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ЗАЯВА 

  

 Прошу призначити соціальну стипендію відповідно до пп._____ пункту 4 Порядку 

використання коштів передбачених у державному бюджеті для виплати соціальних 

стипендій студентам (курсантам) вищих навчальних закладів, затвердженого Постановою 

Кабінету Міністрів України від 28.12.2016р №1045, як  

 

.(вказати категорію) 

До заяви додаю копії документів: 

- паспорта громадянина України (1,2 стор., стор. зареєстрованого місця 

проживання), 

- свідоцтва про народження, 

- довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника 

податків, 

- студентського квитка, 

крім того додаю копії таких документів: (необхідне позначити) 

- 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, 

- 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). 

- 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; 

- 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; 

- 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 загиблого 

(померлого) ветерана війни; 

- копію довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи; 

- 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; 

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

     копію довідку медико-соціальної експертизи; 

- довідка органу соціального захисту населення про призначення сім’ї допомоги  

відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу  

малозабезпеченим сім’ям». наказ Міністерства праці та соціальної політики 

України від 8 червня  

Даю згоду на обробку, використання, зберігання моїх персональних даних відповідно до 

Закону України „Про захист персональних даних”.  

_____________    _______________________________     _________________   

      (дата)                                                 (підпис  студента)                      (П.І.Б) 

 

 

 


