MIHICTEPCTBO ОСВІТИ I НАУКИ УКРАЇНИ
РАДА ДИРЕКТОРІВ ЗАКЛАДІВ ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ
ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
НАКАЗ
11 січня 2022 року

№5
м. Вінниця

Про подання пропозицій для
призначення академічної стипендії
Президента України на ІІ семестр 2021-2022 н. р.
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 «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, Наказу № 696 від
14.06.2012 р. про академічні стипендії Президента України, а також, відповідно до
наказу Міністерства освіти і науки України № 958 від 15.10.2010 р. та постанови
Кабінету Міністрів України №1050 від 28.12.2016 р.
НАКАЗУЮ:
1. Директорам закладів фахової передвищої освіти Вінницької області:
1.1 Провести відбір кандидатур для призначення академічних стипендій
Президента України здобувачам освіти закладів фахової передвищої освіти
Вінницької області підпорядкованих Міністерству освіти і науки України, що
фінансуються з державного бюджету (не обласний бюджет) на ІІ семестр 20212022 н. р. Кандидатурами на стипендію Президента можуть тільки студенти, що
навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодший спеціаліст.
1.2 Забезпечити до 28 січня 2022 р. подання пропозицій для призначення
академічних стипендій Президента України (за встановленою формою Додаток 1) на
ІІ семестр 2021-2022 н. р. у відповідності до квот – одна кандидатура від закладу
фахової передвищої освіти, укладених згідно з переліком документів (Додаток 2);
1.3 Подання
надіслати
в
електронному
варіанті
на
адресу:
radavnzvtc@gmail.com та в паперовому варіанті (обов’язково) до Вінницького
технічного фахового коледжу.
Голови Ради
директорів закладів фахової передвищої освіти
Вінницької області

О. С. Домінський

Додаток 1
ПОДАННЯ
від________________________________________________________________________
(повна назва закладу ФПО)
на призначення стипендії
____________________________________________
(назва стипендії)
студенту (студентці) ______ року навчання (на період призначення стипендії)
за освітньо-професійною програмою молодший спеціаліст
на __ семестр 20__-20__ навчального року
_______________________________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)
за рішенням педагогічної ради від _________20__ р. №_______
ХАРАКТЕРИСТИКА
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________

____________________
Директор закладу освіти

__________________
(підпис)

____________________
Голова органу
студентського самоврядування

__________________
(підпис)

М.П.

Виконавець та контактний телефон

________________
(прізвище, ім’я, по батькові)

________________
(прізвище, ім’я, по батькові)

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 закладу освіти;
5. Копія залікової книжки (1 сторінки та сторінки з останнім семестром, за
яким призначається стипендія).
Документи подавати в електронному вигляді на електронну пошту
radavnzvtc@gmail.com, та в паперовому варіанті (обов’язково) до методичного
кабінету № 312 Вінницького технічного коледжу.

