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    І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

Положення про надання державної цільової підтримки та соціального 

захисту студентів пільгових категорій Державного університету 

телекомунікацій  (далі - Положення) розроблено на виконання Закону 

України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального 

захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 

Постанови Кабінету Міністрів України «Про надання державної цільової 

підтримки деяким категоріям громадян для здобуття професійно-технічної та 

вищої освіти» від 23.11.2016 №975 з метою забезпечення соціального 

захисту, держаної підтримки студентів Державного університету 

телекомунікацій  (далі – Університет) з числа осіб пільгових категорій для 

здобуття ними вищої освіти та визначає порядок і умови надання пільг 

відповідним категоріям громадян. 

Положення розроблено відповідно до Законів України «Про освіту», 

«Про вищу освіту», «Про забезпечення організаційно-правових умов 

соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування», «Про статут ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», 

«Про зайнятість населення», Постанов Кабінету Міністрів «Про поліпшення 

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

батьківського піклування» від 05.04.1994 №226, «Про затвердження норм 

харчування закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та 

відпочинку» від 22.11.2004 №1591, «Про затвердження переліку платних 

послуг, які можуть надаватися  закладами освіти іншими установами та 

закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми 

власності» від 27.08.2010 №796, «Питання стипендіального забезпечення» від 

12.07.2004 №882, «Про розміри стипендій у державних та комунальних  

закладах освіти, наукових установах» від 28.12.2016 №1047, Порядку та умов 

надання державної цільової підтримки деяким категоріям громадян для 

здобуття професійної (професійно-технічної) фахової передвищої та вищої 

освіти, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 

23.11.2016 №975, Порядку використовування коштів, передбачених у 

державному бюджеті для виплати соціальних стипендій студентам 

(курсантам) закладів фахової перед вищої та вищої освіти, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 №1045, Наказу 

Міністерства освіти і науки України «Про затвердження норм матеріального 

та нормативів фінансового забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
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батьківського піклування, а також вихованців шкіл-інтернатів» від 

17.11.2003, Наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, 

Міністерства охорони здоров’я  України «Про встановлення граничного 

розміру плати за проживання в студентських гуртожитках вищих навчальних 

закладів державної та комунальної форми власності» від 28.03.2011 

№284/423/173. 

 

ІІ. СТУДЕНТИ З ЧИСЛА ДІТЕЙ-СИРІТ ТА ДІТЕЙ,  ПОЗБАВЛЕНИХ  

БАТЬКІВСЬКОГО ПІКЛУВАННЯ, ЩО ПЕРЕБУВАЮТЬ ПІД 

ОПІКОЮ (ПІКЛУВАННЯМ) 

 

 Дитина-сирота – дитина, в якої померли чи загинули батьки. 

 Діти, позбавлені батьківського піклування – діти, які залишилися 

без піклування батьків у зв’язку з позбавлення їх батьківських прав, 

визнанням їх померлими, відбуванням покарання в місцях позбавлення волі 

та перебуванням їх під вартою на час слідства, розшуками їх органами 

Національної поліції, пов’язаним з відсутністю відомостей про їх 

місцезнаходження, тривалою хворобою батьків, яка перешкоджає їм 

виконувати свої батьківські обов’язки, а також діти, розлучені із сім’єю 

підкинуті діти, батьки яких невідомі, діти, від яких відмовились батьки, діти, 

батьки яких не виконують своїх батьківських обов’язків з причин, які  

неможливо з’ясувати у зв’язку з перебуванням батьків на тимчасово 

окупованій території України або в зоні проведення антитерористичної 

операції, та безпритульні діти. 

 Студенти з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених  батьківського 

піклування, віком до 23 років та студенти, які під час навчання у віці від 18 

до 23 років залишилися без батьків, згідно законодавства зараховуються на 

повне державне утримування в Університеті до закінчення  ними навчання за 

певним освітнім ступенем. 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. 

 Повне державне утримання студентів Університету з числа дітей-сиріт 

та дітей, позбавлених батьківського піклування, здійснюється у вигляді 

надання: 

-       соціальної стипендії – за умови задовільного навчання; 

-       безплатного проживання у студентському  гуртожитку 

Університету; 
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- щомісячних виплат компенсації на харчування, здійснюється на 

підставі наказу Департаменту освіти і науки, молоді та спорту виконавчого 

органу Київської міської державної адміністрації щодо вартості набору 

продуктів харчування для студентів, які відносяться до категорії дітей-сиріт 

та осіб з їх числа; 

-      щорічних виплат грошової компенсації на придбання одягу, 

взуття і м’якого інвентарю. 

Кошти для первісного придбання зазначених предметів виплачуються 

в сумі 35 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, а розмір виплат на 

щорічне поповнення предметів гардеробу та текстильної білизни становить 

65 відсотків від нормативу, встановленого для первісного придбання 

вказаних предметів. 

- щорічної грошової допомоги на придбання навчальної 

літератури, яка виплачується в розмірі трьох мінімальних ординарних 

(звичайних) академічних стипендій не пізніше 30 днів з початку навчального 

року; 

- щорічної матеріальної допомоги, яка надається в розмірі 8 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян до кінця календарного року; 

- виплат випускникам при працевлаштуванні. 

При продовженні навчання в Університеті випускники забезпечуються 

за рахунок  закладів, які вони закінчили, комплектом нового одягу і взуття на 

суму не менш, як 12 неоподаткованих мінімумів доходів громадян та 

грошовою допомогою в розмірі не менш як 2,5 неоподаткованих мінімумів 

доходів громадян. 

При працевлаштуванні випускники Університету, які перебувають на 

повному державному утриманні, отримують грошову компенсацію на 

придбання одягу, взуття, м’якого інвентарю і обладнання на суму 40 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а також одноразову грошову 

допомогу в розмірі 6 прожиткових мінімумів для працездатних осіб. 

Відповідні виплати здійснюються до завершення фінансового року на 

підставі заяв, до яких додаються: паспорт, довідка про працевлаштування та 

завірений в установленому порядку витяг з трудової книжки або довідка про 

перебування на обліку у центрі занятості, органах соціального захисту тощо. 

Якщо випускник Університету зареєстрований як фізична особа-підприємець 

(ФОП) чи працює у фізичної особи-підприємця і ФОП не має власної 

печатки, то виплати проводяться на підставі виписки з Єдиного державного 
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реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських  

формувань. 

Випускники Університету зазначеної категорії при отриманні диплому 

про освіту надають до Університету розписку про те, що вони попереджені 

щодо необхідності надання вказаних документів для отримання допомоги. 

Документи, які підтверджують взяття на облік та зарахування на повне 

державне утримання, є: 

-          паспорт громадянина України; 

-          свідоцтво про народження; 

-          студентський квиток; 

- витяг з обліково-статистичної карти дитини-сироти або дитини, 

позбавленої  батьківського піклування, виданий службою у справі дітей; 

- свідоцтва про смерть батьків або рішення суду про позбавлення 

батьківських прав; 

- рішення суду про встановлення опіки чи піклування та довідка 

опікунської ради про встановлення опіки чи піклування; 

- довідка з попереднього місця навчання про перебування на 

повному державному утриманні. 

 

 

ІІІ. СТУДЕНТИ З ЧИСЛА УЧАСНИКІВ БОЙОВИХ ДІЙ 

 

Студентам Університету, визнаним відповідно до пункту 19 частини 

першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх 

соціального захисту», учасниками бойових дій на період здобуття вищої 

освіти, але не довше, ніж до досягнення ними 23 років надається державна 

цільова підтримка у вигляді: 

- повної оплати за навчання для здобуття вищої освіти за певним 

ступенем вищої освіти за рахунок коштів загального фонду державного або 

місцевого бюджету – у разі зарахування на місця державного (регіонального) 

замовлення відповідно до умов та правил прийому з урахуванням квот, 

установлених відповідно до законодавства); 

- соціальної стипендії – за умови задовільного навчання; 

- безплатного забезпечення підручниками; 

- безплатного доступу до Інтернету, систем баз даних; 

- безоплатного проживання у студентському гуртожитку 

Університету. 
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Документами, які підтверджують право на одержання державної 

цільової підтримки, є: 

- паспорт громадянина України; 

- посвідчення учасника бойових дій встановленого зразка; 

- довідка органу соціального захисту населення про перебування 

на обліку в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають 

право на пільги, за зареєстрованим (фактичним) місцем проживання з 

посилання на норму законодавства, відповідно до якої встановлено статус 

учасника бойових дій. 

 

              IV. СТУДЕНТИ З ЧИСЛА ДІТЕЙ УЧАСНИКІВ БОЙОВИХ ДІЙ 

 

Студентам Університету як дітям осіб, визнаних учасниками бойових 

дій відповідно до п.19 частини першої статті 6 Закону України «Про статус 

ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», на період здобуття вищої 

освіти, але не довше, ніж до досягнення ними 23 років надається державна 

цільова підтримка у вигляді: 

- повної оплати за навчання для здобуття вищої освіти за певним 

ступенем вищої освіти за рахунок коштів загально фонду державного або 

місцевого бюджету – разі зарахування на місця державного (регіонального) 

замовлення відповідно до умов та правил прийому; 

- першочергового переведення на навчання на місця державного 

(регіонального) замовлення, студентів, зарахованих відповідно до умов та 

правил прийому згідно з угодами, укладеними між Університетом та 

фізичною або юридичною особою: 

- соціальної стипендії – за умови задовільного їх навчання; 

- безплатного забезпечення підручниками; 

- безплатного доступу до Інтернету, систем баз даних; 

- пільгової оплати за проживання у студентському гуртожитку 

Університету у розмірі 50% граничного розміру плати за проживання у 

студентському гуртожитку для студентів Університету, встановленої на 

поточний навчальний рік. 

Документами, які підтверджують право на одержання державної 

цільової підтримки, є: 

- паспорт громадянина України; 

- свідоцтво про народження; 

- посвідчення учасника бойових дій встановленого зразка. 
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V. СТУДЕНТИ З ЧИСЛА ДІТЕЙ ЗАГИБЛИХ 

 

Студенти Університету, які віднесені до осіб, зазначених в абзацах 

четвертому – восьмому та чотирнадцятому пункту і частини першої статті 10 

Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 

захисту», зокрема: 

- осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ 

України, поліцейських, які загинули або померли в наслідок поранення, 

контузії чи каліцтва, одержаних  під час участі в антитерористичній операції,  

захищаючи незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України; 

- осіб, які добровільно забезпечували (або добровільно залучалися 

до забезпечення) проведення антитерористичної операції (у тому числі 

здійснювали волонтерську діяльність) та загинули (пропали безвісті), 

померли внаслідок поранення, контузії  або каліцтва, одержаних під час 

забезпечення проведення антитерористичній операції (у тому числі 

волонтерської  діяльності), перебуваючи безпосередньо в районах 

антитерористичній операції у період Ії проведення; 

- осіб , які, перебуваючи у складі добровольчих формувань, що 

були утворені або само організувалися для захисту незалежності, 

суверенітету  та територіальної  цілісності України, загинули (пропали 

безвісті), померли внаслідок  поранення, контузії або каліцтва, одержаних під 

час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні Ії 

проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної 

операції у період Ії проведення, за умови, що в подальшому такі добровольчі 

формування були включені до складу Збройних Сил України, Міністерства 

внутрішніх справ України військових формувань та правоохоронних органів. 

- осіб, які, перебуваючи у складі добровольчих формувань, що 

були утворені або само організувалися для захисту незалежності, 

суверенітету та територіальної цілісності України, але в подальшому такі 

добровольчі формування не були включені до складу Збройних Сил України, 

Національної гвардії  України та інших утворених до законів України 

військових формувань та правоохоронних органів, загинули (пропали 

безвісти), померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних  під 

час виконання такими добровольчими формуваннями завдань 

антитерористичної операції у взаємодії із Збройними Силами України, 
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Міністерством внутрішніх справ України, Національною гвардією України та 

іншими утвореними  відповідно до  законів України військовими 

формуваннями та правоохоронними органами, перебуваючи безпосередньо в 

районах антитерористичної операції у період Ії проведення. 

- Військовослужбовців (резервістів, військовозобов’язаних) та 

працівників Збройних Сил, Національної гвардії, СБУ, Служби зовнішньої 

розвідки, Даржприкордонслужби, Держспецтрасслужби, 

військовослужбовців військових прокуратур, осіб рядового та 

начальницького складу підрозділів оперативного забезпечення зон 

проведення антитерористичної операції ДФС, поліцейських, осіб рядового, 

начальницького складу, військовослужбовців, працівників МВС, Управління 

державної охорони, Держспецзв’язку, ДСНС, ДПтС, інших утворених 

відповідно до законів військових формувань, які   захищали незалежність, 

суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередньо участь 

в антитерористичній операції у перід проведення, перебуваючи 

безпосередньо  в районах антитерористичній операції  у період її проведення, 

та загинули (пропали безвісти), померли внаслідок поранення, контузії або 

каліцтва, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній 

операції,   забезпеченні її проведення, перебуваючи  безпосередньо  в 

районах  антитерористичної операції  у період Ії проведення, а також дітям із 

сімей працівників підприємств, установ, організацій, які залучилися до 

забезпечення антитерористичної операції  та загинули (пропали безвісти), 

померли внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних під час 

забезпечення антитерористичної операції  безпосередньо в районах та у 

період її проведення; 

- осіб, які загинули або померли внаслідок поранень, каліцтва, 

контузії чи інших ушкоджень здоров’я, одержаних під час участі у Революції 

Гідності; 

- студентам, один з батьків яких помер внаслідок захворювання, 

одержаного в період участі в антитерористичній операції . 

Студентам Університету з числа загиблих, зазначених у розділі V цього 

Положення, на період здобуття вищої освіти, але не довше, ніж до 

досягнення ними 23 років надається державна цільова підтримку у вигляді:  

- повної оплати за навчання для здобуття вищої освіти за певним 

ступенем вищої освіти за рахунок коштів загального фонду державного або 

місцевих бюджетів – у разі зарахування на місця державного (регіонального) 

замовлення відповідно до умов та правил прийому; 
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- соціальної стипендії – за умов задовільного їх навчання;  

- безкоштовного забезпечення підручниками; 

- безкоштовного доступу до Інтернету, систем баз даних; 

- безкоштовного проживання в студентському гуртожитку. 

Документами, які підтверджують право на одержання державної 

цільової підтримки, є: 

- паспорт громадянина України; 

- свідоцтво про народження; 

- свідоцтво про смерть батька (матері); 

- довідка з соціального закладу. 

 

VІ. СТУДЕНТИ З ЧИСЛА ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ  ОСІБ 

 

Студентам Університету як дітям, зареєстрованим як внутрішньо 

переміщені особи, надається державна цільова підтримка у вигляді: 

- повної оплати за навчання для здобуття вищої освіти за певним 

ступенем вищої освіти за рахунок коштів загального фонду державного або 

місцевих бюджетів – у разі зарахування на місця державного (регіонального) 

замовлення відповідно до умов та правил прийму; 

-         надання в установленому законодавством порядку пільгових 

довгострокових кредитів для здобуття вищої освіти – у разі зарахування на 

навчання згідно  з угодами, укладеними між Університетом та фізичною або 

юридичною особою, відповідно до умов та правил прийому; 

-        соціальної стипендії – за умов задовільного навчання; 

-        безоплатного забезпечення підручниками; 

-        безкоштовного доступу до Інтернету, систем баз даних; 

-        пільгової оплати за проживання у студентському гуртожитку 

Університету у розмірі 50% граничного розміру плати за проживання у 

студентських гуртожитках для студентів Університету, встановленої на 

поточний навчальний рік, за умов, що зазначені особи не отримують 

щомісячну адресну допомогу відповідно до Постанови Кабінету Міністрів 

України «Про надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо 

переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на 

оплату житлово-комунальних послуг» від 01.10.2014 №505. 

Документами, які підтверджують право на одержання державної 

цільової підтримки, є: 
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-         паспорт громадянина України; 

-         довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи; 

-         довідка щодо неотримання щомісячної адресної допомоги 

внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому 

числі на оплату житлово-комунальних послуг відповідно до Постанови 

Кабінету Міністрів України від 01.10.2014 №505. 

 

                 VІІ.  СТУДЕНТИ  З ЧИСЛА ШАХТАРІВ  АБО  БАТЬКИ 

ЯКИХ  Є ШАХТАРАМИ     

 

       Студентам Університету із числа шахтарів, які мають стаж підземної 

роботи не менш як три роки відповідно до статті 5 Закону України “ Про  

підвищення престижності шахтарської праці ” . 

        Студентів Університету, батьки яких є шахтарями, що мають стаж 

підземної роботи не ме6нш як 15 років або загинули внаслідок нещасного 

випадку на виробництві чи стали інвалідами І або ІІ групи, відповідно до 

статті 5 Закону України “ Про  підвищення престижності шахтарської праці ”  

- протягом трьох років після здобуття загальної середньої освіти. 

 

               VIII.  СТУДЕНТИ З ЧИСЛА ПОСТРАЖДАЛИХ ВНАСЛІДОК 

ЧОРНОБИЛЬСКОЇ    КАТАСТРОФИ 

 

         Студенти Університету із числа постраждалих внаслідок 

Чорнобильської  катастрофи  мають право на отримання соціальної стипендії 

відповідно до статей 20-22 і 30 Закону України “ Про статус і соціальний 

захист громадян, які постраждали в наслідок Чорнобильської  катастрофи ”. 

 

 

ІХ. ПОРЯДОК НАДАННЯ ПІЛЬГ 

Державна цільова підтримка для здобуття вищої освіти в Університеті 

та матеріальне забезпечення  студентів з числа осіб, які належать до 

пільгових категорій визначається відповідними нормативно-правовими 

актами на підставі заяв студентів, наданих ними документів до сектору 

соціального захисту відділу кадрів і встановлюється Комісією п призначенню 

пільг студентам Університету. 
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Взяття на облік, призначення обов’язкових виплат і компенсацій 

студентам з числа осіб, які належать до пільгових категорій,  здійснюється 

відділом з питань соціальних та навчальних проблем студентів.   

Призначення соціальної стипендії та встановлення пільгової оплат або 

безоплатного проживання у студентському гуртожитку Університету 

вирішують стипендіальні комісії навчально- наукових інститутів. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


