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1. Загальні положення 
Умови соціального захисту та матеріального забезпечення студентів  

Малинського лісотехнічного коледжу(далі - коледж), що є дітьми-сиротами 

та дітьми, позбавленими батьківського піклування, особами з їх числа, а 

також студентів, які під час навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без 

батьків (далі – студенти з числа дітей-сиріт), розроблено відповідно до вимог 

Закону України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального 

захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», 

постанов Кабінету Міністрів від 5 квітня 1994 р. №226 «Про поліпшення 

виховання,навчання, соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування» та від 12 липня 2004 р. №882 «Питання 

стипендіального забезпечення», від 5 березня 2008 р. №165 «Деякі питання 

стипендіального забезпечення», наказу Міністерства освіти і науки України 

від 17 листопада 2003 р. № 763 «Про затвердження норм матеріального та 

нормативів фінансового забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, а також вихованців шкіл-інтернатів», наказу 

Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Міністерства фінансів 

України, Міністерства охорони здоров’я від 28 березня 2011 р. №284/423/173 

«Про встановлення граничного розміру плати за проживання в студентських 

гуртожитках вищих навчальних закладів державної та комунальної форми 

власності». 

Студенти з числа дітей-сиріт зараховуються на повне державне 

утримання в коледжі на весь період навчання до закінчення навчального 

закладу, якщо такі особи вперше здобувають повну вищу освіту. Обов’язки з 

підготовки наказів стосовно соціального захисту та нижче зазначених 

обов’язкових виплат і компенсацій студентам із числа дітей-сиріт, а також 

відповідальність за визначення статусу даної категорії студентів, 

своєчасність підготовки наказів, достовірність та повноту зазначеної в них 

інформації, покладається на заступника директора з виховної роботи. 

 

2. Зарахування на повне державне утримання 
Списки зарахованих на перші курси в коледж студентів з числа дітей-

сиріт отримуються у Приймальній комісії, а інших курсів – у заступника 

директора з виховної роботи не пізніше трьох днів після початку навчання. 

 Після зарахування до коледжу студенти з числа дітей-сиріт особисто 

подає до Бухгалтерії заяву щодо зарахування на повне державне утримання.  

До заяви, завізованої заступником директора з виховної роботи та 

директора коледжу додаються: витяг з Обліково-статистичної картки дитини-

сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування, виданий службою у 

справах дітей, копія паспорта, копія свідоцтва про народження, копія 

ідентифікаційного номера, копія свідоцтва про смерть батьків, копія рішення 

суду про позбавлення батьківських прав, копія рішення суду про 

встановлення опіки чи піклування, довідка опікунської ради про 

встановлення опіки чи піклування, довідка з попереднього місця навчання 

про перебування на повному державному утриманні. 

 Наказ готується відділом кадрів у тижневий термін після початку 

навчального року. В разі відрахування зазначеної категорії студентів з 

коледжу, класні керівники негайно інформують про це Бухгалтерію. 



3. Умови проживання в гуртожитку 
Студенти з числа дітей-сиріт, які потребують житло, поселяються в 

гуртожитки Коледжу безкоштовно на основі наказу про поселення студентів. 

Готується наказ щодо звільнення таких студентів від оплати за проживання в 

гуртожитках.  

 

4. Допомога на харчування 
На початку кожного навчального і календарного року відділом кадрів 

готується запит до Головного управління освіти і науки Житомирської 

обласної держадміністрації щодо вартості набору продуктів харчування для 

студентів з числа дітей-сиріт. 

Наказ щодо надання коштів на харчування зазначеній категорії студентів 

готується відділом кадрів щомісяця до 10 числа кожного поточного місяця. 

 

5. Допомога на придбання навчальної літератури 
У бібліотеці коледжу є безкоштовний доступ до необхідної як загально-

освітньої, так і науково-професійної літератури для навчального процесу, 

тому допомога для придбання навчальної літератури не надається, а в разі 

відсутності необхідної літератури допомога виплачується. 

 

6. Щорічна матеріальна допомога 
Щорічна матеріальна допомога студентам з числа дітей-сиріт надається в 

розмірі не менше як 8 неоподатковуваних мінімумів за рахунок 

стипендіального фонду, а також коштів, передбачених на утримання 

коледжу. Наказ готується відділом кадрів у термін, який забезпечить виплату 

цієї допомоги до кінця календарного року.  

 

7. Допомога для придбання одягу, взуття і м’якого 

інвентарю 
 Наказ щодо забезпечення студентів з числа дітей-сиріт одягом, взуттям і 

м’яким інвентарем готується щорічно. Згідно наказу МОН від 17.11.2003р. 

№763 для первісного придбання зазначених предметів надаються кошти у 

сумі не менше 35 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а в 

подальшому фінансові витрати на поповнення предметів гардероба та 

текстильної білизни не повинні перевищувати 65 відсотків від нормативу 

встановленого для первісного придбання вказаних предметів.  

 

8. Допомога випускникам при працевлаштуванні 
При працевлаштуванні випускники, які відносилися до категорії 

студентів з числа дітей-сиріт і перебували на повному державному 

утриманні, забезпечуються одягом, взуттям, м’яким інвентарем і 

обладнанням на суму не менше як 40 неоподатковуваних мінімумів доходів 

громадян, а ті випускники, що перебували під опікою (піклуванням), - 16 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (або грошова компенсація за 

бажанням випускників), а також одноразовою грошовою допомогою в 

розмірі шести прожиткових мінімумів, встановлених на одну особу згідно 

загального показника, незалежно від сімейного стану таких осіб. 



Накази формуються на підставі поданих випускниками документів, 

зокрема: заява, паспорт, довідка про працевлаштування та завірений в 

установленому порядку витяг з трудової книжки, довідка про перебування на 

обліку у центрі зайнятості, органах соціального захисту тощо. 

Випускники зазначеної категорії при отриманні диплому про освіту 

надають розписку (за згодою) про те, що вони попередженні щодо 

необхідності надання зазначених документів у визначений термін. 

 

9. Визначення розмірів виплат та компенсацій 
Розмір кожного виду допомоги студентам з числа дітей-сиріт, 

розраховується бухгалтерією коледжу відповідно до чинного законодавства, 

норм цього Положення та зазначається у підготовленому відділом кадрів  

наказі щодо виплати відповідної допомоги. Визначення розмірів грошового 

забезпечення здійснюється відповідно до нормативів,  які переглядаються у 

разі зміни діючого законодавства (розмірів базових показників, методів 

розрахунків, норм, лімітів тощо). 

Плановий показник потреби в коштах, що затверджується в бюджет і на 

відповідний рік, визначається бухгалтерією коледжу по кожному виду 

компенсації та допомоги на основі інформації, наданої відділом кадрів 

впродовж поточного бюджетного періоду. 
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