КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 5 березня 2008 р. № 165
Київ
Деякі питання стипендіального забезпечення

Кабінет Міністрів України постановляє:
1. Установити з 2008 року:
1) мінімальну ординарну (звичайну) академічну стипендію у розмірі:
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—
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учні)
—

для студентів вищих навчальних закладів I—II рівня акредитації, які навчаються за освітньокваліфікаційним рівнем “молодший спеціаліст” або “бакалавр”, з 1 січня — 200 гривень на місяць, з 1 вересня —
400 гривень на місяць;
для студентів вищих навчальних закладів III—IV рівня акредитації, які навчаються за освітньокваліфікаційними рівнями “бакалавр”, “спеціаліст” або “магістр”, з 1 січня — 300 гривень на місяць, з 1 вересня—
530 гривень на місяць;
2) соціальну стипендію з 1 січня у розмірі:
для учнів з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також учнів, які в період
навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків, — 500 гривень на місяць;
для студентів вищих навчальних закладів з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування, а також студентів, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків, — 1060
гривень на місяць;
3) академічну стипендію Президента України з 1 січня у розмірі:
для учнів — 600 гривень на місяць;
для студентів вищих навчальних закладів I—II рівня акредитації, які навчаються
кваліфікаційним рівнем “молодший спеціаліст” або “бакалавр”, — 800 гривень на місяць;

за

освітньо-

для студентів вищих навчальних закладів III—IV рівня акредитації, які навчаються за освітньокваліфікаційним рівнем “бакалавр”, “спеціаліст” або “магістр”, — 1000 гривень на місяць;
4) іменні та академічні стипендії, засновані Кабінетом Міністрів України, з 1 січня у розмірі:
для учнів — 500 гривень на місяць;
для студентів вищих навчальних закладів I—II рівня акредитації, які навчаються
кваліфікаційним рівнем “молодший спеціаліст” або “бакалавр”, — 700 гривень на місяць;

за

освітньо-

для студентів вищих навчальних закладів III—IV рівня акредитації, які навчаються за освітньокваліфікаційним рівнем “бакалавр”, “спеціаліст” або “магістр”, — 850 гривень на місяць.
2. Установити, що з 1 січня 2009 р. студентам і курсантам з числа осіб, яким згідно із Законом України
“Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” гарантуються
пільги під час призначення стипендії та які за результатами семестрового контролю мають середній бал
успішності нижчий ніж 7 за дванадцятибальною або нижчий ніж 4 за п’ятибальною шкалою оцінювання,
обов’язково призначається соціальна стипендія у розмірі 50 відсотків мінімальної ординарної (звичайної)
академічної стипендії у вищих навчальних закладах відповідного рівня акредитації.
3. Внести 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; 2006 р., № 7, ст. 363 і 370), і Порядку використання коштів державного бюджету для виконання
програм, пов’язаних із соціальним захистом громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 вересня 2005 р. № 936 (Офіційний вісник України,
2005 р., № 38, ст. 2372; 2006 р., № 31, ст. 2233; 2007 р., № 12, ст. 429), зміни, що додаються.
4. Міністерству освіти і науки подати у місячний строк проект урядового рішення щодо упорядкування
розмірів стипендій, які визначаються окремими нормативно-правовими актами і не врегульовані цією
постановою.

Прем’єр-міністр України

Ю. ТИМОШЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 5 березня 2008 р. № 165

ЗМІНИ,
що вносяться до Порядку призначення і виплати
стипендії та Порядку використання коштів державного
бюджету для виконання програм, пов’язаних із
соціальним захистом громадян, які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи

1. У Порядку призначення і виплати стипендій:
1) підпункт 8 пункту 1 викласти у такій редакції:
“8) аспірантів і докторантів, які навчаються з відривом від виробництва (крім аспірантів та докторантів, розмір
стипендії яких визначено Положенням про прийом слухачів до Національної академії державного управління при
Президентові України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2004 р. № 468 “Про
затвердження положень про прийом, стажування слухачів та працевлаштування випускників Національної
академії державного управління при Президентові України, а також переліку органів, де проводиться стажування
слухачів Академії” (Офіційний вісник України, 2004 р., № 15, ст. 1044).”;
2) абзац другий пункту 2 викласти у такій редакції:
“Особі, яка навчалася згідно із зазначеною угодою і в установленому порядку переведена на навчання за
державним замовленням, стипендія призначається і виплачується відповідно до цього Порядку за результатами
попереднього семестрового контролю з місяця, що настає за датою її зарахування відповідно до наказу керівника
навчального закладу.”;
3) пункт 4 викласти у такій редакції:
“4. Стипендії призначаються зазначеним у пункті 1 цього Порядку особам:
академічні:
зазначеним у підпунктах 1—3 — за результатами навчання у професійно-технічних і вищих навчальних закладах
та виявленою при цьому успішністю;
зазначеним у підпунктах 4—8 — на підставі наказу про зарахування до навчальних закладів та наукових
установ;
соціальні — на підставі нормативно-правових актів на отримання державних пільг і гарантій для окремих
категорій громадян.
Стипендії виплачуються раз на місяць.”;

4) у пункті 5:
підпункт 1 викласти у такій редакції:
“1) стипендії Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, іменні стипендії, які
призначаються учням, студентам і курсантам за результатами навчання, розміри та порядок призначення яких
визначаються окремими нормативними актами;”;
останній абзац викласти у такій редакції:
“Розмір академічних стипендій для осіб, зазначених у підпунктах 1—6 пункту 1 цього Порядку, визначається
виходячи з установленого Кабінетом Міністрів України розміру мінімальної ординарної (звичайної) академічної
стипендії з урахуванням типу навчального закладу, умов та напряму навчання, успішності стипендіата.”;
5) пункт 6 викласти у такій редакції:
“6. Соціальні стипендії призначаються:
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1) студентам і курсантам з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також студентам і
курсантам, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишились без батьків;
2) студентам і курсантам з числа осіб, яким згідно із Законом України “Про статус і соціальний захист громадян,
які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” гарантуються пільги під час призначення стипендії;
3) студентам і курсантам з малозабезпечених сімей (у разі отримання відповідної державної допомоги згідно із
законодавством);
4) студентам, які є дітьми-інвалідами та інвалідами I—III групи;
5) студентам і курсантам, які мають сім’ї з дітьми і в яких обоє з подружжя або одна мати (батько) навчається у
вищому навчальному закладі за денною формою навчання;
6) студентам, які навчаються за гірничими спеціальностями, батьки яких загинули або стали інвалідами
внаслідок отримання травм на виробництві, професійного захворювання під час роботи на вугледобувних
підприємствах.”;
6) абзац перший пункту 7 викласти у такій редакції:
“7. З метою підвищення життєвого рівня та заохочення за успіхи у навчанні, участь у громадській, спортивній і
науковій діяльності навчальний заклад 10 відсотків коштів, передбачених для виплати стипендій, використовує
для надання учням, студентам, курсантам, клінічним ординаторам і аспірантам, які навчаються за державним
замовленням, матеріальної допомоги та заохочення.”;
7) у пункті 8:
абзац п’ятий виключити;
в останньому абзаці слово “або” замінити словами “та/або”, а цифри “31” — словами і цифрами “підпункту 1
пункту 31”;
8) доповнити Порядок пунктом 91 такого змісту:
“91. Стипендіатам, які постійно проживають на території населеного пункту або навчаються у навчальному
закладі, що розташований у населеному пункті, якому надано статус гірського, виплачується додаткова стипендія
у розмірі 20 відсотків мінімальної ординарної (звичайної) академічної стипендії відповідного типу навчального
закладу.”;
9) у пункті 10:
доповнити підпункт 1 після слова “піклування” словами і цифрами “, а також учням, які в період навчання у віці
від 18 до 23 років залишились без батьків”;
у підпункті 4 слова “інвалідами з дитинства” замінити словами “дітьми-інвалідами”;
10) пункт 11 виключити;
11) у пункті 12:
абзац перший викласти у такій редакції:
“12. Академічна стипендія у мінімальному розмірі призначається:”;
доповнити пункт абзацами такого змісту:
“учням та студентам першого року навчання до першого семестрового контролю.
Дія цього пункту не поширюється на учнів і студентів з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування, а також на учнів і студентів, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишились без батьків.”;
12) доповнити Порядок пунктом 121 такого змісту:
“121. Учням, студентам і курсантам з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також
учням, студентам і курсантам, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишились без батьків,
призначається:
соціальна стипендія (в обов’язковому порядку) — у розмірі, що встановлюється Кабінетом Міністрів України;
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академічна стипендія (додатково до соціальної) — у разі відмінного навчання.
У разі призначення переліченим у цьому пункті стипендіатам, крім соціальної, академічної стипендії, зазначеної у
підпунктах 1 і 2 пункту 5 цього Порядку, виплачується одна стипендія, розмір якої більший.”;
13) пункт 13 викласти у такій редакції:
“13. Учням і студентам, які за результатами семестрового контролю мають 10—12 балів з кожного предмета за
дванадцятибальною або середній бал успішності 5 за п’ятибальною шкалою оцінювання, розмір ординарної
(звичайної) академічної стипендії збільшується порівняно з призначеним згідно з пунктами 12 і 12 1 цього Порядку
на:
для учнів — 40 гривень;
для студентів вищих навчальних закладів I—II рівня акредитації, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним
рівнем “молодший спеціаліст” або “бакалавр”, — 50 гривень;
для студентів вищих навчальних закладів III—IV рівня акредитації, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним
рівнем “бакалавр”, “спеціаліст” або “магістр”, — 60 гривень.”;
14) у пункті 14:
в абзаці другому слова “не повинен перевищувати (відсотків прожиткового мінімуму)” замінити словами і
цифрами “підвищується порівняно з призначеною згідно з пунктом 12 цього Порядку на гривень”;
в абзацах третьому — п’ятому цифри “30”, “38” і “42” замінити відповідно цифрами “65”, “85” і “85”;
15) у пункті 15 цифри “12—14” замінити цифрами і словом “12, 13 і 14”;
16) у пункті 16:
в абзаці першому цифри “12—14” замінити цифрами і словом “12, 13 і 14”;
доповнити абзац другий після слова “піклування” словами та цифрами “, а також на учнів і студентів, які в період
навчання у віці від 18 до 23 років залишились без батьків”;
17) пункт 17 викласти у такій редакції:
“17. Розмір академічної стипендії, призначеної згідно з пунктами 12, 13, 14 і 16 цього Порядку, збільшується на
(відсотків мінімальної ординарної (звичайної) академічної стипендії відповідного типу навчального закладу,
призначеної згідно з цим Порядком):
1) 10:
студентам, які навчаються за напрямом підготовки 0101 — педагогічна освіта, відповідно до переліку напрямів та
спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за відповідними
освітньо-кваліфікаційними рівнями, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 травня 1997 р.
№ 507 (Офіційний вісник України, 1997 р., число 22, с. 42);
студентам, які навчаються за напрямами підготовки (спеціальностями) галузі знань 0101 — педагогічна освіта,
відповідно до переліку напрямів, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за
освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 грудня
2006 р. № 1719 (Офіційний вісник України, 2006 р., № 50, ст. 3333), і переліку спеціальностей, за якими
здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого
спеціаліста, затвердженого
постановою
Кабінету Міністрів України від 20 червня 2007 р. № 839
(Офіційний вісник України, 2007 р., № 46, ст. 1877);
студентам, які здобувають кваліфікацію вчителя за напрямами підготовки (спеціальностями) 6.010201
(5.01020101) — фізичне виховання*, 6.010203 — здоров’я людини*, 5.02020201 — хореографія*, 6.020204
(5.02020401) — музичне мистецтво*, 6.020205 (5.02020501) — образотворче мистецтво*, 6.020208 —
декоративно-прикладне мистецтво*, 6.020302 — історія*, 6.020303 — філологія*, 6.040101 — хімія*,
6.040102 — біологія*, 6.040104 — географія*, 6.040302 — інформатика*, відповідно до переліку напрямів, за
якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем
бакалавра, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2006 р. № 1719 (Офіційний
вісник України, 2006 р., № 50, ст. 3333), і переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у
вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста,
затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 20 червня 2007 р. № 839 (Офіційний вісник України, 2007 р.,
№ 46, ст. 1877);
2) 18:
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студентам, які навчаються за напрямами підготовки 0701 — фізика, 0702 — прикладна фізика, 0801 —
математика, 0803 — механіка, 0903 — гірництво, відповідно до переліку напрямів та спеціальностей, за якими
здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за відповідними освітньо-кваліфікаційними
рівнями, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 травня 1997 р. № 507 (Офіційний вісник
України, 1997 р., число 22, с. 42);
студентам, які навчаються за напрямами підготовки (спеціальностями) 6.040201 — математика, 6.040202 —
механіка, 6.040203 — фізика, 6.040204 — прикладна фізика, відповідно до переліку напрямів, за якими
здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2006 р. № 1719 (Офіційний вісник України,
2006 р., № 50, ст. 3333);
студентам, які навчаються за напрямами підготовки (спеціальностями) галузі знань 0503 — розробка корисних
копалин, відповідно до переліку напрямів, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних
закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 13 грудня 2006 р. № 1719 (Офіційний вісник України, 2006 р., № 50, ст. 3333), і переліку спеціальностей, за
якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем
молодшого спеціаліста, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 червня 2007 р. № 839
(Офіційний вісник України, 2007 р., № 46, ст. 1877);
учням (із строком навчання не більш як 10 місяців), які закінчили загальноосвітні навчальні заклади, в яких
вивчали основи тваринництва і сільськогосподарської техніки, а також з числа осіб, звільнених у запас із
Збройних Сил;
3) 21:
студентам, які навчаються за напрямами підготовки 0701 — фізика, 0801 — математика, відповідно до переліку
напрямів та спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за
відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24
травня 1997 р. № 507 (Офіційний вісник України, 1997 р., число 22, с. 42), і які одночасно належать до групи
спеціальностей 0101 — педагогічна освіта як такі, що передбачають (за умови виконання відповідного
державного освітнього стандарту) можливість присвоєння фахівцю кваліфікації вчителя, та студентам, які
навчаються
за
напрямами
підготовки
(спеціальностями)
6.040201
—
математика,
6.040203 — фізика, відповідно до переліку напрямів, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих
навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра,
затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 13 грудня 2006 р. № 1719 (Офіційний вісник України, 2006 р., № 50, ст. 3333), і яким за
умови виконання психолого-педагогічної, методичної та практичної програми підготовки відповідно
до галузевого стандарту педагогічної освіти, буде присвоєна кваліфікація вчителя;”;
18) абзац другий пункту 18 виключити;
19) абзац третій пункту 19 викласти у такій редакції:
“доцента — для докторанта.”;
20) у пунктах 21 і 22 слова “академічну або соціальну” замінити словами “академічну та/або соціальну”;
21) пункт 24 викласти у такій редакції:
“24. Учням, студентам і курсантам, які навчалися за державним замовленням і:
1) перебувають в академічній відпустці за медичними показаннями відповідно до наказу керівника навчального
закладу, в межах коштів, передбачених для виплати стипендій, щомісяця виплачується допомога у розмірі 50
відсотків мінімальної ординарної (звичайної) академічної стипендії відповідного типу навчального закладу.
Учням, студентам і курсантам з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також учням,
студентам і курсантам, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишились без батьків, допомога
виплачується у розмірі соціальної стипендії, яку вони отримували до початку академічної відпустки за медичними
показаннями.
Зазначеним у цьому підпункті особам, які хворіють на туберкульоз, допомога виплачується протягом 10 місяців з
дня настання тимчасової непрацездатності у подвійному розмірі;
2) поновили навчання за державним замовленням після академічної відпустки, академічна стипендія
призначається у розмірі, який встановлюється особі згідно з цим Порядком за результатами останнього (до
перерви у навчанні) семестрового контролю.
У разі коли дата поновлення до складу учнів, студентів або курсантів не збігається з початком місяця, стипендія
виплачується з місяця, що настає після зарахування такої особи відповідно до наказу керівника навчального
закладу.”;
22) пункт 25 виключити;
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23) у пункті 26 замінити:
слова “прожиткового мінімуму” словами і цифрами “мінімальної ординарної (звичайної) академічної стипендії
вищих
навчальних
закладів
I—II рівня акредитації”, а цифри “8”, “9”, “10” і “11” — відповідно цифрами “32”, “36”, “40” і “44”;
24) у пункті 27 цифри і слово “I—II курсів” та цифри “30, 32” виключити;
25) у пункті 28 цифри і слова “11 і 12 відсотків прожиткового мінімуму” замінити цифрами і словами “44 і 48
відсотків
мінімальної
ординарної
(звичайної)
академічної
стипендії
вищих
навчальних
закладів
I—II рівня акредитації”;
26) пункт 29 викласти у такій редакції:
“29. Студентам і курсантам, зазначеним у підпунктах 2—6 пункту 6 цього Порядку, які за результатами
семестрового контролю втратили право на призначення академічної стипендії, обов’язково призначається
соціальна стипендія (відсотків мінімальної ординарної (звичайної) академічної стипендії вищих навчальних
закладів відповідного рівня акредитації):
100 — особам, зазначеним у підпункті 2, які за результатами семестрового контролю мають середній бал
успішності нижчий ніж 7 за дванадцятибальною або нижчий ніж 4 за п’ятибальною шкалою оцінювання;
109 — особам, зазначеним у підпунктах 3 і 4, які за результатами семестрового контролю мають середній бал
успішності нижчий ніж 7 за дванадцятибальною або нижчий ніж 4 за п’ятибальною шкалою оцінювання;
100 — особам, зазначеним у підпунктах 5 і 6, які за результатами семестрового контролю мають середній бал
успішності нижчий ніж 7 за дванадцятибальною або нижчий ніж 4 за п’ятибальною шкалою оцінювання.”;
27) пункт 30 виключити;
28) у пункті 31:
абзац перший замінити абзацом та підпунктом 1 такого змісту:
“31. Розмір соціальної стипендії, що призначається згідно з пунктом 29 цього Порядку:
1) зменшується:”;
доповнити пункт підпунктом 2 такого змісту:
“2) збільшується на 18 відсотків мінімальної ординарної (звичайної) академічної стипендії відповідного типу
навчального закладу, призначеної згідно з пунктом 29 цього Порядку:
студентам, які навчаються за напрямами підготовки 0701 — фізика, 0702 — прикладна фізика, 0801 —
математика, 0803 — механіка, 0903 — гірництво, відповідно до переліку напрямів та спеціальностей, за якими
здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за відповідними освітньо-кваліфікаційними
рівнями, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 травня 1997 р. № 507 (Офіційний вісник
України, 1997 р., число 22, с. 42);
студентам, які навчаються за напрямами підготовки (спеціальностями) 6.040201 — математика, 6.040202 —
механіка, 6.040203 — фізика, 6.040204 — прикладна фізика, відповідно до переліку напрямів, за якими
здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2006 р. № 1719 (Офіційний вісник України,
2006 р., № 50, ст. 3333);
студентам, які навчаються за напрямами підготовки (спеціальностями) галузі знань 0503 — розробка корисних
копалин, відповідно до переліку напрямів, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних
закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 13 грудня 2006 р. № 1719 (Офіційний вісник України, 2006 р., № 50, ст. 3333), і переліку спеціальностей, за
якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем
молодшого спеціаліста, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 червня 2007 р. №
839 (Офіційний вісник України, 2007 р., № 46, ст. 1877);”;
29) пункт 32 виключити;
30) у пункті 33 слова і цифри “пунктами 31 і 32” замінити словом і цифрами “пунктом 31”;
31) пункти 34 і 35 викласти у такій редакції:
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“34. Особам, зазначеним у підпунктах 3 і 4 пункту 6 цього Порядку, яким призначена академічна стипендія,
додатково виплачується соціальна стипендія (відсотків мінімальної ординарної (звичайної) академічної стипендії
відповідного типу навчального закладу, призначеної згідно з цим Порядком):
1) 9:
студентам і курсантам з малозабезпечених сімей (у разі отримання відповідної державної допомоги згідно із
законодавством);
студентам, які є дітьми-інвалідами та інвалідами I—III групи (крім інвалідів по зору і слуху та інвалідів війни);
2) 30:
учням, студентам і курсантам з числа тих, що входили до складу військових формувань, які за рішенням
відповідних державних органів були направлені для виконання миротворчих операцій або відряджені до держав,
в яких у цей період велися бойові дії;
3) 50:
учням і студентам, які є інвалідами по зору і слуху;
учням і студентам з числа військовослужбовців, які прирівняні до інвалідів війни.
Якщо згідно з цим пунктом стипендіат має право на кілька додаткових соціальних стипендій, кожна з них
призначається і виплачується окремо.
Розмір соціальних стипендій, призначених згідно з цим пунктом, визначається з урахуванням пункту 31 цього
Порядку.
35. Особам, яким згідно із Законом України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи” гарантуються пільги під час призначення стипендії, за рахунок коштів,
передбачених у державному бюджеті на здійснення заходів з ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи,
виплачується додаткова соціальна стипендія у сумі:
учням — 130 гривень;
студентам вищих навчальних закладів I—II рівня акредитації, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем
“молодший спеціаліст” або “бакалавр”, — 150 гривень;
студентам вищих навчальних закладів III—IV рівня акредитації, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним
рівнем “бакалавр”, “спеціаліст” або “магістр”, — 170 гривень.
У разі коли зазначені суми додаткової соціальної стипендії менші ніж сума додаткової соціальної стипендії, яка
виплачувалась
у
грудні
2007 р., продовжується виплата додаткової соціальної стипендії у сумі, яка виплачувалася у грудні 2007 року.”;
32) пункт 36 виключити;
33) визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2006 р. № 157 “Про
внесення зміни до пункту 17 Порядку призначення і виплати стипендій” (Офіційний вісник України, 2006 р., № 7,
ст. 370).
2. У підпункті 14 пункту 4 Порядку використання коштів державного бюджету для виконання програм, пов’язаних
із соціальним захистом громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи:
в абзаці першому слова і цифри “виплата підвищеної на 100 відсотків” замінити словами “виплата підвищення
до”;
в абзаці другому слова “Розмір академічної або соціальної стипендії” замінити словами “Розмір підвищення до
стипендії”.
_____________________
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