
 

 

 

 

 

РАДА ДИРЕКТОРІВ КОЛЕДЖІВ І ТЕХНІКУМІВ 

ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Н А К А З 
20 червня 2019 року                                                                                       № 20 

                                                    

м. Вінниця 

 

Про подання пропозицій для  

призначення стипендій 
 

Відповідно до пункту 5 Положення про порядок призначення академічних 

стипендій Президента України студентам вищих навчальних закладів та 

аспірантам, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 744,  від 28 

жовтня 1994 р., наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України № 

288  від 14.03.2012 р., «Про затвердження Квот академічних стипендій 

Президента України студентам вищих навчальних закладів та аспірантам», 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України за  № 485/20798 від 30.03.2012 р., 

Наказу  № 696 від 14.06.2012 р., про академічні стипендії Президента України;  

відповідно  до наказу Міністерства освіти і науки України № 958 від 15.10.2010 р.,  

«Деякі питання призначення іменних стипендій Верховної Ради України», 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України  № 1122/18417 від 16.11.2010 р.,  

Наказу № 377 від  26.04.2011 р., щодо призначення іменних стипендій Верховної 

Ради України та затверджених цим Наказом квот; відповідно до Наказу № 378 від 

26.04.2011 року про призначення соціальної стипендії Верховної Ради України для 

студентів вищих навчальних закладів з числа дітей-сиріт та дітей з 

малозабезпечених сімей, 

 

            НАКАЗУЮ: 

            1.    Директорам коледжів і  технікумів Вінницької області: 

            1.1  Провести відбір кандидатур для призначення академічних стипендій 

Президента України студентам коледжів і технікумів Вінницької області 

підпорядкованих Міністерству освіти і науки України на І семестр                

2019-2020 н. р; 

1.2 Провести відбір кандидатур для призначення іменної стипендій 

Верховної Ради України студентам коледжам і технікумам  Вінницької області 

підпорядкованих Міністерству освіти і науки України на 2019-2020 н. р; 



1.3 Провести відбір кандидатур для призначення соціальної стипендії 

Верховної Ради України для студентів вищих навчальних закладів з числа дітей-

сиріт та дітей з малозабезпечених сімей на 2020 р.  

1.4 Забезпечити до 1 липня 2019 р. подання  пропозицій для призначення 

академічних стипендій Президента України  (за встановленою формою   Додаток 1)  

на І семестр 2019-2020 н. р. у відповідності до квот – один студент від навчального 

закладу; 

1.5 Забезпечити до 1 липня 2019 р.  (за наявності відповідних кандидатур) 

подання  пропозицій для призначення іменної стипендії Верховної Ради України  

(за встановленою формою  Додаток 1)  на 2019-2020 н.р.; 

1.6  Забезпечити до 1 липня 2019 р. (за наявності відповідних кандидатур) 

подання  пропозицій для призначення соціальної стипендії Верховної Ради України 

для студентів вищих навчальних закладів з числа дітей-сиріт та дітей з 

малозабезпечених сімей (за встановленою формою  Додаток 1) на 2020 

календарний у відповідності до квот – один студент серед коледжів і технікумів 

Вінницької області. 

   1.7 Подання надіслати в електронному варіанті на адресу:                                  

rada_vnz@ukr.net та в паперовому варіанті (ОБОВ’ЯЗКОВО)   до Вінницького 

технічного коледжу до 1 липня 2019 р.   

           ПОДАННЯ МАЄ МІСТИТИ:   характеристику (обов’язково за підписом 

директора та голови органу студентського самоврядування),  копію сторінки 

залікової книжки за останній семестр, копію першої сторінки паспорта 

кандидатури на стипендію, ідентифікаційний код платника податків та довідку з 

єдиного державного реєстру НЗ. 

 

 

 

Голова Ради директорів  

коледжів і технікумів 

Вінницької області                                                                          О. С. Домінський         
 

 

Вик.: Моторна Л. В. (0432)-46-11-72  



Додаток 1 

                                                   

 

ПОДАННЯ 

 

      від________________________________________________________________________ 

(повна назва вищого навчального закладу) 

 

на призначення стипендії 

____________________________________________ 

(назва стипендії) 

 

 студенту (студентці) ______  року навчання (на період призначення стипендії)   

   

за освітньо-професійною програмою  ___________________________________      

     _______________________________________________________________________ 

                                                (прізвище, ім’я, по батькові) 

 

     за рішенням педагогічної ради від _________20__ р.  №_______ 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

 

____________________                      __________________                 ________________                                                                                                                   

Директор вищого                                            (підпис)                     (прізвище, ім’я, по батькові)   

навчального закладу                                                                                            

 

 

____________________                      __________________                  ________________                                                                                                                   

Голова органу                                                (підпис)                     (прізвище, ім’я, по батькові) 

студентського самоврядування                                                                                       

 

 

М.П. 

 

 

 

Виконавець та контактний телефон 

                                         

  



Додаток 2 
 

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ НА ПРИЗНАЧЕННЯ СТИПЕНДІЙ 

 

1. Подання-характеристика на кандидатуру для призначення академічних 

стипендій; 

2. Копія ідентифікаційного коду; 

3. Копії паспорта (1, 2, 11 сторінки); 

4. Копія довідки з ЄДРПОУ навчального закладу; 

5. Копія залікової книжки (1 сторінки та сторінки з останнім семестром, за яким 

призначається стипендія).  

 

Документи подавати в електронному вигляді на електронну пошту:                      

rada_vnz@ukr.net, та в паперовому варіанті (обов’язково) до методичного 

кабінету № 312 Вінницького технічного коледжу.   

  



ЗРАЗОК 
 

ПОДАННЯ 

від Вінницького технічного коледжу 

на призначення академічної стипендії Президента України 

студентці ІІ року навчання 

за освітньо-професійною програмою молодшого спеціаліста 

на ІІ семестр 2016-2017 навчального року 

Капченко Єлизаветі Володимирівні 

за рішенням адміністративної ради від 26 грудня 2016 року №17 

Капченко Єлизавета Володимирівна навчається у Вінницькому технічному 

коледжі з 1 вересня 2015 року на спеціальності «Економіка підприємства». 

За час навчання показала себе дисциплінованою та здібною студенткою, 

навчається на «відмінно», має гарну пам'ять, постійно підвищує свій професійний 

рівень. 

З другого семестру 1 курсу Єлизавета староста академічної групи. За 

характером спокійна, урівноважена, витримана, ввічлива, духовно розвинена. 

Користується авторитетом та повагою у викладачів та товаришів. Бере активну 

участь  у всіх позакласних заходах групи та відділення. У предметних олімпіадах 

має наступні успіхи: з дисципліни «Фізика» - ІІ місце, «Біологія» - ІІ місце, 

«Українська мова» - ІІ місце, «Хімія» - ІІІ місце.  

Єлизавета з першого курсу виступає у складі команди коледжу з волейболу:  

у 2015-2016 н.р. – срібний призер першості області з волейболу в Спартакіаді ВНЗ 

І-ІІ р.а., бронзовий призер першості у м.Вінниці з волейболу серед жінок, учасниця 

дорослої першості у м.Вінниці з волейболу серед жінок, у 2016-2017 н.р. - І місце в 

обласному турнірі з волейболу. 

До доручень ставиться відповідально.  

Фізично розвинена, має трудові навики, працелюбна, самостійна. 

 

Директор коледжу                                                                       О.С.Домінський 

Голова виконкому студентської ради коледжу                      Н. Коляденко 

 
Вик.: Моторна Л.В. (0432) 46-11-72 



Зауваження: До документів на призначення соціальної стипендії Верховної Ради 

обов’язково  додати ПОВНИЙ НАБІР довідок про соціальний статус студента, довідку про 

доходи сім’ї, тощо.   
 


