
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ  

ПОСТАНОВА 

від 12 липня 2004 р. № 882  

зі змінами 

Питання стипендіального забезпечення 

Академічні та соціальні стипендії у професійно-технічних 

навчальних закладах 

24. Професійно-технічні навчальні заклади у межах коштів, передбачених для 

виплати стипендії, вирішують питання про першочергове призначення академічних та 

соціальних стипендій учням: 

1) з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, особам з їх 

числа, а також учням, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без 

батьків; 

2) з числа осіб, які згідно із Законом України “Про статус і соціальний захист 

громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” мають пільги під час 

призначення стипендії; 

3) з малозабезпечених сімей (за умови отримання відповідної державної допомоги 

згідно із законодавством); 

4) які є дітьми-інвалідами та інвалідами I-III групи; 

5) які за результатами семестрового контролю мають середній бал успішності не 

нижчий ніж 7 за дванадцятибальною або не нижчий ніж 4 за п’ятибальною шкалою 

оцінювання; 

6) які відповідно до статті 5 Закону України “Про підвищення престижності 

шахтарської праці” мають право на призначення соціальних стипендій; 

7) яким Законом України “Про внесення змін до деяких законів України щодо 

державної підтримки учасників бойових дій та їхніх дітей, дітей, один із батьків яких 

загинув у районі проведення антитерористичних операцій, бойових дій чи збройних 

конфліктів або під час масових акцій громадянського протесту, дітей, зареєстрованих як 

внутрішньо переміщені особи, для здобуття професійно-технічної та вищої освіти” 

гарантується призначення соціальної стипендії. 

25. Академічні стипендії призначаються з першого числа місяця, що настає після 

закінчення семестрового контролю згідно з навчальним планом, на період до визначення 

результатів наступного семестрового контролю. 

Особи, зазначені у підпунктах 1-4, 6 і 7 пункту 24 цього Порядку, які вперше 

претендують або поновлюють право на призначення соціальної стипендії, подають 

стипендіальній комісії документи, що підтверджують їх право на отримання пільг та 

гарантій на стипендіальне забезпечення згідно з нормативно-правовими актами. 

Стипендіальна комісія протягом трьох робочих днів приймає рішення щодо 

призначення соціальної стипендії. 

 

 

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/796-12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/345-17#n18
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/425-19


26. Академічна стипендія у мінімальному розмірі призначається: 

учням, які за результатами семестрового контролю мають хоча б з одного 

навчального предмета (дисципліни) менше ніж 10 балів за дванадцятибальною або 

середній бал успішності нижчий ніж 5 за п’ятибальною шкалою оцінювання; 

учням першого року навчання до першого семестрового контролю. 

Дія цього пункту не поширюється на осіб, зазначених у підпункті 1 пункту 

24 цього Порядку. 

27. Учням з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування, особам з їх числа, а також учням, які в період навчання у віці від 18 

до 23 років залишилися без батьків, призначається соціальна стипендія у 

розмірі, що встановлюється Кабінетом Міністрів України. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/882-2004-%D0%BF#n395


З А К О Н  У К Р А Ї Н И  

Про забезпечення організаційно-правових умов соціального 

захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування 

Стаття 8. Повне державне забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, а також осіб із їх числа 

Держава здійснює повне забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, а також осіб із їх числа. 

Право на повне державне забезпечення в навчальних закладах мають діти-сироти та 

діти, позбавлені батьківського піклування, віком до вісімнадцяти років та особи з числа 

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, при продовженні навчання до 

23 років або до закінчення відповідних навчальних закладів. 

Дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, особам із їх числа, які 

навчаються, крім повного державного забезпечення, виплачується соціальна стипендія. 

Дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, особам із їх числа, 

які навчаються, до завершення навчання виплачується щорічна допомога для придбання 

навчальної літератури в розмірі не менше трьох місячних соціальних стипендій, 

посадових окладів, які їм призначені. Виплата зазначеної допомоги здійснюється 

протягом 30 днів після початку навчального року за рахунок коштів, що передбачаються 

для навчальних закладів у відповідних бюджетах. 

       Випускники навчальних закладів із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, забезпечуються за рахунок навчального закладу або відповідної 

установи у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, одягом і взуттям, а 

також одноразовою грошовою допомогою в розмірі не менше шести прожиткових 

мінімумів для осіб відповідного віку. Нормативи забезпечення одягом і взуттям 

затверджуються Кабінетом Міністрів України. За бажанням випускників навчальних 

закладів їм може бути видана грошова компенсація в розмірі, необхідному для придбання 

одягу і взуття.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 

 

П О С Т А Н О В А  

                    від 5 квітня 1994 р. N 226  

                             

Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та  

   матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених  

                     батьківського піклування 
13. Установити, що:  

     1)   дітям-сиротам   і   дітям,   позбавленим   батьківського  

піклування,  особам з їх числа,  а також учням та студентам, які в  

період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків і  

перебували на повному  державному  утриманні  в  загальноосвітніх,  

професійно-технічних  та вищих навчальних закладах,  при вступі на  

навчання до  професійно-технічних  та  вищих  навчальних  закладів  

видається  безоплатно  за  рахунок  коштів тих закладів,  які вони  

закінчили, 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.   Учні   та   студенти   зазначеної  категорії  

зараховуються на повне державне утримання в  навчальних  закладах,  

до  яких  вони  вступили,  і  в період навчання до 23 років або до  

закінчення   відповідних   навчальних   закладів    забезпечуються  

безоплатно   продуктами   харчування,  одягом,  взуттям  і  м'яким  

інвентарем за нормами, встановленими для вихованців шкільного віку  

шкіл-інтернатів.   

 

     Особам з числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського  

піклування,  учням та студентам,  які в період навчання у віці від  

18 до 23 років залишилися  без  батьків,  до  завершення  навчання  

виплачується  щорічна допомога для придбання навчальної літератури  

в   розмірі   трьох   соціальних  стипендій  для  осіб  зазначеної  

категорії.  Виплата  зазначеної  допомоги  провадиться протягом 30  

днів   після  початку  навчального  року  за  рахунок  коштів,  що  

передбачаються  для  навчальних  закладів  у відповідних бюджетах.  

     У разі коли такий учень або студент є  прийомною  дитиною  чи  

дитиною-вихованцем дитячого будинку сімейного типу, він за вибором  

може  бути  зарахований  на  повне  державне  утримання  або  йому  

продовжується  виплата  соціальної  допомоги  як  дітям-сиротам  і  

дітям, позбавленим батьківського піклування;  

 

     2)  абітурієнти  з  числа  дітей-сиріт  і  дітей, позбавлених  

батьківського  піклування,  та  особи  з  їх  числа приймаються до  

навчальних  закладів  поза  конкурсом;   

 

     3)  учням, студентам з числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених  

батьківського  піклування,  а також учням, 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 зазначених закладів, у  

розмірі не менш як 8 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;  

 



 

     4)  учням, студентам з числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених  

батьківського  піклування,  а також учням, студентам, які в період  

навчання  у  віці  від  18  до 23 років залишились без батьків, що  

навчалися   або   виховувалися   в   навчально-виховних  та  вищих  

навчальних  закладах і перебували на повному державному утриманні,  

при  їх працевлаштуванні видається одяг, взуття, м'який інвентар і  

обладнання  на  суму,  не  менш  як 40 неоподатковуваних мінімумів  

доходів  громадян,  а  також одноразова грошова допомога в розмірі  

шести  прожиткових  мінімумів.  За бажанням випускникам навчальних  

закладів  може  бути  виплачена  грошова  компенсація  у  розмірі,  

необхідному  для  придбання одягу і взуття;  

 

     5)  діти-сироти і діти, позбавлені  батьківського піклування,  

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

загальноосвітній   школі   забезпечуються   безплатно  шкільною  і  

спортивною   формами,  обідами,  у  вищих  навчальних  закладах  і  

професійних  навчально-виховних  закладах - обідами і гуртожитком.  

При  працевлаштуванні  після  закінчення  навчального  закладу  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  навчальних  закладів  може  бути  виплачена  

грошова  компенсація  у розмірі, необхідному для придбання одягу і  

взяття 

 

     14.  Дітям-сиротам   і   дітям,   позбавленим   батьківського  

піклування,  після досягнення ними 18-річного віку  незалежно  від  

форми  влаштування  виплачується  одноразова  грошова  допомога  у  

порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. 

  

 


