
  

Директору  

Черкаського державного бізнес-коледжу 

Кукліну О.В.  

_______________________________________ 

прізвище, ім’я та по батькові 

 ______________________року народження 

Адреса реєстрації місця проживання: 

 __________________________________________ 

__________________________________________ 

 Фактична адреса проживання:_________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

 __________________________________________ 

 категорія особи 

                                                                       

З А Я В А 
            Прошу призначити мені соціальну стипендію з 01.01.2017 року. 

До заяви додаю: 

1. копію українського паспорту (1, 2 та 11 сторінки); 

2. копію свідоцтва про народження дитини; 

3. копію довідки ІПН (не додається особами, які через свої релігійні 

переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової 

картки платника податків та повідомили про це відповідному 

контролюючому органу і мають відповідну відмітку в паспорті); 

4. копію студентського квитка. 

5. додаткові документи для кожної категорії відповідно до нижче поданого 

переліку 

 

 Дата                                                    підпис                                                   ПІБ 
 

 

Крім того, кожна з перерахованих в Постанові КМУ  категорій для 

призначення стипендії повинна подати додатковий перелік документів: 

 діти-сироти, діти позбавлені батьківського піклування  – 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; копію свідоцтва про смерть батьків; 

 чорнобильці – копію посвідчення особи, яка постраждала внаслідок 

аварії на ЧАЕС встановленого зразка; 

 діти шахтарів – довідку з гірського підприємства з зазначенням стажу 

підземної роботи; акт про нещасний випадок, пов’язаний з 

виробництвом, за формою Н-1; копію довідки медико-соціальної 

експертизи; копію свідоцтва про смерть батька (матері). У разі 



неможливості подання довідки із зазначенням стажу підземної роботи 

подається довідка з Пенсійного фонду України із зазначенням стажу 

підземної роботи; 

 учасники бойових дій та їх діти – копія посвідчення учасника бойових 

дій; довідка органу соцзахисту про перебування на обліку в Єдиному 

державному реєстрі осіб, які мають право на пільги, із зареєстрованого 

місця проживання з посиланням на норму законодавства, згідно з якою 

встановлено статус учасника бойових дій; 

 діти загиблих учасників АТО – копія свідоцтва про смерть батька 

(матері); документ, що підтверджує загибель (пропажу безвісти), 

виданий військовим формуванням, правоохоронних органів 

спеціального призначення, або рішення суду про визнання безвісно 

відсутнім (оголошення померлими); копія довідки медико-соціальної 

експертизи; 

 діти, 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 – копія свідоцтва про смерть батька (матері); копія довідки або 

посвідчення члена сім’ї загиблого (померлого) ветерана війни; довідка 

органу соціального захисту населення про перебування на обліку в 

Єдиному держреєстрі осіб, які мають право на пільги, із зареєстрованого 

місця проживання з посиланням на норму законодавства, згідно з якою 

встановлено статус члена сім’ї загиблого (померлого) ветерана війни; 

 переселенці – копію довідки про взяття на облік внутрішньо 

переміщеної особи. 

 

 
 


