 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.

 Право на соціальну стипендію
Примітка. Розмір соціальної стипендії для
студентів ВНЗ з числа 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 - 2360 гривень на місяць.

 Право на отримання 100 відсотків
заробітної плати, нарахованої в період
виробничого навчання та виробничої
практики.

 До завершення навчання право на
щорічну
допомогу
для
придбання
навчальної літератури в розмірі трьох
соціальних стипендій.
Виплата зазначеної допомоги здійснюється
протягом 30 днів після початку навчального року за
рахунок коштів, що передбачаються для навчальних
закладів у відповідних бюджетах.

 Право на збереження на весь період
академічної відпустки повного державного
забезпечення та виплати стипендії (у випадку
оформлення академічної відпустки за
медичним висновком).
Навчальний заклад має сприяти організації
лікування.

 Право

на
забезпечення
гуртожитком безкоштовно під час навчання у
ВНЗ.

 Право на забезпечення безоплатно
харчуванням за встановленими нормами.
За
неможливості
організації
повноцінного
харчування ВНЗ може виплачувати грошову
компенсацію у розмірі:
- 100 % вартості харчування (студентам, що
перебувають на повному державному забезпеченні);
- 40 % від вартості харчування (студентам, яким в
установленому законодавством порядку призначено
опікуна чи піклувальника).
Компенсація на харчування виплачується за всі дні
перебування в навчальному закладі (включаючи
вихідні, святкові дні й канікули).

 Право на одноразову грошову
допомогу по досягненню 18-річного віку
незалежно від форми влаштування.
Виплата одноразової допомоги здійснюється у
готівковій (грошовій) формі районними (міськими)
відділами (управліннями, департаментами) освіти на
підставі заяви та паспорта отримувача цієї допомоги.
Примітка. Розмір одноразової допомоги дітямсиротам і дітям, позбавленим батьківського
піклування, становить 1810 гривень на одну дитину.

 Право

випускників
ВНЗ,
які
перебували
на
повному державному
утриманні, на забезпечення за рахунок
навчального
закладу
за
умови
їх
працевлаштування:
1) одягом, взуттям, тощо на суму, не
менш як 40 неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян.
За бажанням випускників навчальних закладів
може бути видана грошова компенсація в розмірі,
необхідному для придбання одягу і взуття, але не менш
як 40 н. м. д. громадян.

Примітка. Один неоподатковуваний мінімум
доходів громадян дорівнює 17 гривень.

2) а також одноразовою грошовою
допомогою в розмірі не менше шести
прожиткових мінімумів для осіб відповідного
віку.
Примітка. Законом України «Про державний
бюджет на 2020 рік» встановлено прожитковий
мінімум:
для дітей віком від 6 до 18 років: з 1 січня 2020
року – 2218 гривень, з 1 липня – 2318 гривень, з 1
грудня – 2395 гривень;
для працездатних осіб: з 1 січня 2020 року - 2102
гривні, з 1 липня - 2197 гривень, з 1 грудня - 2270
гривень.

 Право на додаткові гарантії у
сприянні працевлаштуванню
Примітка. З питань працевлаштування можна
звернутись до Полтавського обласного центру
зайнятості
Адреса: 36039, м. Полтава, вул. Сінна, 45
Контактний телефон: (0532) 51-84-20.



Право на щорічне безоплатне
оздоровлення до досягнення 18-річного віку
та оздоровлення на пільгових умовах.



Право на медичне обслуговування.

Обов’язкові медичні огляди всіх дітей-сиріт
та дітей, позбавлених батьківського піклування, а
також осіб із їх числа здійснюються двічі на рік.



Збереження права на житло, в
якому діти-сироти проживали з батьками,
рідними до встановлення опіки, піклування,
влаштування в прийомні сім’ї, дитячі будинки
сімейного типу, заклади для дітей-сиріт та
дітей, позбавлених батьківського піклування.



Право на житлове забезпечення

Примітка. Діти-сироти та діти, позбавлені
батьківського піклування, які досягли 16 років, у разі
відсутності в таких дітей житла мають право
зараховуватися на квартирний облік та соціальний
квартирний облік за місцем їх походження або
проживання.
Після досягнення 18 років такі діти протягом
місяця забезпечуються соціальним житлом до
надання їм благоустроєного житлового приміщення
для постійного проживання.

 на основі єдиного студентського
квитка право на безоплатне відвідування
кінотеатрів, виставок, музеїв, спортивних
споруд; та право на безплатний проїзд у
громадському
міському
(приміському)
транспорті (крім таксі).
 Право на безоплатну первинну та
вторинну правову допомогу.
Безоплатна первинна правова допомога
включає включає такі види правових послуг:
- надання правової інформації;
- надання консультацій і роз'яснень з
правових питань;
- складення заяв, скарг та інших документів
правового
характеру
(крім
документів
процесуального характеру);
- надання допомоги в забезпеченні доступу
особи до вторинної правової допомоги та
медіації.
Безоплатна вторинна правова допомога
влючає такі види правових послуг:
- захист;
- здійснення представництва інтересів осіб в
судах, інших державних органах, органах
місцевого самоврядування, перед іншими
особами;
- складення документів процесуального
характеру.

Примітка. За безоплатною правовою
допомогою
можна
звернутись
до
Регіонального
центру
з
надання
безоплатної вторинної правової допомоги
у Полтавській області
Адреса: 36011, м. Полтава, вул. Європейська
(Фрунзе), 37/40.
Факс/Контактний телефон: (0532) 56-26-66.
Єдиний
телефонний
номер
системи
безоплатної правової допомоги: 0-800-213103.

Важлива інформація!
З приводу питань забезпечення прав дітейсиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування,
можна
звернутись
до
Державної служби у справах дітей Полтавської
обласної державної адміністрації
Адреса: 36014, м. Полтава, вул. Соборності,
45, кім. 201
Факс/Контактний телефон: (0532)56-97-93,
(0532) 50-27-27

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ПОЛТАВСЬКА ДЕРЖАВНА АГРАРНА АКАДЕМІЯ
ОМБУДСМЕН УЧАСНИКІВ ОСВІТНЬОГО
ПРОЦЕСУ ПДАА

ПАМ´ЯТКА
для здобувачів вищої освіти

ПРАВА ДІТЕЙ-СИРІТ та
ДІТЕЙ, ПОЗБАВЛЕНИХ
БАТЬКІВСЬКОГО
ПІКЛУВАННЯ, та ОСІБ З ЇХ
ЧИСЛА

Важлива інформація!
Для отримання більш детальної інформацієї
про права дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування, та осіб з їх числа
рекомендовано ознайомитись із:
- Законом України «Про забезпечення
організаційно-правових умов соціального захисту
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування» від 13.01.2005 № 2342-IV / URL:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2342-15;
- постановою Кабінету Міністрів України «Про
поліпшення виховання, навчання, соціального
захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт
і дітей, позбавлених батьківського піклування» від
05.04.1994
р.
N
226
/
URL:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/226-94%D0%BF
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