
Затверджено:              Затверджено:  

Правління ТОБФ «Майбутнє сиріт»         Голова ТОБФ «Майбутнє сиріт»  

від  02 вересня 2019                     ______________Назаренко А.Г.  

 

 

ПОЛОЖЕННЯ  

про Стипендійну Програму  

«Стипендія імені Євгена Гливи»  

 

Тернопільський обласний благодійний фонд «Майбутнє сиріт» надає 

широкі можливості для саморозвитку осіб з числа дітей-сиріт та дітей, які 

позбавлені батьківського виховання та випускників закладів інтернатного 

типу. 

«Стипендія імені Євгена Гливи» - це недержавна, соціально-благодійна 

програма (надалі Стипендійна Програма) Тернопільського обласного 

благодійного фонду «Майбутнє сиріт».  

Метою Стипендійної Програми є покращити матеріальне становище 

студентів з числа дітей-сиріт та дітей, які позбавлені батьківського 

піклування та осіб з їх числа віком від 18 до 35 років (включно), що 

дозволить підвищити їхні освітні та практичні навики, які сприятимуть 

адаптації їх до самостійного життя і формуватиме активних особистостей, 

усвідомлених громадян України, через надання їм благодійної фінансової 

допомоги.  

Учасниками Програми є молоді люди віком від 18-35р., які 

проживають на території Тернопільської області та які по закінченні шкіл-

інтернатів та інших закладів продовжують здобувати освіту в навчальних 

закладах та поза їх межами. Кандидат/Учасник – це молода людина, яка 

подала заявку на стипендійну Програму «Стипендія імені Євгена Гливи». 

Відібрані комісією, кандидати стають учасниками Стипендійної Програми і 

отримують від Фонду «Майбутнє сиріт» іменну стипендію імені Євгена 

Гливи у виді фінансової нецільової благодійної допомоги двічі на рік за умов 

виконання положення Стипендійної Програми та Меморандуму.  

Стипендія та її розмір формується з дивідендів іменного благодійного 

Фонду імені Євгена Гливи, який розміщений на окремому банківському 

рахунку фонду «Майбутнє сиріт». 

Координатор благодійної програми «Стипендія імені Євгена Гливи» 

призначається головою фонду «Майбутнє сиріт» і яка(який) веде супровід та 

моніторинг усіх кандидатів та учасників Стипендійної Програми.  

Учасники  Стипендійної Програми беруть участь в проектах, 

програмах та благодійних акціях Фонду «Майбутнє сиріт» для 

взаємопідтримки та розвитку в собі лідерських якостей.  



1. В конкурсі на отримання «Стипендії імені Є.Гливи» беруть участь:  

- Випускники з прийомних сімей, будинків сімейного типу, малих групових 

будинків, соціальних гуртожитків з Тернопільської області зі статусом 

дитини-сироти або осіб з їх числа.   

- Випускники закладів інтернатного типу в тому числі особи з інвалідністю 

віком до 35 років. 

- Студенти з числа дітей-сиріт та дітей, які позбавлені батьківського 

піклування, які здобувають професійно-технічну освіту, вищу освіту, 

післядипломну освіту, самоосвіту в закладах Тернопільської області. 

2. Умови отримання іменної стипендії: 

- Наявність заповнененої та надісланої анкети учасника (Додаток 1. «Анкета 

учасника конкурсу Стипендійної Програми «Стипендія імені Євгена Гливи») 

на конкурс в Стипендійній Програмі «Стипендія імені Євгена Гливи» у 

визначені терміни: щорічно до 1 лютого (включно) та до 01 серпня (включно) 

на ел.пошту фонду «Майбутнє сиріт». 

- Достовірність інформації про академічні та громадські досягнення студента 

або випускника.  

- Наявність пакету документів що вказані в п.3 даного Положення  

- Написаний та надісланий мотиваційний лист з розширеним обґрунтуванням 

потреби у стипендії та про свої плани на майбутнє.  

- Відсутність отримання інших іменних стипендій від інших Фондів, 

організацій, не враховуємо стипендію від держави.  

- Пройти співбесіду у Фонді «Майбутнє сиріт». 

3. Перелік документів, який подається у фонд «Майбутнє сиріт» в 

електронному варіанті на призначення «Стипендії імені Євгена Гливи» 

- Заповнена анкета учасника на конкурс в Стипендійній Програмі «Стипендія 

імені Євгена Гливи» (Додаток 1.)  

- Документ (копія), який посвідчує статус дитини-сироти або особи, яка 

позбавлена батьківського піклування.  

- Копії табеля (для учнів 1-3 курсів ПТО) або залікової книжки з попереднього 

семестру (для студентів ПТО і ВНЗ, коледжів) з вищим середнім балом.  

- Рекомендаційний лист від куратора групи або керівництва навчального 

закладу про залученість учня/студента до активної громадської діяльності 

поза навчальний період. 

- Автобіографія (14 шрифт Times New Romans у форматі WORD або PDF) для 

Випускника. 

- Копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду  (для 

відібраних учасників Програми)  

- Реквізити банківського рахунку ( тільки для відібраних учасників Програми) 

 

 



 

 

 

5. Етапи Програми: 

5.1. Підготовчий етап: 

 проведення інформаційно-роз’яснювальної  кампанії серед  професійних 

ліцеїв, коледжів, вишів, студентів, молоді та громадськості про іменну 

стипендійну Програму «Стипендія імені Євгена Гливи»  

 здійснення публікацій у соціальних мережах та ЗМІ про початок прийому 

заявок на конкурс. 

5.2. Прийом та реєстрація документів  
 усі документи кандидати подають самостійно на електронну скриньку Фонду 

«Майбутнє сиріт» до 15 січня та до 01 серпня щорічно.  

 перелік необхідних документів та порядок подання для участі у конкурсі 

дивіться у п. 3 даного Положення. 

 координатор стипендійної Програми реєструє та формує інформаційний файл 

на кожного кандидата  

 координатор стипендійної Програми готує документ з інформацією про 

кандидата на розгляд стипендійної комісії при фонді «Майбутнє сиріт» 

5.3. Розгляд заявок учасників конкурсу Стипендійної Програми: 

 Усі заявки на Програму, розглядаються спеціально створеною конкурсною 

стипендійною комісією при Фонді «Майбутнє сиріт» (Додаток 2 «Положення 

про комісію та її склад Стипендійної Програми «Стипендія імені Євгена 

Гливи»)  

 З метою дотримання вимог Закону України «Про захист персональних 

даних» Фонд «Майбутнє сиріт» має право на включення персональних даних, 

наданих конкурсантом під час подання документів на участь у Стипендійній 

Програмі, до бази персональних даних, на обробку таких персональних 

даних та, за необхідності, передачі третій стороні, викликаною виконанням 

умов зазначеного закону. 

 Розгляд заявок відбувається конкурсною комісією фонду «Майбутнє сиріт» 

протягом десяти днів з моменту отримання усіх заявок на конкурс: 
- для студентів - два рази на рік (з 1 лютого та з 1 серпня)  

- для молоді з числа сиріт віком від 23р. до 35р. - протягом 10 робочих днів з 

моменту реєстрації усіх документів кандидата у фонді «Майбутнє сиріт» 

згідно даного Положення.  

 

 

 



  

5.4. Оголошення результатів конкурсу Стипендійної Програми: 

 Про результати відбору на Стипендійну Програму, усіх учасників конкурсу 

буде повідомлено особисто координатором Програми по телефону та 

ел.поштою протягом 5-ти робочих днів з моменту прийняття Протоколу 

рішення засідання конкурсної комісії Стипендійної Програми.   

 Результати відбору на участь в Стипендійній Програмі «Стипендія імені 

Євгена Гливи» висвітлюються в засобах масової інформації (ЗМІ) 

 Учасник-переможець конкурсу Програми отримає Іменний сертифікат на 

отримання «Стипендії імені Євгена Гливи» протягом п’яти днів від моменту 

початку навчального семестру.  

6. Призначення та розмір стипендії 

6.1. «Стипендія імені Євгена Гливи» призначається конкурсною комісією 

фонду «Майбутнє сиріт» як нецільова благодійна допомога.  

6.2. Учасник Програми приймає умови Меморандуму учасника 

Стипендійної Програми «Стипендія імені Євгена Гливи» (Додаток 3 

«Меморандум учасника Стипендійної Програми «Стипендія імені Євгена 

Гливи» та підписує його власноручно.  

6.3. Перевагою для призначення іменної стипендії є хороші показники 

кандидата в навчанні (але не є вирішальним у прийняті рішення); наявні ідеї 

бізнес-проектів, участь в соціальних та суспільних проектах; участь в галузі 

наукових досліджень; в громадській, спортивній та культурно-мистецькій 

діяльності. 

6.4. Розмір стипендії визначається стипендійною комісією фонду 

«Майбутнє сиріт» та становить не менше:  

- 1500 (одна тисяча п’ятсот) грн. за один місяць для студентів;  

- 30 % від загальної суми навчальних курсів для потребуючої молоді, 

випускників дитячих закладів інтернатного типу віком 18- 35 років.  

6.5. Стипендія нараховується два рази в рік: лютий та серпень.  

6.6. Стипендія/допомога на навчання не надається в поточному році, в 

якому випускник отримав вихідну державну допомогу/стипендію.  

6.7. Фонд «Майбутнє сиріт» залишає за собою право відмінити виплату  

стипендії, у випадку, якщо стипендіат не виконує умов Меморандуму, який 

він/вона підписали з фондом «Майбутнє сиріт».  

7. Розгляд звернень 

7.1. Фонд «Майбутнє сиріт» не приймає та не розглядає скарги та апеляції 

щодо результатів конкурсу Стипендійної Програми «Стипендія імені Євгена 

Гливи».  

 

 


