
 

П О С Т А Н О В А  

Верховної Ради України 

Про внесення змін до Постанови Верховної Ради України "Про 

заснування соціальних стипендій Верховної Ради України для 

студентів вищих навчальних закладів з числа дітей-сиріт та 

дітей з малозабезпечених сімей" щодо підвищення розміру 

соціальних стипендій Верховної Ради України та уточнення 

деяких положень 

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є :  

I. Постанову Верховної Ради України "Про заснування соціальних 

стипендій Верховної Ради України для студентів вищих навчальних закладів з 

числа дітей-сиріт та дітей з малозабезпечених сімей" від 24 жовтня 2002 

року № 218-IV (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 47, ст. 358; 2007 

р., № 25, ст. 350; 2010 р., № 30, ст. 402) викласти в такій редакції: 

"ПОСТАНОВА 

ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ 

Про заснування соціальних стипендій Верховної Ради України 

для здобувачів фахової передвищої та вищої освіти 

Відповідно до статті 53 Конституції України, законів України "Про 

основні засади молодіжної політики", "Про забезпечення організаційно-

правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування", "Про фахову передвищу освіту", "Про вищу 

освіту" з метою моральної та матеріальної підтримки здобувачів фахової 

передвищої та вищої освіти Верховна Рада України п о с т а н о в л я є :  

1. Заснувати для здобувачів освіти з числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених 

батьківського піклування, осіб з їх числа, а також осіб, які в період навчання у 

віці від 18 до 23 років залишилися без батьків (батьки яких померли/оголошені 

померлими, загинули або пропали безвісти), та з сімей, які отримують 

допомогу відповідно до Закону України "Про державну соціальну допомогу 

малозабезпеченим сім’ям", 150 соціальних стипендій Верховної Ради України 

для здобувачів фахової передвищої та вищої освіти (далі - соціальні стипендії 

Верховної Ради України), у тому числі: 

50 стипендій - для студентів (курсантів невійськових) закладів фахової 

передвищої освіти, які здобувають освітньо-кваліфікаційний рівень "молодший 

спеціаліст", освітньо-професійний ступінь "фаховий молодший бакалавр", 

освітні ступені "молодший бакалавр" та "бакалавр"; 

100 стипендій - для студентів (курсантів невійськових) закладів вищої 

освіти, наукових установ, які здобувають освітні ступені "молодший бакалавр", 

"бакалавр" або "магістр". 

2. Установити, що: 

1) соціальні стипендії Верховної Ради України призначаються здобувачам 

освіти, які навчаються на підставі державного замовлення за денною формою 

здобуття освіти, щорічно з 1 вересня на один календарний рік розпорядженням 
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Кабінету Міністрів України за поданням Міністерства освіти і науки України 

згідно з пропозиціями центральних органів виконавчої влади, наданими в 

межах квот, встановлених цією Постановою; 

2) розмір соціальних стипендій Верховної Ради України визначається з 

урахуванням розміру соціальної стипендії, встановленої відповідно до 

законодавства Кабінетом Міністрів України для здобувачів фахової передвищої 

та вищої освіти, яким призначені соціальні стипендії відповідної категорії, 

ступеня освіти та віку, збільшеної на 50 відсотків. 

3. Соціальні стипендії Верховної Ради України призначаються та 

виплачуються стипендіату додатково до інших стипендій або грантів, 

призначених фізичними або юридичними особами (у тому числі академічної 

та/або соціальної стипендії, призначеної закладом фахової передвищої або 

вищої освіти), державної допомоги, наданої відповідно до законодавства. 

4. Кабінету Міністрів України: 

1) затвердити Порядок призначення і виплати соціальних стипендій 

Верховної Ради України для здобувачів фахової передвищої та вищої освіти; 

2) щорічно під час підготовки проекту закону про Державний бюджет 

України передбачати кошти загального фонду державного бюджету за 

відповідними бюджетними програмами, необхідні для виплати соціальних 

стипендій Верховної Ради України; 

3) забезпечити встановлення Міністерством освіти і науки України квот 

соціальних стипендій Верховної Ради України для центральних органів 

виконавчої влади, до сфери управління яких належать заклади фахової 

передвищої та вищої освіти, у межах кількості стипендій, встановлених цією 

Постановою; 

4) забезпечити розроблення та затвердження Міністерством соціальної 

політики України за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з 

питань освіти, науки та інновацій Порядку призначення і виплати соціальних 

стипендій Верховної Ради України, підготовку та подання на розгляд Кабінету 

Міністрів України проекту відповідного розпорядження; 

5) забезпечити виплату Міністерством соціальної політики України 

соціальних стипендій Верховної Ради України в межах коштів, передбачених у 

державному бюджеті Міністерству соціальної політики України на зазначену 

мету". 

II. Ця Постанова набирає чинності з дня її опублікування і вводиться в дію 

з 1 січня 2022 року. 

Голова Верховної 

Ради України 

Р. СТЕФАНЧУК 

м. Київ 

17 грудня 2021 року 

№ 1988-IX 

 

 

 


