
ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ПРИЗНАЧЕННЯ 
СОЦІАЛЬНОЇ СТИПЕНДІЇ СТУДЕНТАМ, ЯКІ 
НАВЧАЮТЬСЯ ЗА ДЕННОЮ ФОРМОЮ  

ЗА ДЕРЖАВНИМ ЗАМОВЛЕННЯМ 
 

  
 

1. Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, та особи з їх 
числа у разі продовження навчання до 23 років або до закінчення 
закладів освіти , а також особи, які в період навчання у віці від 18 до 23 
років залишилися без батьків (батьки яких померли/оголошені 
померлими, загинули або пропали безвісти): 
 

 заява, завізована завідувачем відділення; 
 копія паспорта громадянина України; 
 копія витягу з Єдиного державного демографічного реєстру щодо 
реєстрації місця проживання; 

 копія свідоцтва про народження дитини; 
 копія довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки 
платника податків (ідентифікаційний номер); 

 копія студентського квитка.  
 копію рішення органу опіки та піклування про надання статусу дитини-
сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, та витяг з 
обліково-статистичної картки дитини-сироти та дитини, позбавленої 
батьківського піклування; 

 копію свідоцтва про смерть батьків; 
 рішення суду про оголошення батьків померлими; 
 рішення суду про визнання батьків безвісно відсутніми чи витяг з Єдиного 
реєстру досудових розслідувань, що засвідчує факт внесення до цього 
реєстру інформації про те, що особа зникла безвісти, або інформацію з 
Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, отриману в 



порядку, передбаченому статтею 15 Закону України «Про правовий статус 
осіб, зниклих безвісти»; 

 документ, що підтверджує загибель батьків, виданий військовим 
формуванням, правоохоронним органом спеціального призначення. 

Якщо особу, зазначену у  пункті 1, виховувала одинока матір, 
додається витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян 
про державну реєстрацію народження дитини, виданий відділом державної 
реєстрації актів цивільного стану, або довідка про народження, видана 
виконавчим органом сільської, селищної, міської (крім міст обласного 
значення) ради, із зазначенням підстави для внесення відомостей про батька 
дитини до актового запису про народження дитини відповідно до абзацу 
першого частини першої статті 135 Сімейного кодексу України. 

 
2. Особи, які мають право на отримання соціальної стипендії, відповідно 
до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які 
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»:  
 

 заява, завізована завідувачем відділення; 
 копія паспорта громадянина України; 
 копія витягу з Єдиного державного демографічного реєстру щодо 
реєстрації місця проживання; 

 копія свідоцтва про народження дитини; 
 копія довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки 
платника податків (ідентифікаційний номер); 

 копія студентського квитка; 
 копія 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; 

3. Шахтарі, які мають стаж підземної роботи не менше як три роки, 
особи, які стали студентами протягом трьох років після здобуття базової 
та /або повної загальної середньої освіти, батьки яких є шахтарями, що 
мають не менше як 15 років підземної роботи або загинули внаслідок 
нещасного випадку на виробництві чи яким встановлено інвалідність І 
або ІІ групи: 

 заява, завізована завідувачем відділення; 
 копія паспорта громадянина України; 
 копія витягу з Єдиного державного демографічного реєстру щодо 
реєстрації місця проживання; 

 копія свідоцтва про народження дитини; 



 копія довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки 
платника податків (ідентифікаційний номер); 

 копія студентського квитка; 
 довідка 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»; 

 копію довідки медико-соціальної експертизи; 
 копію свідоцтва про смерть батька (матері). 

4. Особи, визнані постраждалими учасниками Революції Гідності, 
учасниками бойових дій, та їх діти (до закінчення навчання у закладі 
освіти, але не довше ніж до досягнення ними 23 років): 

 заява, завізована завідувачем відділення; 
 копія паспорта громадянина України; 
 копія витягу з Єдиного державного демографічного реєстру щодо 
реєстрації місця проживання; 

 копія свідоцтва про народження дитини; 
 копія довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки 
платника податків (ідентифікаційний номер); 

 копія студентського квитка; 
 копію посвідчення постраждалого учасника Революції Гідності 
встановленого зразка; 

 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, або копію довідки про безпосередню участь особи в 
антитерористичній операції, забезпеченні її проведення і захисті 
незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, або 
копію довідки про участь особи у здійсненні заходів із забезпечення 
національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії 
Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх 
здійснення. 

5. Дітей, один з батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі 
проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із 
забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування 
збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській 



областях, бойових дій чи збройних конфліктів або помер внаслідок 
поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районі проведення 
антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення 
національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії 
Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, бойових дій чи 
збройних конфліктів, а також внаслідок захворювання, одержаного в 
період участі в антитерористичній операції, здійсненні заходів із 
забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування 
збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській 
областях (до закінчення навчання у такому закладі, але не довше ніж до 
досягнення ними 23 років): 

 заява, завізована завідувачем відділення; 
 копія паспорта громадянина України; 
 копія витягу з Єдиного державного демографічного реєстру щодо 
реєстрації місця проживання; 

 копія свідоцтва про народження дитини; 
 копія довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки 
платника податків (ідентифікаційний номер); 

 копія студентського квитка; 
 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; 

6. Діти, один з батьків яких загинув під час масових акцій 
громадянського протесту, або помер внаслідок поранення, контузії чи 
каліцтва, одержаних під час масових акцій громадянського протесту (до 
закінчення навчання закладі освіти, але не довше ніж до досягнення 
ними 23 років): 

 заява, завізована завідувачем відділення; 
 копія паспорта громадянина України; 
 копія витягу з Єдиного державного демографічного реєстру щодо 
реєстрації місця проживання; 

 копія свідоцтва про народження дитини; 
 копія довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки 
платника податків (ідентифікаційний номер); 

 копія студентського квитка; 
 копія про смерть батька (матері); 



 копія довідки або посвідчення встановленого зразка члена сім’ї загиблого 
(померлого) ветерана війни; 

 довідка 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. 

7. Діти, зареєстровані як внутрішньо переміщені особи (до закінчення 
навчального закладу, але не довше ніж до досягнення ними 23 років): 

 заява, завізована завідувачем відділення; 
 копія паспорта громадянина України; 
 копія витягу з Єдиного державного демографічного реєстру щодо 
реєстрації місця проживання; 

 копія свідоцтва про народження дитини; 
 копія довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки 
платника податків (ідентифікаційний номер); 

 копія студентського квитка; 
 копія довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи. 

8. Особи, яким призначені соціальні стипендії Верховної Ради України 
для студентів вищих навчальних закладів з числа дітей-сиріт та дітей 
з малозабезпечених сімей: 

 заява, завізована завідувачем відділення; 
 копія паспорта громадянина України; 
 копія витягу з Єдиного державного демографічного реєстру щодо 
реєстрації місця проживання; 

 копія свідоцтва про народження дитини; 
 копія довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки 
платника податків (ідентифікаційний номер); 

 копія студентського квитка; 
 копія розпорядження Кабінету Міністрів України про призначення 
соціальної стипендії Верховної Ради України. 

9. Діти-інваліди та особи з інвалідністю I – IIІ групи: 

 заява, завізована завідувачем відділення; 
 копія паспорта громадянина України; 
 копія витягу з Єдиного державного демографічного реєстру щодо 
реєстрації місця проживання; 

 копія свідоцтва про народження дитини; 



 копія довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки 
платника податків (ідентифікаційний номер); 

 копія студентського квитка; 
 копія медичного висновку про дитину - інваліда віком до 18 років, або копія 
довідки МСЕК (звернути увагу на який період видано довідку); 

 копія пенсійного посвідчення (у разі наявності). 

10. Студенти із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону 
України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям»: 

 заява, завізована завідувачем відділення; 
 копія паспорта громадянина України; 
 копія витягу з Єдиного державного демографічного реєстру щодо 
реєстрації місця проживання; 

 копія свідоцтва про народження дитини; 
 копія довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки 
платника податків (ідентифікаційний номер); 

 копія студентського квитка; 
 довідка органу соціального захисту населення про призначення сім’ї 
допомоги відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу 
малозабезпеченим сім’ям» (звернути увагу на який період видано довідку, як 
правило - на 6 місяців). 

11. Особи з інваліднісю внаслідок війни та їх діти: 

 заява, завізована завідувачем відділення; 
 копія паспорта громадянина України; 
 копія витягу з Єдиного державного демографічного реєстру щодо 
реєстрації місця проживання; 

 копія свідоцтва про народження дитини; 
 копія довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки 
платника податків (ідентифікаційний номер); 

 копія студентського квитка; 
 копія посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни встановленого 
зразка. 

12. Діти, які проживають у населених пунктах на лінії зіткнення(до 
закінчення навчання у вищому навчальному закладі, але не довше ніж 
до досягнення ними 23 років): 

 заява, завізована завідувачем відділення; 
 копія паспорта громадянина України; 
 копія витягу з Єдиного державного демографічного реєстру щодо 
реєстрації місця проживання; 



 копія свідоцтва про народження дитини; 
 копія довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки 
платника податків (ідентифікаційний номер); 

 копія студентського квитка; 
 довідку про реєстрацію місця проживання особи встановленого зразка, яка 
містить відомості про реєстрацію місця проживання особи у населеному 
пункті на лінії зіткнення. 

 

ПРИМІТКИ: 

1. Студентам категорій, зазначених у пунктах 2-12, які набувають право 
на отримання академічної стипендії, надається один вид стипендії за їх 
вибором згідно письмової заяви. 

2. Документи, що зазначені у пунктах 1-12 подаються студентами 
заступнику директора з виховної роботи у 2-х екземплярах, при 
первинному призначенні соціальної стипендії, а для її призначення в 
подальшому подається заява та копії документів, які підтверджують 
право на її продовження зокрема, студентів з числа інвалідів, студентів 
з малозабезпечених сімей, студентів-чорнобильців тощо. 

 


