СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ
КОНСУЛЬТУЮТЬ ФАХІВЦІ МІНОСВІТИ

ОРІЄНТОВНА ТАБЛИЦЯ МІНІМАЛЬНОГО ГРОШОВОГО
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ УЧНІВ ТА
СТУДЕНТІВ З ЧИСЛА ДІТЕЙ-СИРІТ І ДІТЕЙ, ПОЗБАВЛЕНИХ
БАТЬКІВСЬКОГО ПІКЛУВАННЯ, У 2010 РОЦІ
Людмила КУНГУРЦЕВА, головний спеціаліст відділу праці та нормативно-інформаційного забезпечення
Міністерства освіти і науки
України
Вид забезпечення

Ї

2

Нормативний
документ
3

Професійнотехнічні
заклади
4

Вищі навчальні заклади

I- II рівнів III-IV рівнів
акредитації акредитації
5

6

ПЕРЕБУВАЮТЬ НА ПОВНОМУ ДЕРЖАВНОМУ УТРИМАННІ
і

Вартість харчування*:
— на день
— на 12 місяців або 366 днів

35
12810

35
12810

35
12810

* Вартість харчування береться у розмірі вартості харчування дітей у школах-інтернатах відповідного регіону з урахуванням торгівельних
націнок.
595
595
595
2 Вартість одягу, взуття (1 раз на рік) (не менш як 35 нмдг)*
П. 2.2 наказу № 763
" Ця сума може бути більшою (тобто складати більше 595 грн.).
Щорічне поповнення гардероба та текстильної білизни складає 65 % від коштів, передбачених на первинне забезпечення (див. також
консультацію, наведену в газеті «Бюджетна бухгалтерія^, 2009, № 21, с. 24).
136
136
136
3 Матеріальна допомога 1 раз на рік (не менш як 8 нмдг)
П.п. 3. п. 13 постанови
№ 226

Стипендія:

4

на 1 місяць
на 12 місяців
Стипендія у разі відмінного навчання:

на 1 місяць
на 12 місяців
Придбання навчальної літератури (у розмірі 3-х мінімаль5
них ординарних (звичайних) академічних стипендій)
Додатково при вступі на навчання до професійнотехнічних та вищих навчальних закладів для здобуття
6 вищого кваліфікаційного рівня*:
— для придбання одягу, взуття не менш як 12 нмдг;
— грошова допомога не менш як 2,5 нмдг

550
6600

1160
13920

1160
13920

590
7080

1210
14520

1220
14640

Абз. 2 п.п. 1 п. 13
постанови № 226

600

1200

1590

Абз. 1 п.п. 1 п. 13
постанови № 226

246,5
(204 + 42,50)

Постанова № 165

* Видається закладом, який вони закінчили.
Додатково при працевлаштуванні:
— для придбання одягу, взуття не менш як 40 нмдг;

7

— грошова допомога у розмірі шести прожиткових мінімумів**

1

Вартість обіду:
на день
на 12 міс. грн
Стипендія

680
П.п. 4 п. 13 постанови
№ 226

246,5
246,5
(204 + 42,50) (204 + 42,50)

680

680

з 01.04.2010 р. = 5034 грн.; з
01.07.2010 р. = 5058 грн.; з
01.10.2010 р. = 5166 грн.; з
01.12.2010 р. =5250 грн.

ПЕРЕБУВАЮТЬ ПІД ОПІКОЮ (ПІКЛУВАННЯМ)

2

на 1 міс.
на 12 міс.
Стипендія у разі відмінного навчання:
на 1 місяць
на 12 місяців

Постанова № 165

14
5124

14
5124

14
5124

550
6600

1160
13920

1160
13920

590
7080

1210
14520

1220
14640

1
3

4

2
Матеріальна допомога 1 раз на рік (не менш як 8 нмдг)
Додатково по закінченні закладу при працевлаштуванні: —
для придбання одягу, взуття не менш як 6 нмдг;
— грошова допомога у розмірі шести прожиткових мінімумів**

136

4
136

5
136

272

272

272

3
П.п.Зп. 13
постанови № 226

П.п.бп. 13
постанови № 226

з 01.04.2010 р. =5034 грн.; з
01.07.2010 р. = 5058 грн.; з
01.10.2010 р. =5166 грн.; з
01.12.2010 р. = 5250 грн.

Загальний показник прожиткового мінімуму складає:
з 01.01.2010 р.-825 грн.;
з 01.04.2010 р.-839 грн.;
з 01.07.2010р.-843грн.;
3 01.10.2010 р . 8 6 1 грн.;
3 01.12.2010 p . - 875 грн.

ПРИМІТКИ
1. Грошова
компенсація
вартості
харчування
виплачується у професійно-технічних та вищих
навчальних закладах у разі відсутності можливості ія
організації повноцінного харчування учням та
студентам з числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених
батьківського піклування. Тим, які перебувають і
повному державному забезпеченні, — у розмірі
вартості харчування у школах-інтернатах відповідно
регіону з урахування торговельних націнок, а тим, кому
в установленому законодавством порядку призначено
опікуна чи піклувальника, — виплачується вартість
обіду.
2. Розмір неоподатковуваного мінімуму доходів
громадян, який застосований у розрахунках, скла-є 17
грн.
При
розрахунках
відповідних
виплат
застосовувався мінімальний розмір неоподаткованого
мінімуму доходів громадян.
3. При визначенні розмірів стипендій для учнів та
студентів з числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених
батьківського піклування, а також учнів та студентів,
які в період навчання у віці від 18 до 23 років
лишилися без батьків, необхідно враховувати
положення постанови № 882 та постанови № 1414
виплату
мінімальної
ординарної(звичайної)
академічної стипендії здійснювати в розмірах, що
діяли рудні 2009 року. Для учнів професійно-технічних
студентів вищих навчальних закладів І — IV рівнів
акредитації з числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених
батьківського піклування, стипендія складає відповідно
550 та 1160 грн. на місяць. Якщо учень або студент
навчається на відмінно, розмір стипендії становить:
для учнів професійно-технічних навчальних ладів—
590 грн.; для студентів вищих навчальних спадів І — II
рівнів
акредитації,
які
навчаються
освітньокваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» або
«бакалавр» — 1210 грн.; для студентів цих навчальних
закладів III — IV рівнів акредитації, навчаються за
освітньо-кваліфікаційним
рівнем
«бакалавр»,
«спеціаліст» або «магістр» — 1220 грн. Розміри

стипендій наведено у мінімальному розмірі t врахування
різного роду підвищень.
4. При розрахунку коштів особам з числа дітей-сиріт та
позбавлених батьківського піклування для придбання
навчальної літератури враховано розміри мінімальних
ординарних (звичайних) академічних стипендій у вересні
2010 року, а саме: для учня професійно-технічного
навчального закладу — 200 грн. на місяць, для студента
вищого навчального закладу І — II рівнів акредитації —
400 грн. на місяць, для студента вищого навчального
закладу III — IV рівнів акредитації — 530 грн. на місяць.
5. Сума грошової допомоги при працевлаштуванні у
розмірі шести прожиткових мінімумів визначена з
урахуванням розміру прожиткового мінімуму на одну
особу з розрахунку на місяць (з 01.01.2010 р. — 825 грн.;
01.04.2010 р. — 839 грн.; 01.07.2010 р. -843 грн.;
01.10.2010 р. — 861 грн.; 01.12.2010 р. -875 грн.)
відповідно до Закону № 1646.

НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ
Закон № 1646 — Закону України «Про встановлення
прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати»
від 20.10.2009 р. № 1646.
Постанова № 226 — постанова КМУ «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та
матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування» від 05.04.94 р. №
226.
Наказ № 763 — наказ Міністерства освіти і науки
України «Про затвердження норм матеріального та
нормативів фінансового забезпечення дітей-сиріт та
дітей, позбавлених батьківського піклування, а також
вихованців шкіл-інтернатів» від 17.11 2003 р. № 763.
Постанова № 882 — постанова КМУ «Питання
стипендіального забезпечення» від 12.07.2004 р. № 882.
Постанова № 1 4 1 4 — постанова КМУ «Про заходи
щодо організації бюджетного процесу у 2010 році» від
29.12.2009 р. № 1414.
Постанова № 165 — постанова КМУ «Деякі питання
стипендіального забезпечення» від 05.03.2008 р. № 165.

