно  до  Закону  України  “Про  державну  соціальну  допомогу  малозабезпеченим
сім’ям“.

7. особи, яким призначені соціальні стипендії Верховної Ради України для студентів
навчального закладу з числа дітей-сиріт та дітей з малозабезпечених сімей відповідно
до постанови Верховної Ради України від 24 жовтня 2002 р. № 218-IV:



-  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.

Дані документи подати до юрисконсульта.
Телефон для довідок – 3-17-15.

 



       Зразок                                                                                  
                                                                                          
        
                                                                                              Директору Новгород-Сіверського
                                                                                              медичного училища
                                                                                              Никифоренко Т.В.
                                                                                              студента(ки) ІІІ курсу Бс групи
                                                                                              спеціальності Сестринська справа
                                                                                              Петрової Ольги Миколаївни
                                                                                              21.11.1998 р.н.
                                                                                              зареєстрований (на) 
                                                                                              вул. Свободи 31 кв.2
                                                                                              м. Чернігів 
                                                                                              фактично проживаю
                                                                                              вул. Леваневського 46
                                                                                              м. Новгород-Сіверський
                                                                                              тел. 8093453159

ЗАЯВА

      Прошу вас призначити мені соціальну стипендію  в зв’язку з тим, що я
відношусь до категорії  (вибрати необхідне)  «дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування», «студент, який в період навчання у віці від 18 до
23  років  залишилися  без  батьків»,  «діти,  батьки  яких  є  потерпілими
відповідно  до  Закону України “Про статус і соціальний захист громадян, які
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”»,  «діти,  батьки яких є
визнаними учасниками бойових дій відповідно до пункту 19 частини першої
статті 6 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального
захисту”»,  «  діти,  які  є  зареєстровані  як  внутрішньо  переміщені  особи з
окупованих теріторій ».

Документи додаються:

1. Копія паспорта (за наявності);
2. Копія свідоцтва про народження;
3.Копію  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. Студентський квиток;
Та документи, що підтверджують  наявність пільг.

дата                                                                                               підпис 


