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КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 25 січня 2017 р. № 32
Київ

Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів
України з питань стипендіального забезпечення
Кабінет Міністрів України п о с та н ов л я є :
Внести до постанов Кабінету Міністрів України з питань стипендіального забезпечення
зміни, що додаються.
Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 73
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ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 25 січня 2017 р. № 32

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України з
питань стипендіального забезпечення
1. У Порядку призначення і виплати стипендій, затвердженому постановою Кабінету
Міністрів України від 12 липня 2004 р. № 882 “Питання стипендіального забезпечення”
(Офіційний вісник України, 2004 р., № 28, ст. 1871; 2017 р., № 4, ст. 151):
1) підпункт 9 пункту 1 викласти в такій редакції:
“9) курсантів, слухачів та ад’юнктів вищих військових навчальних закладів (вищих
навчальних закладів із специфічними умовами навчання) та військових навчальних підрозділів
вищих навчальних закладів - у частині призначення академічних стипендій, зазначених у
підпункті 1 пункту 12 цього Порядку.”;
2) у другому і четвертому реченнях абзацу третього пункту 13 слова “академічної
заборгованості” замінити словами “академічної заборгованості*”;
3) в абзаці третьому пункту 19 слово “професора” замінити словом “доцента”;
4) розділ “Соціальні стипендії у вищих начальних закладах (наукових установах)” викласти
в такій редакції:
“ Соціальні стипендії у вищих навчальних закладах (наукових
установах)”;
5) пункт 22 викласти в такій редакції:
“22. У разі коли особи, зазначені у підпунктах 2-4 пункту 20 цього Порядку, мають право
на призначення соціальної та академічної стипендій, за їх вільним вибором, зазначеним у
письмовому зверненні до стипендіальної комісії, призначається тільки один вид стипендії, яку
особа отримуватиме протягом наступного навчального семестру. Якщо студент, курсант
невійськового вищого навчального закладу обрав отримання академічної стипендії, він втрачає
право на отримання соціальної стипендії на наступний навчальний семестр, про що навчальний
заклад невідкладно інформує орган соціального захисту населення за місцем розташування
навчального закладу.
Особи, зазначені у підпункті 1 пункту 20 цього Порядку, мають право на отримання
соціальної стипендії незалежно від отримання академічної стипендії.”;
6) у пункті 28 слово “соціальної” виключити, а після слова і цифр “пункту 26” доповнити
словами і цифрами “та пунктом 27”.
2. Підпункт 2 пункту 4 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті
Міністерству освіти і науки для виплати академічних стипендій, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. № 1043 (Офіційний вісник України, 2017 р., №
4, ст. 147), виключити.
3. У постанові Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. № 1047 “Про розміри
стипендій у державних та комунальних навчальних закладах, наукових установах” (Офіційний
вісник України, 2017 р., № 4, ст. 149):
1) доповнити постанову пунктом 11 такого змісту:
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“11. Установити, що ця постанова застосовується під час призначення стипендій відповідно
до Порядку призначення і виплати стипендій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 12 липня 2004 р. № 882 “Питання стипендіального забезпечення” (Офіційний
вісник України, 2004 р., № 28, ст. 1871; 2017 р., № 4, ст. 151).”;
2) у розмірах стипендій учнів професійно-технічних, студентів вищих навчальних закладів,
наукових установ державної та комунальної форми власності, а також переможців, призерів та
учасників інтелектуальних змагань, затверджених зазначеною постановою:
в абзаці шостому пункту 1 слова “, крім тих, що навчаються” виключити;
абзац перший пункту 2 після слів “батьківського піклування” доповнити словами “, осіб з
їх числа”.
4. У пункті 2 постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. № 1050 “Деякі
питання стипендіального забезпечення” (Офіційний вісник України, 2017 р., № 4, ст. 151) слово
“сформованими” замінити словами “які можуть бути сформовані”.
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