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ПОЛОЖЕННЯ 

про призначення стипендії голови обласної державної адміністрації  
та голови обласної ради учасникам антитерористичної операції,  

які навчаються за кошти фізичних осіб у вищих навчальних закладах 
державної та комунальної форм власності  

 
І. Загальні положення 

1. Положення про призначення стипендії голови обласної державної 
адміністрації та голови обласної ради учасникам антитерористичної 
операції, які навчаються за кошти фізичних осіб у вищих навчальних 
закладах державної та комунальної форм власності (далі – Положення) 
регулює порядок призначення стипендії голови обласної державної 
адміністрації та голови обласної ради учасникам антитерористичної 
операції, які навчаються за кошти фізичних осіб у вищих навчальних 
закладах державної та комунальної форм власності (далі – стипендія), та 
механізм використання коштів, передбачених в обласному бюджеті для її 
виплати. 

 
2. Положення розроблено відповідно до Закону України «Про вищу 

освіту», Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх 
соціального захисту», Програми розвитку освіти Івано-Франківщини на 
2016-2023 роки, затвердженої рішенням обласної ради від 25.12.2015 року 
№ 42-2/2015 (зі змінами). 
 



 

 3. Метою Положення є визначення порядку та умов призначення 
стипендії та механізму використання коштів, передбачених в обласному 
бюджеті для її виплати. 
 

ІІ. Умови виділення коштів на призначення стипендій 
 

 1. Право на призначення стипендії мають учасники 
антитерористичної операції, які навчаються за денною або заочною 
формою навчання за кошти фізичних осіб у вищих навчальних закладах 
державної та комунальної форм власності та не перебувають у академічній 
відпустці, з числа осіб, визнаних: 
 учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19 та 20 частини 
першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх 
соціального захисту»;  
 учасниками війни відповідно до пункту 13 статті 9 Закону України 
«Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»; 
 бійцями-добровольцями відповідно до рішення обласної ради від 
18.03.2016 року № 113-4/2016 «Про визнання бійців-добровольців, які 
брали участь у захисті територіальної цілісності та державного 
суверенітету на Сході України». 

 
 2. Cтипендії призначаються 30 особам відповідно до встановленого 
цим Положенням порядку з вересня до червня кожного навчального року 
згідно з  рейтингом успішності, сформованим вищим навчальним закладом за 
результатами останнього навчального семестру на підставі успішності з 
кожного навчального предмета (дисципліни). Процедура визначення 
рейтингового бала, що визначає місце особи в рейтингу, є однаковою для 
здобувачів вищої освіти, що навчаються у даному вищому навчальному 
закладі.   
 
 3. Виплата стипендії здійснюється департаментом освіти, науки та 
молодіжної політики облдержадміністрації щомісяця у розмірі                
1000 (одна тисяча) грн. шляхом перерахування коштів обласного бюджету 
на банківський рахунок особі, якій вона призначена.  
 Підставою для виплати стипендії є розпорядження обласної 
державної адміністрації та обласної ради, яке готується з урахуванням 
рішення комісії з розгляду питань призначення стипендії голови обласної 
державної адміністрації та голови обласної ради учасникам 
антитерористичної операції, які навчаються за кошти фізичних осіб у 
вищих навчальних закладах державної та комунальної форм власності. 

 
 4. Вищий навчальний заклад формує список студентів, які 
претендують на призначення стипендії голови обласної державної 
адміністрації та голови обласної ради учасникам антитерористичної операції 
(далі – список), за формою згідно з додатком 1 до цього Положення. Список 



 

формується згідно з рейтингом успішності, що складається на підставі 
об’єктивних та прозорих характеристик, прямих вимірів навчальних досягнень 
здобувачів вищої освіти.  
 Для внесення до списку студент, який має право на призначення 
стипендії, подає уповноваженій особі, що визначена керівником вищого 
навчального закладу, такі документи: 

1) заяву на ім’я керівника вищого навчального закладу, в якій 
зазначаються такі відомості:  
 прізвище, ім’я, по батькові; 
 число, місяць, рік народження; 
 зареєстроване та фактичне місце проживання; 
 підстава для отримання стипендії; 

2) копію паспорта громадянина України; 
3) копію довідки про присвоєння реєстраційного номеру облікової 

картки платника податків (не подається фізичними особами, які через свої 
релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера 
облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний 
контролюючий орган і мають відповідну відмітку в паспорті); 

4) копію одного з документів, який підтверджує участь особи у 
антитерористичній операції (копія посвідчення учасника бойових дій, 
копія посвідчення учасника війни, копія  довідки про безпосередню участь 
особи в антитерористичній операції, копію посвідчення бійця-добровольця 
антитерористичної операції); 

5) 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 (подають особи, які мають статус учасника 
бойових дій). 

 
 5. Вищі навчальні заклади подають у департамент освіти, науки та 
молодіжної політики облдержадміністрації до 10  числа місяця, наступного 
за датою закінчення семестрового контролю згідно з навчальними планами за 
відповідними спеціальностями: 
 клопотання про призначення стипендії голови обласної державної 
адміністрації та голови обласної ради студентам, які брали участь у 
антитерористичній операції; 
 список студентів, які мають право на призначення стипендії голови 
обласної державної адміністрації та голови обласної ради учасникам 
антитерористичної операції; 
 копії паспортів громадянина України усіх студентів, вказаних у списку; 
 копії довідок про присвоєння реєстраційного номеру облікової 
картки платника податків усіх студентів, вказаних у списку (за наявності); 
 копії документів, що підтверджують участь особи в 
антитерористичній операції. 



 

 6. Керівник вищого навчального закладу несе відповідальність за 
повноту та достовірність відомостей, що подаються у департамент освіти, 
науки та молодіжної політики облдержадміністрації. 
  
 7. На підставі списків, поданих вищими навчальними закладами, 
департамент освіти, науки та молодіжної політики облдержадміністрації 
формує зведений список студентів, які претендують на призначення 
стипендії голови обласної державної адміністрації та голови обласної ради 
учасникам антитерористичної операції (далі – зведений список), за формою 
згідно з додатком 2 до цього Положення, та подає його на розгляд комісії з 
розгляду питань призначення стипендії голови обласної державної 
адміністрації та голови обласної ради учасникам антитерористичної 
операції, які навчаються за кошти фізичних осіб у вищих навчальних 
закладах державної та комунальної форм власності.  
 
 8. Вищий навчальний заклад у 10-денний термін повідомляє 
департамент освіти, науки та молодіжної політики облдержадміністрації 
про відрахування студента з навчального закладу, надання академічної 
відпустки. Виплата стипендії у такому разі припиняється (призупиняється) 
на підставі рішення комісії з питань призначення стипендії голови 
обласної державної адміністрації та голови обласної ради. 

У разі, коли термін закінчення навчання особи, яка отримує 
стипендію, настає до закінчення червня місяця або стипендіат вибуває з 
навчального закладу, йде у академічну відпустку, йому виплачується 
стипендія у повному обсязі за останній місяць навчання. 

 
ІІІ. Порядок розгляду документів 

 
1. Для вирішення питань щодо призначення стипендії створюється 

комісія з розгляду питань призначення стипендії голови обласної 
державної адміністрації та голови обласної ради учасникам 
антитерористичної операції, які навчаються за кошти фізичних осіб у 
вищих навчальних закладах державної та комунальної форм власності (далі 
– комісія), склад якої затверджується розпорядженням обласної державної 
адміністрації та обласної ради. 

 
2. Склад комісії формується з представників обласної державної 

адміністрації, обласної ради та  громадських організацій. 
 

3. До складу комісії входять співголови, заступник голови, секретар та 
члени комісії. Співголовами комісії  за посадами є заступник голови обласної 
державної адміністрації та перший заступник голови обласної ради, 
заступником голови комісії - директор департаменту освіти, науки та 
молодіжної політики облдержадміністрації. 
 



 

4. Організаційною формою роботи комісії є засідання, яке проводиться у 
міру необхідності, але не рідше одного разу у рік.  
 

5. Засідання комісії проводиться та є правомочним за умови присутності 
не менше половини від загального складу комісії. 
 

6. Комісія розглядає подані матеріали та приймає рішення про 
призначення або відмову у призначенні стипендії. 
 Студенту, який претендував на призначення стипендії, може бути 
відмовлено у тому випадку, якщо його місце в рейтингу, зазначене у 
зведеному списку, нижче за 30 (тридцяте). 
   

7. Рішення комісії приймаються більшістю голосів від загального складу 
членів комісії шляхом відкритого голосування. 
 

8. Рішення комісії оформлюється протоколом, який підписують 
співголови комісії, заступник голови комісії та секретар. 
 

9. Рішення комісії у триденний термін повідомляється особам, яким 
призначено стипендії. З урахуванням пропозицій комісії департамент освіти, 
науки та молодіжної політики облдержадміністрації готує проект 
розпорядження обласної державної адміністрації та голови обласної ради про 
призначення стипендії голови обласної державної адміністрації та голови 
обласної ради  учасникам антитерористичної операції. 

 
ІV. Порядок виплати стипендії 

 
1. Для виплати стипендії особа, якій призначено стипендію, 

відкриває у банківській установі рахунок та подає у департамент освіти, 
науки та молодіжної політики облдержадміністрації заяву із зазначенням 
банківських реквізитів, необхідних для перерахування коштів. 

 
2. Департамент освіти, науки та молодіжної політики 

облдержадміністрації щомісячно перераховує кошти, виділені з обласного 
бюджету на виплату стипендій, на відповідний картковий рахунок. 

 
 
Директор департаменту освіти,  
науки та молодіжної політики 
облдержадміністрації                                                                В. Кімакович 
 

 


