
Деякі питання порядку матеріального забезпечення студентів ВСП 

«Смілянський технологічний фаховий коледж НУХТ», які віднесені до 

категорії  дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 

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

років залишилися без батьків 

 

1.      Вступ  

Умови соціального захисту та матеріального забезпечення студентів 

Відокремленого структурного підрозділу «Смілянський технологічний 

фаховий коледж  Національного університету харчових технологій» (далі – 

ВСП СТФК НУХТ), 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 студентів, які в період навчання у віці від 18 до 23 років 

залишилися без батьків (далі – особи  з їх числа), розроблено відповідно до 

вимог Закону України «Про забезпечення організаційно-правових умов 

соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування» (із змінами), постанов Кабінету Міністрів від 5 квітня 1994 р. 

№226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту дітей-

сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування» (із змінами), від 12 

липня 2004 р. №882 «Питання стипендіального забезпечення» (із змінами), 

від 28 грудня 2016 р. №1045 «Деякі питання виплати соціальних стипендій 

студентам (курсантам) вищих навчальних закладів» (із змінами).   

Особи з числа дітей-сиріт зараховуються на повне державне утримання 

в ВСП СТФК НУХТ на весь період навчання до закінчення навчального 

закладу, якщо вони вперше здобувають неповну вищу 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. 

 Обов’язки з підготовки наказів стосовно нижчезазначених 

обов’язкових виплат і компенсацій студентам вказаних категорій, а також 

відповідальність за правильність визначення їх статусу, своєчасність 

підготовки наказів, достовірність та повноту зазначеної в них інформації, 

покладається на соціального педагога коледжу. 

 

2.     Зарахування на повне державне утримання 

 Списки зарахованих на перші курси в ВСП СТФК НУХТ дітей-сиріт та осіб 

з числа дітей-сиріт отримуються у Приймальній комісії, а студентів, 

віднесених до зазначених категорій інших курсів – у завідувачів відділень не 

пізніше трьох днів після початку навчання. 

Після зарахування до ВСП СТФК НУХТ студенти вказаних категорій 

особисто подають соціальному педагогу заяви щодо взяття на облік або 

зарахування на повне державне утримання (зразки заяв наводяться в 

додатках 1 і 2). 



До заяви 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 або копія 

рішення суду про позбавлення батьківських прав, копія рішення суду про 

встановлення опіки чи піклування та рішення міськвиконкому 

(райдержадміністрації) про встановлення опіки чи піклування (стосується 

дітей-сиріт), довідка з попереднього місця навчання про перебування на 

повному державному утриманні. 

Наказ готується соціальним педагогом в двотижневий термін після 

початку навчального року. 

В наказі зазначаються всі виплати  дітям-сиротам та особам з їх числа, 

передбачені нормативними документами. 
  

3.     Умови проживання в гуртожитку 

 Студенти, які відносяться до категорії дітей-сиріт та осіб з числа дітей-сиріт, 

які потребують житло, поселяються в гуртожитки безкоштовно. Після 

підготовки  наказу про поселення студентів в гуртожиток і його прийняття 

студенти зазначеної категорії надають соціальному педагогу заяви (зразок 

заяви наводиться в додатку 3) та соціальний педагог готує наказ щодо 

звільнення таких студентів від оплати за проживання в гуртожитку. 

Студенти зазначеної категорії можуть безкоштовно перебувати у 

гуртожитках також і під час своїх канікул. 
  

4. Допомога на харчування 

 Бухгалтерія ВСП СТФК НУХТ щомісяця нараховує кошти на 

харчування студентам, які відносяться до категорії дітей-сиріт та осіб з їх 

числа відповідно до нормативних документів на підставі наказу, 

сформованого на початку навчального року стосовно таких студентів. 
  

5.     Інші види допомог 

 Відповідно до наказу, сформованого на початку навчального року, 

щодо передбачених нормативними документами інших видів щорічної 

матеріальної допомоги студентам, які відносяться до категорії дітей-сиріт та 

осіб з числа дітей-сиріт, бухгалтерія коледжу проводить відповідні виплати 

протягом перших 30 днів навчання. 

6.     Допомога випускникам при працевлаштуванні 

 При працевлаштуванні випускники, які відносилися до категорії осіб з 

числа дітей-сиріт, і перебували на повному державному утриманні, 

забезпечуються одноразовою грошовою допомогою в розмірі, зазначеному 

нормативними документами. 

Виплати для осіб, які закінчують ВСП СТФК НУХТ, повинні бути 

здійснені до завершення фінансового року 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) за формою згідно додатку 4 про те, що вони 

попереджені щодо необхідності надання вказаних документів у визначений 

термін для отримання допомоги. 
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1 

 

Директору ВСП 

«Смілянський технологічний 

фаховий коледж НУХТ» 

___________________________________ 
(П.І.Б.) 

студента(-ки)групи _________________ 

___________________________________ 
(П.І.Б.) 

_________________________________________________ 

Номер мобільного телефону 

 

 

Заява 

Прошу відповідно до статті 8 Закону України «Про забезпечення 

організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування» (із змінами)  та пункту 13 постанови 

Кабінету Міністрів України від 05.04.1994 р. № 226 «Про поліпшення 

виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення 

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування» (із змінами)  

зарахувати мене на повне державне утримання, як … ( вказати необхідне: 

особу з числа дітей-сиріт / особу з числа дітей, позбавлених батьківського 

піклування / студента, який в період навчання у віці від 18 до 23 років 

залишився без батьків ). 

  

  

Дата                                                                                     Підпис 

 

  

 

 

 

 

 

 



Додаток 2 
 

Директору ВСП 

«Смілянський технологічний 

фаховий коледж НУХТ» 

___________________________________ 
(П.І.Б.) 

студента(-ки)групи _________________ 

___________________________________ 
(П.І.Б.) 

_________________________________________________ 

Номер мобільного телефону 

 

 

 

Заява 

Прошу відповідно до статті 8 Закону України «Про забезпечення 

організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування» (із змінами)  та пункту 13 постанови 

Кабінету Міністрів України від 05.04.1994 р. №226 «Про поліпшення 

виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення 

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування» (із змінами)  

взяти мене на облік як … (вказати необхідне: дитину-сироту / дитину, 

позбавлену батьківського піклування), яка знаходиться під опікою 

(піклуванням) до настання 18-річного віку _______________ (вказати дату 

настання 18-річного віку).                         

 

  

Дата                                                                                     Підпис 

 

 

 

  

 

 



Додаток 3 

 

Директору ВСП 

«Смілянський технологічний 

фаховий коледж НУХТ» 

___________________________________ 
(П.І.Б.) 

студента(-ки)групи _________________ 

___________________________________ 
(П.І.Б.) 

_________________________________________________ 

Номер мобільного телефону 

 

 

Заява 

Прошу відповідно до підпункту 5 пункту 13 постанови Кабінету 

Міністрів України від 05.04.1994 р. №226 «Про поліпшення виховання, 

навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і 

дітей, позбавлених батьківського піклування» (із змінами)  та наказу 

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

України, Міністерства охорони здоров’я України від 28.03.2011 р. 

№284/423/173 «Про встановлення граничного розміру плати за проживання в 

студентських гуртожитках вищих навчальних закладів державної та 

комунальної форми власності» (із змінами) звільнити мене від оплати за 

проживання в гуртожитку, оскільки я є (вказати необхідне: дитиною-

сиротою / дитиною, позбавленою батьківського піклування / особою з числа 

дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування / студентом, який в 

період навчання у віці від 18 до 23 років втратив батьків). 

  

Дата          Підпис 

 

  

 

 

 



Додаток 4 

Розписка 

  Я,  ________________________________________________________        

(прізвище, ім’я, по батькові) 

випускник ВСП СТФК НУХТ ________________________________________ 

__________________________________________________________________, 
(назва відділення, курс, група) 

який відносився до категорії дітей-сиріт і дітей, позбавлених 

батьківського піклування, осіб з їх числа, а також осіб, які в період навчання 

у віці від 18 до 23 років залишились без батьків, попереджений про те, що 

для отримання одноразової грошової допомоги при працевлаштуванні маю 

особисто в місячний термін після працевлаштування, але не пізніше трьох 

місяців після закінчення ВСП СТФК НУХТ, подати бухгалтерії коледжу такі 

документи: 

-         заява; 

-         копія паспорта; 

-         довідка про працевлаштування або про перебування на обліку в 

центрі зайнятості органів соціального захисту; 

-         завірений в установленому порядку витяг з трудової книжки тощо. 

У разі несвоєчасного подання зазначеного переліку документів не 

висуватиму будь-яких претензій до коледжу щодо вказаної грошової 

допомоги. 

 

Дата          Підпис 

  

 

 

 

 

 

 


