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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Умови соціального захисту та матеріального забезпечення студентів 

Лубенського лісотехнічного фахового коледжу (далі – Коледж), які 

відносяться до категорії дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування, які перебувають під опікою або піклуванням (далі – діти-сироти), 

та осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 

після досягнення ними 18-річного віку, а також здобувачів освіти, які в 

період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків (далі – особи 

з числа дітей-сиріт), розроблено відповідно до вимог Закону України «Про 

забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського піклування», Закону України «Про 

зайнятість населення», постанов Кабінету Міністрів України від 5 квітня 

1994 р. № 226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та 

матеріального забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування», від 12 липня 2004 р. № 882 «Питання стипендіального 

забезпечення», від 28 грудня 2016 р. № 1045 «Деякі питання виплати 

соціальних стипендій студентам (курсантам) закладів фахової передвищої та 

вищої освіти». 

1.2. Державні соціальні стандарти для дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, а також осіб з їх числа встановлюються незалежно 

від того, де така дитина або особа перебуває на утриманні та вихованні, на 

рівні, не меншому за встановлений прожитковий мінімум для осіб 

відповідного віку. 

1.3. Державні соціальні стандарти і нормативи встановлюються щодо: 

- мінімального матеріального забезпечення, витрат на харчування, одяг та 

взуття; 

- мінімального стандарту разової державної фінансової допомоги при 

закінченні такими дітьми закладу освіти; 

- мінімального стандарту щомісячного утримання таких дітей та осіб з їх 

числа за умови навчання їх у вищих навчальних до досягнення ними 23-

річного віку або до закінчення відповідних навчальних закладів тощо. 

1.4. Для отримання матеріального забезпечення, здобувачі освіти, які 

відносяться до категорії дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування, які перебувають під опікою або піклуванням, та осіб з числа 

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, після досягнення 

ними 18-річного віку, а також здобувачі освіти, які в період навчання у віці 
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від 18 до 23 років залишилися без батьків, повинні підтвердити свій статус і 

надати відповідні документи. 

1.5. Особи з числа дітей-сиріт зараховуються на повне державне 

утримання в Коледжі на весь період навчання до закінчення закладу освіти, 

якщо вони вперше здобувають таку освіту, а діти-сироти, які перебувають під 

опікою або піклуванням, беруться на облік до досягнення ними 18-річного 

віку, після чого вони зараховуються на повне державне утримання. 

1.6. Обов’язки з підготовки наказів стосовно соціального захисту та 

нижчезазначених обов’язкових виплат і компенсацій здобувачам освіти 

вказаних категорій, а також відповідальність за правильність визначення їх 

статусу, достовірність та повноту зазначеної в них інформації, покладається 

на завідувача відділення. 

2. ЗАРАХУВАННЯ НА ПОВНЕ ДЕРЖАВНЕ УТРИМАННЯ 

2.1. Списки осіб, зарахованих на перші курси в Коледж дітей-сиріт та осіб 

з числа дітей-сиріт отримуються у Приймальній комісії. 

2.2. Після зарахування до Коледжу студенти вказаних категорій особисто 

подають завідувачу відділення заяви щодо зарахування на повне державне 

утримання або взяття на облік (зразки заяв наводяться в додатках 1 і 2). 

2.3 До заяви додаються наступні документи: 

- паспорт громадянина України (копія; 

- свідоцтво про народження (копія); 

- довідка про присвоєння реєстраційного номера облікової картки 

платника податків; 

- студентський квиток (довідка закладу освіти про навчання студента в 

цьому закладі); 

- копія 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; 

- копія свідоцтва про смерть батьків. 

2.4. На підставі даних списків Приймальної комісії завідувач відділення у 

десятиденний термін готує відповідний наказ. 

 



4 
 

3. УМОВИ ПРОЖИВАННЯ В ГУРТОЖИТКУ 

3.1. Здобувачі освіти, з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, які потребують житло, поселяються в гуртожитки 

на безоплатній основі, про що видається спеціальний наказ по Коледжу. 

Студенти зазначеної категорії можуть безкоштовно перебувати у 

гуртожитках також і під час канікул. 

3.2. Члени їх сімей (чоловік/дружина, діти) від оплати за проживання в 

гуртожитку не звільняються. 

4. ВИПЛАТИ НА ХАРЧУВАННЯ 

4.1. На початку кожного навчального і календарного року бухгалтерією 

Коледжу готується запит до Департаменту освіти і науки Полтавської 

обласної державної адміністрації щодо вартості набору продуктів харчування 

для студентів, які відносяться до категорії дітей-сиріт та осіб з їх числа. 

4.2. При досягненні здобувачем освіти з числа дітей сиріт і дітей 

позбавлених батьківського піклування 18-річного віку, завідувач відділення 

готує наказ про переведення таких студентів на повне державне утримання, а 

бухгалтерія – на зміну суми грошової компенсації на харчування. 

5. ДОПОМОГА НА ПРИДБАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 

5.1. Дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, 

особам з їх числа, а також учням, студентам, які в період навчання у віці від 

18 до 23 років залишилися без батьків (батьки яких померли/оголошені 

померлими, загинули або пропали безвісти), до завершення навчання 

виплачується щорічна допомога для придбання навчальної літератури в 

розмірі не менше трьох місячних соціальних стипендій, які їм призначені.  

5.2. Виплата зазначеної допомоги здійснюється протягом 30 днів після 

початку навчального року, про що готується відповідний наказ.  

6. ДОПОМОГА ДЛЯ ПРИДБАННЯ ОДЯГУ, ВЗУТТЯ ТА М’ЯКИМ 

ІНВЕНТАРЕМ 

6.1. Дітям-сиротам і дітям позбавленим батьківського піклування, особам 

з їх числа, а також здобувачам освіти, які в період навчання у віці від 18 до 23 

років залишилися без батьків і перебували на повному державному 

утриманні, та при вступі на навчання до Коледжу видається безоплатно за 
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рахунок його коштів комплект нового одягу і взуття на суму не менш як 12 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а також грошова допомога в 

розмірі не менш як 2,5 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян.  

6.2. Наказ щодо забезпечення вищевказаних студентів одягом, взуттям і 

м’яким інвентарем готується щорічно. 

7. ЩОРІЧНА МАТЕРІАЛЬНА ДОПОМОГА 

7.1. Здобувачам освіти з числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених 

батьківського піклування, а також студентам, які в період навчання у віці від 

18 до 23 років залишились без батьків, щорічно надається матеріальна 

допомога за рахунок стипендіального фонду, а також коштів, передбачених 

на утримання Коледжу, у розмірі не менш як 8 неоподатковуваних мінімумів 

доходів громадян. 

7.2. Наказ готується завідувачем відділення у термін, який забезпечить 

виплату такої допомоги до кінця календарного року. 

8. ДОПОМОГА ВИПУСКНИКАМ ПРИ ПРАЦЕВЛАШТУВАННІ 

8.1. Здобувачам освіти з числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених 

батьківського піклування, а також студентам, які в період навчання у віці від 

18 до 23 років залишились без батьків, що навчалися в Коледжі і перебували 

на повному державному утриманні, при їх працевлаштуванні видається одяг, 

взуття, м’який інвентар і обладнання на суму, не менше як 40 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а також одноразова грошова 

допомогою в розмірі шести прожиткових мінімумів. За бажанням таким 

випускникам Коледжу може бути виплачена грошова компенсація у розмірі, 

необхідному для придбання одягу і взуття. 

8.2. Діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування, що 

перебувають під опікою (піклуванням), на період навчання у Коледжі 

забезпечуються безплатно обідами і гуртожитком. При працевлаштуванні 

після закінчення закладу освіти їм виплачується одноразова грошова 

допомога в розмірі шести прожиткових мінімумів, а також видається одяг і 

взуття на суму не менш як 16 неоподатковуваних мінімумів доходів 

громадян. За бажанням випускникам закладів освіти може бути виплачена 

грошова компенсація у розмірі, необхідному для придбання одягу і взуття. 

 




