
                                                                Ректору НТУ «ДП» 

                                                                академіку НАН України Півняку Г.Г. 

                                                                студента групи_______________                           

                                                                факультету__________________ 

                                                                 _____________________________ 

                                                                                     (ПІБ) 

                                                                 ___.___________.________ року народження 

                                                                 місце проживання:    _____________ 

                                                                 _____________________________ 

                                                                              (зареєстроване) 

                                                                  _____________________________ 

                                                                  _____________________________ 

                                                                              (фактичне) 

                                                  ЗАЯВА 

            Прошу призначити мені соціальну стипендію на підставі постанови Кабінету 

Міністрів України «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 28 

грудня 2016 р. № 1045» № 81 від 08.02.2017р. (студенти із сімей, які отримують допомогу 

відповідно до Закону України “Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим 

сім’ям”). 

Додатки: 

- копія паспорта; 

- копія свідоцтва про народження студента; 

- копія довідки про присвоєння РНОКПП; 

- копія студентського квитка; 

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

відповідно до Закону України “Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим 

сім’ям”. 

 

________________                                                                       ______________ 

(підпис)                                                                                             (дата)  

                                                             



     Ректору НТУ «ДП» 

                                                                академіку НАН України Півняку Г.Г. 

                                                                студента групи_______________                           

                                                                факультету__________________ 

                                                                 _____________________________ 

                                                                                     (ПІБ) 

                                                                 ___.___________.________ року народження 

                                                                 місце проживання:    _____________ 

                                                                 _____________________________ 

                                                                              (зареєстроване) 

                                                                  _____________________________ 

                                                                  _____________________________ 

                                                                              (фактичне) 

                                                  ЗАЯВА 

            Прошу призначити мені соціальну стипендію на підставі постанови Кабінету 

Міністрів України «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 28 

грудня 2016 р. № 1045» № 81 від 08.02.2017р. (діти-інваліди та особи з інвалідністю I—III 

групи). 

Додатки: 

- копія паспорта; 

- копія свідоцтва про народження студента; 

- копія довідки про присвоєння РНОКПП; 

- копія студентського квитка; 

 - копія медичного висновку про дитину-інваліда віком до 18 років  або копія довідки 

медико-соціальної експертизи. 

________________                                                                       ______________ 

(підпис)                                                                                             (дата)  

 

 

 



                                                                Ректору НТУ «ДП» 

                                                                академіку НАН України Півняку Г.Г. 

                                                                студента групи_______________                           

                                                                факультету__________________ 

                                                                 _____________________________ 

                                                                                     (ПІБ) 

                                                                 ___.___________.________ року народження 

                                                                 місце проживання:    _____________ 

                                                                 _____________________________ 

                                                                              (зареєстроване) 

                                                                  _____________________________ 

                                                                  _____________________________ 

                                                                              (фактичне) 

                                                  ЗАЯВА 

            Прошу призначити мені соціальну стипендію на підставі ст. 5 Закону України «Про 

підвищення престижності шахтарської праці» (особи, батьки яких є шахтарями та стали 

інвалідами І або ІІ групи). 

Додатки: 

- копія паспорта; 

- копія свідоцтва про народження студента; 

- копія довідки про присвоєння РНОКПП; 

- копія студентського квитка; 

 - копія акту про нещасний випадок форми Н-1; 

- копія довідки МСЕК; 

- копія атестата про здобуття загальної середньої освіти. 

________________                                                                      ______________ 

(підпис)                                                                                               (дата)  

 

 



                                                                Ректору НТУ «ДП» 

                                                                академіку НАН України Півняку Г.Г. 

                                                                студента групи_______________                           

                                                                факультету__________________ 

                                                                 _____________________________ 

                                                                                     (ПІБ) 

                                                                 ___.___________.________ року народження 

                                                                 місце проживання:    _____________ 

                                                                 _____________________________ 

                                                                              (зареєстроване) 

                                                                  _____________________________ 

                                                                  _____________________________ 

                                                                              (фактичне) 

                                                                    ЗАЯВА 

         Прошу призначити мені соціальну стипендію на підставі ст. 5 Закону України «Про 

підвищення престижності шахтарської праці» (особи, батьки яких є шахтарями що мають 

стаж підземної роботи не менш як 15 років). 

Додатки: 

- копія паспорта; 

- копія свідоцтва про народження студента; 

- копія довідки про присвоєння РНОКПП; 

- копія студентського квитка; 

- довідка з гірничого підприємства із зазначенням стажу підземної роботи  

- копія атестата про здобуття загальної середньої освіти. 

________________                                                                        ______________ 

(підпис)                                                                                                 (дата)  

 



                                                                Ректору НТУ «ДП» 

                                                                академіку НАН України Півняку Г.Г. 

                                                                студента групи_______________                           

                                                                факультету__________________ 

                                                                 _____________________________ 

                                                                                     (ПІБ) 

                                                                 ___.___________.________ року народження 

                                                                 місце проживання:    _____________ 

                                                                 _____________________________ 

                                                                              (зареєстроване) 

                                                                  _____________________________ 

                                                                  _____________________________ 

                                                                              (фактичне) 

                                                                 ЗАЯВА 

              Прошу призначити мені соціальну стипендію на підставі ст. 5 Закону України 

«Про підвищення престижності шахтарської праці» (особи, батьки яких є шахтарями та 

загинули внаслідок нещасного випадку на виробництві). 

Додатки: 

- копія паспорта; 

- копія свідоцтва про народження; 

- копія довідки про присвоєння РНОКПП; 

- копія студентського квитка; 

 - копія акту про нещасний випадок форми Н-1; 

- копія свідоцтва про смерть батька (матері); 

- копія атестата про здобуття загальної середньої освіти. 

________________                                                                                   ______________ 

(підпис)                                                                                                          (дата)  

 

 



                                                                Ректору НТУ «ДП» 

                                                                академіку НАН України Півняку Г.Г. 

                                                                студента групи_______________                           

                                                                факультету__________________ 

                                                                 _____________________________ 

                                                                                     (ПІБ) 

                                                                 ___.___________.________ року народження 

                                                                 місце проживання:    _____________ 

                                                                 _____________________________ 

                                                                              (зареєстроване) 

                                                                  _____________________________ 

                                                                  _____________________________ 

                                                                              (фактичне) 

                                                                       ЗАЯВА 

                Прошу призначити мені соціальну стипендію на підставі ст. 5 Закону України 

«Про підвищення престижності шахтарської праці» (шахтарі, які мають стаж підземної 

роботи не менш як 3 роки). 

Додатки: 

- копія паспорта; 

- копія свідоцтва про народження; 

- копія довідки про присвоєння РНОКПП; 

- копія студентського квитка; 

- довідка з гірничого підприємства із зазначенням стажу підземної роботи  

________________                                                              ______________ 

(підпис)                                                                                        (дата)  

 

 

 

 



                                                                Ректору НТУ «ДП» 

                                                                академіку НАН України Півняку Г.Г. 

                                                                студента групи_______________                           

                                                                факультету__________________ 

                                                                 _____________________________ 

                                                                                     (ПІБ) 

                                                                 ___.___________.________ року народження 

                                                                 місце проживання:    _____________ 

                                                                 _____________________________ 

                                                                              (зареєстроване) 

                                                                  _____________________________ 

                                                                  _____________________________ 

                                                                              (фактичне) 

                                                                    ЗАЯВА 

            Прошу призначити мені соціальну стипендію на підставі ст. 62 Закону України 

«Про вищу освіту» (студенти, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися 

без батьків). 

Додатки: 

- копія паспорта; 

- копія свідоцтва про народження; 

- копія довідки про присвоєння РНОКПП; 

- копія студентського квитка; 

- копія свідоцтва про смерть батьків;  

 

________________                                                                  ______________ 

(підпис)                                                                                                (дата)  

 

                                                            

 



                                                                Ректору НТУ «ДП» 

                                                                академіку НАН України Півняку Г.Г. 

                                                                студента групи_______________                           

                                                                факультету__________________ 

                                                                 _____________________________ 

                                                                                     (ПІБ) 

                                                                 ___.___________.________ року народження 

                                                                 місце проживання:    _____________ 

                                                                 _____________________________ 

                                                                              (зареєстроване) 

                                                                  _____________________________ 

                                                                  _____________________________ 

                                                                              (фактичне) 

                                                                    ЗАЯВА 

             Прошу призначити мені соціальну стипендію на підставі ст. 62 Закону України 

«Про вищу освіту» (діти-сироти та діти позбавлені батьківського піклування). 

Додатки: 

- копія паспорта; 

- копія свідоцтва про народження; 

- копія довідки про присвоєння РНОКПП; 

- копія студентського квитка; 

- копія свідоцтва про смерть батьків; 

- 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; 

 

________________                                                                       ______________ 

(підпис)                                                                                               (дата)  

 



                                                                Ректору НТУ «ДП» 

                                                                академіку НАН України Півняку Г.Г. 

                                                                студента групи_______________                           

                                                                факультету__________________ 

                                                                 _____________________________ 

                                                                                     (ПІБ) 

                                                                 ___.___________.________ року народження 

                                                                 місце проживання:    _____________ 

                                                                 _____________________________ 

                                                                              (зареєстроване) 

                                                                  _____________________________ 

                                                                  _____________________________ 

                                                                              (фактичне) 

                                                                    ЗАЯВА 

 

             Прошу призначити мені соціальну стипендію на підставі ст. 20, 22 і 30 Закону 

України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи» . 

Додатки: 

- копія паспорта; 

- копія свідоцтва про народження; 

- копія довідки про присвоєння РНОКПП; 

- копія студентського квитка; 

- копія посвідчення особи, яка потерпіла внаслідок ЧК 

 

________________                                                                         ______________ 

(підпис)                                                                                                   (дата)  

                                                                 

 



                                                               Ректору НТУ «ДП» 

                                                                академіку НАН України Півняку Г.Г. 

                                                                студента групи_______________                           

                                                                факультету__________________ 

                                                                 _____________________________ 

                                                                                     (ПІБ) 

                                                                 ___.___________.________ року народження 

                                                                 місце проживання:    _____________ 

                                                                 _____________________________ 

                                                                              (зареєстроване) 

                                                                  _____________________________ 

                                                                  _____________________________ 

                                                                              (фактичне) 

                                                                    ЗАЯВА 

          Прошу призначити мені соціальну стипендію на підставі п. 19 частини першої ст.6 

Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» ( особи, 

визнані учасниками  бойових дій) . 

Додатки: 

- копія паспорта; 

- копія довідки про присвоєння РНОКПП; 

- копія студентського квитка; 

- копія посвідчення УБД; 

- довідка органу соціального захисту населення про перебування на обліку в Єдиному 

державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги або копія довідки 

про безпосередню участь особи в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення і 

захисті незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України. 

 

________________                                                                    ______________ 

(підпис)                                                                                           (дата) 

 



                                                                Ректору НТУ «ДП» 

                                                                академіку НАН України Півняку Г.Г. 

                                                                студента групи_______________                           

                                                                факультету__________________ 

                                                                 _____________________________ 

                                                                                     (ПІБ) 

                                                                 ___.___________.________ року народження 

                                                                 місце проживання:    _____________ 

                                                                 _____________________________ 

                                                                              (зареєстроване) 

                                                                  _____________________________ 

                                                                  _____________________________ 

                                                                              (фактичне) 

                                                                    ЗАЯВА 

         Прошу призначити мені соціальну стипендію на підставі п. 19 частини першої ст.6 

Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» ст. 44 

Закону України «Про вищу освіту» (діти осіб, які визнані учасниками бойових дій). 

Додатки: 

- копія паспорта; 

- копія свідоцтва про народження студента; 

- копія довідки про присвоєння РНОКПП; 

- копія студентського квитка; 

- копія посвідчення УБД; 

- довідка органу соціального захисту населення про перебування на обліку в Єдиному 

державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги або копія довідки 

про безпосередню участь особи в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення і 

захисті незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України. 

 

________________                                                                                        ______________ 

(підпис)                                                                                                            (дата) 



                                                                Ректору НТУ «ДП» 

                                                                академіку НАН України Півняку Г.Г. 

                                                                студента групи_______________                           

                                                                факультету__________________ 

                                                                 _____________________________ 

                                                                                     (ПІБ) 

                                                                 ___.___________.________ року народження 

                                                                 місце проживання:    _____________ 

                                                                 _____________________________ 

                                                                              (зареєстроване) 

                                                                  _____________________________ 

                                                                  _____________________________ 

                                                                              (фактичне) 

                                                                    ЗАЯВА 

            Прошу призначити мені соціальну стипендію на підставі ст. 44 Закону України 

«Про вищу освіту» (діти осіб, один із батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі 

проведення антитерористичної операції, бойових дій чи збройних конфліктів або помер 

внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районі проведення 

антитерористичної операції, бойових дій чи збройних конфліктів, а також внаслідок 

захворювання, одержаного в період участі в антитерористичній операції). 

                                                                                                        *(необхідне підкреслити) 

Додатки: 

- копія паспорта; 

- копія свідоцтва про народження; 

- копія довідки про присвоєння РНОКПП; 

- 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. 

 

________________                                                                       ______________ 

(підпис)                                                                                             (дата) 

 

 



 

                                                                Ректору НТУ «ДП» 

                                                                академіку НАН України Півняку Г.Г. 

                                                                студента групи_______________                           

                                                                факультету__________________ 

                                                                 _____________________________ 

                                                                                     (ПІБ) 

                                                                 ___.___________.________ року народження 

                                                                 місце проживання:    _____________ 

                                                                 _____________________________ 

                                                                              (зареєстроване) 

                                                                  _____________________________ 

                                                                  _____________________________ 

                                                                              (фактичне) 

                                                                    ЗАЯВА 

         Прошу призначити мені соціальну стипендію на підставі ст. 44 Закону України «Про 

вищу освіту» (діти осіб, 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). 

                                                                                           *(необхідне підкреслити) 

Додатки: 

- копія паспорта; 

- копія свідоцтва про народження; 

- копія довідки про присвоєння РНОКПП; 

- копія студентського квитка; 

- копія свідоцтва 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. 

 

________________                                                                              ______________ 

(підпис)                                                                                                       (дата) 

 



                                                                Ректору НТУ «ДП» 

                                                                академіку НАН України Півняку Г.Г. 

                                                                студента групи_______________                           

                                                                факультету__________________ 

                                                                 _____________________________ 

                                                                                     (ПІБ) 

                                                                 ___.___________.________ року народження 

                                                                 місце проживання:    _____________ 

                                                                 _____________________________ 

                                                                              (зареєстроване) 

                                                                  _____________________________ 

                                                                  _____________________________ 

                                                                              (фактичне) 

                                                                    ЗАЯВА 

         Прошу призначити мені соціальну стипендію на підставі ст. 44 Закону України «Про 

вищу освіту» (дітей, зареєстрованих як внутрішньо переміщені особи ). 

Додатки: 

- копія паспорта; 

- копія свідоцтва про народження; 

- копія довідки про присвоєння РНОКПП; 

- копія студентського квитка; 

- копія довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи. 

 

________________                                                                   ______________ 

(підпис)                                                                                             (дата) 

 

 

 


