
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ЗРАЗКИ ЗАЯВ  
НА ОТРИМАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ СТИПЕНДІЇ  

  
складено на підставі Порядку використання коштів, передбачених у державному  

бюджеті для виплати соціальних стипендій студентам … закладів … вищої освіти, 
затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 року  
№1045 { Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 81 від 08.02.2017; № 
740 від 04.10.2017; № 872 від 15.11.2017; № 71 від 14.02.2018; № 44 від 
23.01.2019;  

№ 765 від 21.08.2019; № 147 від 26.02.2020; № 632 від 22.07.2020; № 52 від  
27.01.2021; № 434 від 28.04.2021 № 697 від 07.07.2021; № 727 від 14.07.2021; № 796 

від 15.07.2022; № 1041 від 16.09.2022; № 1320 від 15.11.2022; № 1496 від 
16.12.2022 }  

(редакція від 10.01.2023)  
  
  
  



ПЕРЕЛІК КАТЕГОРІЙ  
1) діти-сироти та діти, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа у разі 

продовження навчання до 23 років або до закінчення закладів освіти (4.1)  
1.1) особи, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків (батьки 

яких померли/оголошені померлими, загинули або пропали безвісти) (4.1.1)  
2) особи, які мають право на отримання соціальної стипендії відповідно до ст.ст. 20-22 і 30 

Закону України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи”; (4.2)  

3) шахтарі, які мають стаж підземної роботи не менш як три роки відповідно до статті 5 
Закону України “Про підвищення престижності шахтарської праці”; (4.3)  

4) особи, які стали студентами … 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 ст. 5 ЗУ “Про підвищення престижності шахтарської 
праці”; (4.4)  

5) особи, визнані постраждалими учасниками Революції Гідності, учасниками бойових дій 
відповідно до Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, та їх 
дітей (до закінчення дітьми навчання у такому закладі, але не довше ніж до досягнення ними 23 
років) відповідно до … ст. 44 Закону України “Про вищу освіту”; (4.5)  

6) {Підпункт 6 пункту 4 виключено на підставі Постанови КМ № 1496 від 16.12.2022}  
(4.6)  

7) діти, один із 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 у такому закладі, але не довше ніж до досягнення ними 23 років), 
відповідно до … ст. 44 Закону України “Про вищу освіту”; (4.7)  

8) діти, зареєстровані як внутрішньо переміщені особи (до закінчення навчання у такому 
закладі, але не довше ніж до досягнення ними 23 років), відповідно до … ст. 44 Закону України 
“Про вищу освіту”; (4.8)  

9) осіб, яким призначені соціальні стипендії Верховної Ради України для здобувачів … 
вищої освіти відповідно до постанови ВРУ від 24.10.2002 №218-IV “Про заснування соціальних 
стипендій Верховної Ради України для здобувачів фахової передвищої та вищої освіти”; (4.9)  

10) діти з інвалідністю та осіб з інвалідністю I-III групи; (4.10)  
11) студенти (курсанти) із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України 

“Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям”; (4.11)  
12) особи з інвалідністю внаслідок війни відповідно до Закону України “Про статус 

ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” та їх дітей (до закінчення дітьми навчання у 
такому закладі, але не довше ніж до досягнення ними 23 років) відповідно … ст. 44 Закону України 
“Про вищу освіту”; (4.12)  

12.1) дітей загиблих, померлих (тих, що пропали безвісти) учасників Революції Гідності, 
учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни або Захисників і Захисниць України (до 
закінчення дітьми навчання у такому закладі, але не довше ніж до досягнення ними 23 років) 
відповідно до Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту ст. 44 
Закону України “Про вищу освіту”; (4.12.1)  

13) діти, які проживають у населених пунктах на лінії зіткнення (до закінчення дітьми 
навчання у закладі освіти, але не довше ніж до досягнення ними 23 років) відповідно до … ст. 44 
Закону України “Про вищу освіту”. (4.13)  



Ректору НТУ «Дніпровська політехніка»  
Олександру АЗЮКОВСЬКОМУ 
студента групи __________________________________ 
_______________________________________________ 

(ПІБ)  
______._________________.________ року народження 
 

місце проживання: ______________________________ 
_______________________________________________ 

(зареєстроване)  
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 

(фактичне)  
серія та/або номер паспорта громадянина України  
________________________________________ 
реєстраційний номер облікової картки платника 
податків 
____________________________________________ 
унікальний номер запису в Єдиному державному 
демографічному реєстрі   
______________________________________________ 
студентський квиток № ____________________ коли 
виданий _____________________________________ 
Контактний телефон __________________________ 
  
  

  
ЗАЯВА  

Прошу призначити мені соціальну стипендію на підставі «Порядку використання коштів, 
передбачених … для виплати соціальних стипендій …», затв. ПКМУ від 28.12.2016  №1045 {із 
змінами} (діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, та особи з їх числа у разі 
продовження навчання до 23 років або до закінчення закладів освіти відповідно до статті 62 
Закону України “Про вищу освіту” та статті 8 Закону України “Про забезпечення організаційно-
правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування”) 
(4.1)  

ДОДАТКИ:  
1) копія паспорта громадянина України;  
2) копія довідки про реєстрацію місця проживання особи або витяг з реєстру територіальної 

громади ДМС  
3) копія свідоцтва про народження студента;  
4) копія довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків;  
5) копія студентського квитка;  
6) копія рішення органу опіки та піклування про надання статусу дитини-сироти або 

дитини, позбавленої батьківського піклування, або витяг з обліково-статистичної 
картки дитинисироти та дитини, позбавленої батьківського піклування (необхідне 
підкреслити).  

  

 _______________               ______________  
 (підпис)                    (дата)  
  

Даю згоду на обробку моїх персональних даних ______________  
                      (підпис)  



  
Ректору НТУ «Дніпровська політехніка»  
Олександру АЗЮКОВСЬКОМУ 
студента групи _______________________________________ 
____________________________________________________ 

(ПІБ)  
_______.__________________._________ року народження 
 

місце проживання: ___________________________________ 
____________________________________________________ 

(зареєстроване)  
____________________________________________________ 
____________________________________________________ 

(фактичне)  
серія та/або номер паспорта громадянина України  
____________________________________________________ 
реєстраційний номер облікової картки платника податків 
____________________________________________________ 
унікальний номер запису в Єдиному державному 
демографічному реєстрі   
____________________________________________________ 
студентський квиток № ____________________ коли виданий 
____________________________________________________ 
Контактний телефон __________________________________ 
  
ЗАЯВА  

Прошу призначити мені соціальну стипендію на підставі «Порядку використання коштів, передбачених 
… для виплати соціальних стипендій …», затв. ПКМУ від 28.12.2016  №1045 {із змінами} (особи, які в період 
навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків (батьки яких померли/оголошені померлими, 
загинули або пропали безвісти), відповідно до ст. 8 ЗУ “Про забезпечення організаційно-правових умов 
соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування”) (необхідне підкреслити) (4.1.1)  

ДОДАТКИ:  
1) копія паспорта громадянина України;  
2) копія довідки про реєстрацію місця проживання особи або витяг з реєстру територіальної громади ДМС  
3) копія свідоцтва про народження студента;  
4) копія довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків;  
5) копія студентського квитка;  
6) один з документів:  

- довідку, видану державним підприємством, на яке покладено функції Національного інформаційного бюро 
відповідно до ЗУ “Про оборону України”, за формою, встановленою Мінреінтеграції, яка містить відомості про 
батьків, які є військовополоненими (перебувають у полоні держави-агресора)/позбавленими особистої свободи 
(затримані, взяті у заручники) органами влади держави-агресора (окупаційними адміністраціями та збройними 
формуваннями);  
- документ, що підтверджує загибель батьків, виданий військовим формуванням, правоохоронним органом 
спеціального призначення;  

7) копію таких документів:  
- свідоцтва про смерть батьків;  
- рішення суду про оголошення батьків померлими;  
- рішення суду про визнання батьків безвісно відсутніми/витяг з Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за 
особливих обставин (до початку його функціонування - витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань), що 
засвідчує факт внесення до цього реєстру інформації про те, що батьки перебувають у розшуку як зниклі безвісти 
за особливих обставин або визнані такими, що зникли безвісти за особливих обставин.  

 
Примітка: Якщо особу, яку подає заяву, 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 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.  

(підкреслити позиції документів, які надаються).  

 _______________                _______________  
 (підпис)                    (дата)  

Даю згоду на обробку моїх персональних даних     ________________  
                  (підпис)  



  
Ректору НТУ «Дніпровська політехніка»  
Олександру АЗЮКОВСЬКОМУ 
студента групи __________________________________ 
_______________________________________________ 

(ПІБ)  
______._________________.________ року народження  
 

місце проживання: _______________________________ 
_______________________________________________ 

(зареєстроване)  
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 

(фактичне)  
серія та/або номер паспорта громадянина України  
________________________________________ 
реєстраційний номер облікової картки платника 
податків 
____________________________________________ 
унікальний номер запису в Єдиному державному 
демографічному реєстрі   
______________________________________________ 
студентський квиток № ____________________ коли 
виданий _____________________________________   

Контактний телефон __________________________ 

  

ЗАЯВА  

Прошу призначити мені соціальну стипендію на підставі «Порядку використання коштів, 
передбачених … для виплати соціальних стипендій …», затв. ПКМУ від 28.12.2016 №1045 {із 
змінами} (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”) (4.2)  

ДОДАТКИ:  

1) копія паспорта громадянина України;  
2) копія довідки про реєстрацію місця проживання особи або витяг з реєстру територіальної 

громади ДМС  
3) копія свідоцтва про народження студента;  
4) копія довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків;  
5) копія студентського квитка;  
6) 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 (необхідне підкреслити).  

  

 _______________               ______________  
 (підпис)                    (дата)  
  

Даю згоду на обробку моїх персональних даних   ______________  
                         (підпис)  

 



  
Ректору НТУ «Дніпровська політехніка»  
Олександру АЗЮКОВСЬКОМУ 
студента групи __________________________________ 
_______________________________________________ 

(ПІБ)  
______._________________.________ року народження 
 

місце проживання: ______________________________ 
_______________________________________________ 

(зареєстроване)  
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 

(фактичне)  
серія та/або номер паспорта громадянина України  
________________________________________ 
реєстраційний номер облікової картки платника 
податків _______________________________________ 
унікальний номер запису в Єдиному державному 
демографічному реєстрі   
______________________________________________ 
студентський квиток № ____________________ коли 
виданий _______________________________________ 
Контактний телефон _____________________________ 
  
ЗАЯВА  

Прошу призначити мені соціальну стипендію на підставі «Порядку використання коштів, 
передбачених … для виплати соціальних стипендій …», затв. ПКМУ від 28.12.2016  №1045 {із 
змінами} (шахтарі, які мають стаж підземної роботи не менш як три роки відповідно до статті 
5 Закону України “Про підвищення престижності шахтарської праці”) (4.3)  

ДОДАТКИ:  

1) копія паспорта громадянина України;  

2) копія довідки про реєстрацію місця проживання особи або витяг з реєстру територіальної 

громади ДМС  

3) копія свідоцтва про народження студента;  

4) копія довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків;  

5) копія студентського квитка;  

6)  довідка з гірничого підприємства із зазначенням стажу підземної роботи. 
 

Примітка: У разі неможливості подання довідки з гірничого підприємства із зазначенням стажу підземної роботи 

подається довідка з Пенсійного фонду України із зазначенням стажу підземної роботи.  
(підкреслити позиції документів, які надаються).  

  
 _______________                _______________  
 (підпис)                    (дата)  
  

Даю згоду на обробку моїх персональних даних    ______________  
                          (підпис)  



  
Ректору НТУ «Дніпровська політехніка»  
Олександру АЗЮКОВСЬКОМУ 
студента групи __________________________________ 
_______________________________________________ 

(ПІБ)  
______._________________.________ року народження 
 

місце проживання: ______________________________ 
_______________________________________________ 

(зареєстроване)  
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 

(фактичне)  
серія та/або номер паспорта громадянина України  
________________________________________ 
реєстраційний номер облікової картки платника 
податків _______________________________________ 
унікальний номер запису в Єдиному державному 
демографічному реєстрі   
______________________________________________ 
студентський квиток № ____________________ коли 
виданий _______________________________________ 
Контактний телефон _____________________________ 
  
ЗАЯВА  

Прошу призначити мені соціальну стипендію на підставі «Порядку використання коштів, 
передбачених … для виплати соціальних стипендій …», затв. ПКМУ від 28.12.2016  №1045 {із 
змінами} (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”) (4.4) (необхідне підкреслити)  

ДОДАТКИ:  
1) копія паспорта громадянина України;  
2) копія довідки про реєстрацію місця проживання особи або витяг з реєстру територіальної 

громади ДМС  
3) копія свідоцтва про народження студента;  
4) копія довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків;  
5) копія студентського квитка; 
6)   довідка з гірничого підприємства із зазначенням стажу підземної роботи;  
7)   копія свідоцтва про здобуття базової та/або повної загальної середньої освіти;  
8)   акт про нещасний випадок, пов’язаний з виробництвом, за формою Н-1;  
9)   копія довідки медико-соціальної експертизи;  
10) копія свідоцтва про смерть батька (матері).  

 
Примітка: У разі неможливості подання довідки з гірничого підприємства із зазначенням стажу підземної роботи 
подається довідка з Пенсійного фонду України із зазначенням стажу підземної роботи.  

(підкреслити позиції документів, які надаються).  
  

 _______________                _______________  
 (підпис)                    (дата)  
  

Даю згоду на обробку моїх персональних даних    ________________  
                         (підпис)  



  
Ректору НТУ «Дніпровська політехніка»  
Олександру АЗЮКОВСЬКОМУ 
студента групи __________________________________ 
_______________________________________________ 

(ПІБ)  
______._________________.________ року народження 
 

місце проживання: ______________________________ 
_______________________________________________ 

(зареєстроване)  
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 

(фактичне)  
серія та/або номер паспорта громадянина України  
________________________________________ 
реєстраційний номер облікової картки платника 
податків _______________________________________ 
унікальний номер запису в Єдиному державному 
демографічному реєстрі   
______________________________________________ 
студентський квиток № ____________________ коли 
виданий _______________________________________ 
Контактний телефон _____________________________ 
  
ЗАЯВА  

Прошу призначити мені соціальну стипендію на підставі «Порядку використання коштів, 
передбачених … для виплати соціальних стипендій …», затв. ПКМУ від 28.12.2016  №1045 {із 
змінами} (особи, визнані постраждалими учасниками Революції Гідності, учасниками 
бойових дій відповідно до Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 
захисту”, та їх діти (до закінчення дітьми навчання у такому закладі, але не довше ніж до 
досягнення ними 23 років) відповідно до статті 44 Закону України “Про вищу освіту”) (4.5) 
(необхідне підкреслити)   

ДОДАТКИ:  
1) копія паспорта громадянина України;  
2) копія довідки про реєстрацію місця проживання особи або витяг з реєстру територіальної 

громади ДМС  
3) копія свідоцтва про народження студента;  
4) копія довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків;  
5) копія студентського квитка;  
6) копія посвідчення постраждалого учасника Революції Гідності;  
7) копія посвідчення учасника бойових дій;  
8) копія 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.  

 
(підкреслити позиції документів, які надаються).  

  
 _______________                _______________  
 (підпис)                    (дата)  
  

Даю згоду на обробку моїх персональних даних            ________________  
                   (підпис)  



 

  
  
  
  
{Підпункт 6 пункту 4 виключено на підставі Постанови КМ № 1496 від 16.12.2022} (4.6)  
  
Увага!   
Категорію 4.6 перенесено в 4.12.1  
  
… діти, 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), відповідно до … статті 44 Закону України “Про вищу освіту”) … (4.6)   
  
  
   



 

Ректору НТУ «Дніпровська політехніка»  
Олександру АЗЮКОВСЬКОМУ 
студента групи __________________________________ 
_______________________________________________ 

(ПІБ)  
______._________________.________ року народження  
 

місце проживання: _______________________________ 
_______________________________________________ 

(зареєстроване)  
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 

(фактичне)  
серія та/або номер паспорта громадянина України  
________________________________________ 
реєстраційний номер облікової картки платника 
податків _______________________________________ 
унікальний номер запису в Єдиному державному 
демографічному реєстрі   
______________________________________________ 
студентський квиток № ____________________ коли 
виданий _______________________________________ 
Контактний телефон _____________________________ 
  
ЗАЯВА  

Прошу призначити мені соціальну стипендію на підставі «Порядку використання коштів, 
передбачених … для виплати соціальних стипендій …», затв. ПКМУ від 28.12.2016  №1045 {із 
змінами} (діти, один із 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 у такому закладі, але не довше ніж до 
досягнення ними 23 років), відповідно до статті 44 Закону України “Про вищу освіту”) (4.7)  

ДОДАТКИ:  
1) копія паспорта громадянина України;  
2) копія довідки про реєстрацію місця проживання особи або витяг з реєстру територіальної 

громади ДМС  
3) копія свідоцтва про народження студента;  
4) копія довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків;  
5) копія студентського квитка;  
6) копія свідоцтва про смерть батька (матері);  
7) копія довідки або посвідчення встановленого зразка члена сім’ї загиблого 

(померлого) ветерана війни встановленого зразка.  
  

 _______________                _______________  
 (підпис)                    (дата)  
  
Даю згоду на обробку моїх персональних даних         ___________________  
                   (підпис)  



  
Ректору НТУ «Дніпровська політехніка»  
Олександру АЗЮКОВСЬКОМУ 
студента групи __________________________________ 
_______________________________________________ 

(ПІБ)  
______._________________.________ року народження  
 

місце проживання: ______________________________ 
_______________________________________________ 

(зареєстроване)  
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 

(фактичне)  
серія та/або номер паспорта громадянина України  
________________________________________ 
реєстраційний номер облікової картки платника 
податків _______________________________________ 
унікальний номер запису в Єдиному державному 
демографічному реєстрі   
______________________________________________ 
студентський квиток № ____________________ коли 
виданий _______________________________________ 
Контактний телефон _____________________________ 
  
  
ЗАЯВА  

Прошу призначити мені соціальну стипендію на підставі «Порядку використання коштів, 

передбачених … для виплати соціальних стипендій …», затв. ПКМУ від 28.12.2016  №1045 {із 

змінами} (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”) (4.8)  

ДОДАТКИ:  
1) копія паспорта громадянина України;  
2) копія довідки про реєстрацію місця проживання особи або витяг з реєстру територіальної 

громади ДМС  
3) копія свідоцтва про народження студента;  
4) копія довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків;  
5) копія студентського квитка;  
6)  копія довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи  

  

 _______________                _______________  
 (підпис)                    (дата)  

  
Даю згоду на обробку моїх персональних даних  __________________  
                  (підпис)  



 

Ректору НТУ «Дніпровська політехніка»  
Олександру АЗЮКОВСЬКОМУ 
студента групи __________________________________ 
_______________________________________________ 

(ПІБ)  
______._________________.________ року народження 
 

місце проживання: _______________________________ 
_______________________________________________ 

(зареєстроване)  
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 

(фактичне)  
серія та/або номер паспорта громадянина України  
________________________________________ 
реєстраційний номер облікової картки платника 
податків _______________________________________ 
унікальний номер запису в Єдиному державному 
демографічному реєстрі   
______________________________________________ 
студентський квиток № ____________________ коли 
виданий _______________________________________ 
Контактний телефон _____________________________ 
  
  
ЗАЯВА  

Прошу призначити мені соціальну стипендію на підставі «Порядку використання коштів, 
передбачених … для виплати соціальних стипендій …», затв. ПКМУ від 28.12.2016  №1045 {із 
змінами} (особи, яким призначені соціальні стипендії Верховної Ради України для здобувачів 
… вищої освіти відповідно до постанови Верховної Ради України від 24.10.2002 №218-IV “Про 
заснування соціальних стипендій Верховної Ради України для здобувачів фахової передвищої та 
вищої освіти”) (4.9)  

ДОДАТКИ:  
1) копія паспорта громадянина України;  
2) копія довідки про реєстрацію місця проживання особи або витяг з реєстру територіальної 

громади ДМС  
3) копія свідоцтва про народження студента;  
4) копія довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків;  
5)  копія студентського квитка;  
6)  копія розпорядження Кабінету Міністрів України про призначення соціальної стипендії 

Верховної Ради України студентам закладів фахової передвищої та вищої освіти.  
  

 _______________                _______________  
 (підпис)                    (дата)  

  
Даю згоду на обробку моїх персональних даних  ___________________  
                  (підпис)  



  
  

Ректору НТУ «Дніпровська політехніка»  
Олександру АЗЮКОВСЬКОМУ 
студента групи __________________________________ 
_______________________________________________ 

(ПІБ)  
______._________________.________ року народження 
 

місце проживання: ______________________________ 
_______________________________________________ 

(зареєстроване)  
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 

(фактичне)  
серія та/або номер паспорта громадянина України  
________________________________________ 
реєстраційний номер облікової картки платника 
податків _______________________________________ 
унікальний номер запису в Єдиному державному 
демографічному реєстрі   
______________________________________________ 
студентський квиток № ____________________ коли 
виданий _______________________________________ 
Контактний телефон _____________________________ 
  
  
ЗАЯВА  

Прошу призначити мені соціальну стипендію на підставі «Порядку використання коштів, 

передбачених … для виплати соціальних стипендій …», затв. ПКМУ від 28.12.2016  №1045 {із 

змінами} (діти з інвалідністю та особи з інвалідністю I-III групи) (4.10)  

ДОДАТКИ:  
1) копія паспорта громадянина України;  
2) копія довідки про реєстрацію місця проживання особи або витяг з реєстру територіальної 

громади ДМС  
3) копія свідоцтва про народження студента;  
4) копія довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків;  
5) копія студентського квитка;  
6)  копія медичного висновку про дитину-інваліда віком до 18 років або копія довідки 

медико-соціальної експертизи (необхідне підкреслити).  
  

 _______________                _______________  
 (підпис)                    (дата)  

  
Даю згоду на обробку моїх персональних даних  __________________  
                  (підпис)  
  



 

Ректору НТУ «Дніпровська політехніка»  
Олександру АЗЮКОВСЬКОМУ 
студента групи __________________________________ 
_______________________________________________ 

(ПІБ)  
______._________________.________ року народження 
 

місце проживання: _______________________________ 
_______________________________________________ 

(зареєстроване)  
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 

(фактичне)  
серія та/або номер паспорта громадянина України  
________________________________________ 
реєстраційний номер облікової картки платника 
податків _______________________________________ 
унікальний номер запису в Єдиному державному 
демографічному реєстрі   
______________________________________________ 
студентський квиток № ____________________ коли 
виданий _______________________________________ 
Контактний телефон _____________________________ 
  
ЗАЯВА  

Прошу призначити мені соціальну стипендію на підставі «Порядку використання коштів, 
передбачених … для виплати соціальних стипендій …», затв. ПКМУ від 28.12.2016  №1045 {із 
змінами} (студенти із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України “Про 
державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям”) (4.11)  

ДОДАТКИ:  
1) копія паспорта громадянина України;  
2) копія довідки про реєстрацію місця проживання особи або витяг з реєстру територіальної 

громади ДМС  
3) копія свідоцтва про народження студента;  
4) копія довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків;  
5) копія студентського квитка;  
6) довідка органу соціального захисту населення про призначення сім’ї допомоги 
відповідно до Закону України “Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим 
сім’ям”.  

  

 _______________                _______________  
 (підпис)                    (дата)  
  

Даю згоду на обробку моїх персональних даних  ___________________  
                  (підпис)  



 

Ректору НТУ «Дніпровська політехніка»  
Олександру АЗЮКОВСЬКОМУ 
студента групи __________________________________ 
_______________________________________________ 

(ПІБ)  
______._________________.________ року народження 
 

місце проживання: ______________________________ 
_______________________________________________ 

(зареєстроване)  
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 

(фактичне)  
серія та/або номер паспорта громадянина України  
________________________________________ 
реєстраційний номер облікової картки платника 
податків _______________________________________ 
унікальний номер запису в Єдиному державному 
демографічному реєстрі   
______________________________________________ 
студентський квиток № ____________________ коли 
виданий _______________________________________ 
Контактний телефон ____________________________ 
  
  

ЗАЯВА  

Прошу призначити мені соціальну стипендію на підставі «Порядку використання 
коштів, передбачених … для виплати соціальних стипендій …», затв. ПКМУ від 28.12.2016  №1045 
{із змінами} (особи з інвалідністю внаслідок війни відповідно до Закону України “Про статус 
ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” та їх дітей (до закінчення дітьми навчання 
у такому закладі, але не довше ніж до досягнення ними 23 років) відповідно до статті 44 Закону 
України “Про вищу освіту”) (4.12)  

Додатки:  
1) копія паспорта громадянина України;  
2) копія довідки про реєстрацію місця проживання особи або витяг з реєстру територіальної 

громади ДМС  
3) копія свідоцтва про народження студента;  
4) копія довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків;  
5) копія студентського квитка;  
6)   копія посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни встановленого зразка.  

  

 _______________                _______________  
 (підпис)                    (дата)  

  
Даю згоду на обробку моїх персональних даних  __________________  
                  (підпис)  



  

Ректору НТУ «Дніпровська політехніка»  
Олександру АЗЮКОВСЬКОМУ 
студента групи __________________________________ 
_______________________________________________ 

(ПІБ)  
______._________________.________ року народження 
 

місце проживання: ______________________________ 
_______________________________________________ 

(зареєстроване)  
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 

(фактичне)  
серія та/або номер паспорта громадянина України  
________________________________________ 
реєстраційний номер облікової картки платника 
податків _______________________________________ 
унікальний номер запису в Єдиному державному 
демографічному реєстрі   
______________________________________________ 
студентський квиток № ____________________ коли 
виданий _______________________________________ 
Контактний телефон ____________________________ 
  
ЗАЯВА  

Прошу призначити мені соціальну стипендію на підставі «Порядку використання 
коштів, передбачених … для виплати соціальних стипендій …», затв. ПКМУ від 28.12.2016 №1045 
{із змінами} (дітей загиблих, померлих (тих, що пропали безвісти) учасників Революції 
Гідності, учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни або Захисників і 
Захисниць України (до закінчення дітьми навчання у такому закладі, але не довше ніж до 
досягнення ними 23 років) відповідно до Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх 
соціального захисту ст. 44 Закону України “Про вищу освіту”) (4.12.1) (необхідне підкреслити).  

Додатки:  

1) копія паспорта громадянина України;  
2) копія довідки про реєстрацію місця проживання особи або витяг з реєстру територіальної 

громади ДМС;  
3) копія свідоцтва про народження студента;  
4) копія довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків;  
5) копія студентського квитка;  
6) копія свідоцтва про смерть батька (матері);  
7) копія довідки або посвідчення члена сім’ї загиблого/посвідчення члена сім’ї 

загиблого Захисника чи Захисниці України встановленого зразка.  
  

 _______________                _______________  
 (підпис)                    (дата)  
  

Даю згоду на обробку моїх персональних даних  ___________________  
                  (підпис)  



 

Ректору НТУ «Дніпровська політехніка»  
Олександру АЗЮКОВСЬКОМУ 
студента групи __________________________________ 
_______________________________________________ 

(ПІБ)  
______._________________.________ року народження 
 

місце проживання: ______________________________ 
_______________________________________________ 

(зареєстроване)  
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 

(фактичне)  
серія та/або номер паспорта громадянина України  
________________________________________ 
реєстраційний номер облікової картки платника 
податків _______________________________________ 
унікальний номер запису в Єдиному державному 
демографічному реєстрі   
______________________________________________ 
студентський квиток № ____________________ коли 
виданий _______________________________________ 
Контактний телефон ____________________________ 
  
ЗАЯВА  

Прошу призначити мені соціальну стипендію на підставі «Порядку використання 
коштів, передбачених … для виплати соціальних стипендій …», затв. ПКМУ від 28.12.2016  №1045 
{із змінами} (діти, які проживають у населених пунктах на лінії зіткнення (до закінчення 
дітьми навчання у закладі освіти, але не довше ніж до досягнення ними 23 років) відповідно до 
статті 44 Закону України “Про вищу освіту”) (4.13)  

Додатки:  

1) копія паспорта громадянина України;  
2) копія довідки про реєстрацію місця проживання особи або витяг з реєстру територіальної 
громади ДМС  
3) копія свідоцтва про народження студента;  
4) копія довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника 
податків;  
5) копія студентського квитка;  
6) витяг з реєстру територіальної громади, який містить відомості про 
задеклароване/зареєстроване місце проживання (перебування) особи у населеному 
пункті на лінії розмежування.  

  
 _______________                _______________  
 (підпис)                    (дата)  

  
Даю згоду на обробку моїх персональних даних  ___________________  
                  (підпис)   


