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Від _21.04.2016_№ _1/9-202___ 

На №__________ від _________ 

Департаментам (управлінням) освіти  

і науки обласних, Київської міської  

державних адміністрацій 

Про порядок нарахування 

та виплати грошової допомоги  

випускникам шкіл-інтернатів 

 

 

У зв’язку з численними зверненнями директорів інтернатних закладів для 

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, щодо порядку 

нарахування та виплати одноразової грошової допомоги випускникам шкіл-

інтернатів Міністерство освіти і науки України в межах компетенції інформує. 

Частиною сьомою статті 8 Закону України «Про забезпечення організаційно-

правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування» (далі - Закон) передбачено право випускників навчальних закладів із 

числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, на забезпечення за 

рахунок навчального закладу або відповідної установи одягом і взуттям, а також 

одноразовою грошовою допомогою в розмірі не менше шести прожиткових 

мінімумів для осіб відповідного віку у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів 

України. Нормативи забезпечення одягом і взуттям затверджуються Кабінетом 

Міністрів України.  

Відповідно до статті 25 Закону, порядок відшкодування витрат, 

пов'язаних з утриманням дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 

піклування, та осіб з їх числа, у тому числі на харчування, одяг, взуття, м'який 

інвентар на одну фізичну особу, здійснення грошових виплат при 

працевлаштуванні та вступі до навчального закладу, а також інших виплат, 

передбачених цим Законом, встановлюється Кабінетом Міністрів України 

відповідно до державних соціальних стандартів. 

Згідно зі статтею 39-9 Закону, порядок відшкодування витрат на виплату 

допомоги випускникам закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування, повне державне забезпечення відповідно до статті 8 цього Закону при 

працевлаштуванні та вступі до навчального закладу відповідно до норм 

забезпечення випускників закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, затверджується Кабінетом Міністрів України. 



Такий порядок визначений у постанові Кабінету Міністрів України              

від 05 квітня 1994 р. № 226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального 

захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування» (далі - Постанова). 

Зазначена Постанова поділяє випускників (дітей-сиріт і дітей,   

позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, а також учнів та 

студентів, 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) на тих, що після випуску 

вступають на навчання до професійно-технічних та вищих навчальних закладів 

та на таких, що після випуску працевлаштовуються. Для цих категорій 

випускників встановлені різні види пільг та виплат. 

Відповідно до підпункту 1 пункту 13 Постанови, 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. 

Відповідно до підпункту 4 пункту 13 Постанови, 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 40 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а також 

одноразова грошова допомога в розмірі шести прожиткових мінімумів. За 

бажанням випускників навчальних закладів їм може бути виплачена грошова 

компенсація у розмірі, необхідному для придбання одягу та взуття. 

Враховуючи викладене вище, випускник загальноосвітнього 

навчального закладу, який вступає на навчання до професійно-технічного 

або вищого навчального закладу має право на комплект нового одягу і 

взуття на суму не менш як 12 неоподатковуваних мінімумів доходів 

громадян, а також грошову допомогу в розмірі не менш як                                    

2,5 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян. Учні та студенти, що 

навчалися або виховувалися в навчально-виховних та вищих навчальних 

закладах і перебували на повному державному утриманні, мають право на 

одноразову грошову допомогу у розмірі шести прожиткових мінімумів для 

осіб відповідного віку при працевлаштуванні. 

 

 

 

Заступник Міністра                                                                              Павло Хобзей 
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