
В статті 43 Закону України «Про фахову передвищу освіту» та статті 44 Закону України «Про вищу 

освіту»: 

– 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; 

• 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 43 Закону України «Про фахову передвищу освіту» та статті 44 Закону 

України «Про вищу освіту»: 

– 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; 

• діти, зареєстрованих 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; 

• діти з інвалідністю та особи з інвалідністю I-III групи: 

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

соціальної експертизи; 

• 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»; 

• особи з інвалідністю внаслідок війни 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»: 

– копію посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни встановленого зразка; 



• 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»: 

– довідку про реєстрацію місця проживання особи встановленого зразка, яка містить відомості про 

реєстрацію місця проживання особи у населеному пункті на лінії зіткнення. 

 

Пункт 5 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виплати 

соціальних стипендій студентам (курсантам) закладів фахової передвищої та вищої освіти, 

затвердженого Постановою Кабінету Міністрів Україні від 28 грудня 2016 року № 1045 (зі 

змінами)» 


