
 
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 

ПОСТАНОВА  

від 21 жовтня 2020 р. № 980 

Київ 

Про внесення змін до постанови Кабінету  

Міністрів України від 28 грудня 2016 р. № 1047 

Кабінет Міністрів України постановляє: 

1. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня  

2016 р. № 1047 “Про розміри стипендій у державних та комунальних 

навчальних закладах, наукових установах” (Офіційний вісник України, 

2017 р., № 4, ст. 149, № 12, ст. 341, № 100, ст. 3058) зміни, що додаються. 

2. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування та 

застосовується з 1 січня 2020 року. 

 Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ 

Інд. 73 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Кабінету Міністрів України 

від 21 жовтня 2020 р. № 980 

ЗМІНИ, 

що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України 

від 28 грудня 2016 р. № 1047 

1. У постанові: 

1) у назві постанови слова “навчальних закладах” замінити словами 

“закладах освіти”; 

2) в абзаці другому пункту 1 слова “професійно-технічних навчальних 

закладів, студентів вищих навчальних закладів” замінити словами 

“закладів професійної (професійно-технічної) освіти, студентів закладів 

фахової передвищої та вищої освіти”; 

3) пункт 1
1
 викласти в такій редакції: 

“1
1
. Установити, що ця постанова застосовується під час призначення: 

академічних і соціальних стипендій відповідно 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; 2017 р., 

№ 4, ст. 151); 

стипендій, заснованих Президентом України, Кабінетом Міністрів 

України, переможцям, призерам і учасникам інтелектуальних змагань.”; 

4) у пункті 3 слова “професійно-технічними, вищими навчальними 

закладами” замінити словами “закладами професійної (професійно-

технічної), фахової передвищої та вищої освіти”. 

2. У розмірах стипендій учнів професійно-технічних навчальних 

закладів, студентів вищих навчальних закладів, наукових установ 

державної та комунальної форми власності, а також переможців, призерів 

та учасників інтелектуальних змагань, затверджених цією постановою: 

1) у назві розмірів стипендій слова “професійно-технічних навчальних 

закладів, студентів вищих навчальних закладів” замінити словами 

“закладів професійної (професійно-технічної) освіти, студентів закладів 

фахової передвищої та вищої освіти”; 

2) у пунктах 1, 3—5: 

слова “професійно-технічних навчальних закладів” замінити словами 

“закладів професійної (професійно-технічної) освіти”; 



 2 

слова і цифри “вищих навчальних закладів І—ІІ рівня акредитації, що 

навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем “молодший спеціаліст” 

або” замінити словами “закладів фахової передвищої освіти, які 

здобувають освітньо-кваліфікаційний рівень “молодший спеціаліст”, 

освітньо-професійний ступінь “фаховий молодший бакалавр”, освітній 

ступінь”; 

слова і цифри “вищих навчальних закладів ІІІ—IV рівня акредитації, 

наукових установ, що навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем” 

замінити словами “закладів вищої освіти, наукових установ, які 

здобувають освітній або освітньо-професійний ступінь “молодший 

бакалавр”, освітні ступені”; 

3) пункт 2 викласти в такій редакції: 

“2. Розмір соціальної стипендії для учнів закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти, студентів закладів фахової передвищої та 

вищої освіти, наукових установ з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, осіб з їх числа, а також учнів та студентів 

зазначених категорій, які в період навчання у віці від 18 до 23 років 

залишилися без батьків: 

для учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти —  

1180 гривень на місяць; 

для студентів закладів фахової передвищої, вищої освіти, наукових 

установ — 2360 гривень на місяць.”; 

4) у пункті 9 слова “середніх загальноосвітніх навчальних закладів” 

замінити словами “закладів загальної середньої освіти”; 

5) у пункті 10: 

в абзаці другому слова “середніх загальноосвітніх навчальних 

закладів” замінити словами “закладів загальної середньої освіти”; 

в абзаці третьому слова і цифри “вищих навчальних закладів  

І—ІІ рівня акредитації, що навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем 

“молодший спеціаліст” або” замінити словами “закладів фахової 

передвищої освіти, які здобувають освітньо-кваліфікаційний рівень 

“молодший спеціаліст”, освітньо-професійний ступінь “фаховий молодший 

бакалавр” або освітній ступінь”; 

в абзаці четвертому слова і цифри “вищих навчальних закладів  

ІІІ—IV рівня акредитації, наукових установ, що навчаються за освітньо-

кваліфікаційним рівнем” замінити словами “закладів вищої освіти, 

наукових установ, які здобувають освітньо-професійний або освітній 

ступінь “молодший бакалавр”, освітні ступені”. 

_____________________ 


