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1. Загальні положення 

 
Умови соціального захисту та матеріального забезпечення студентів Дніпродзер-
жинського коледжу фізичного виховання  (далі – Коледж), які відносяться до кате-
горії дітей –сиріт та дітей,  позбавлених батьківського піклування, які перебува-
ють 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 числа дітей сиріт) розроблено відповідно до вимог чин-
ного законодавства, а саме: 
- Закону України «Про освіту»,  «Про вищу освіту»; 
- Конвенції «Про права дитини»;  
- Закону України «Про охорону дитинства»;  
- Закону України «Про забезпечення організаційно – правових умов соціального 
захисту дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування»; 
-  Закону України «Про державну допомогу сім’ям»  № 269-VI від 15.04.2008р;  
- Закону України «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для 
дітей № 609/5 від 07.02.2007р.;  
- Закону України  «Про загально обов’язкове державне пенсійне страхування»; 
- Постанови Кабінету Міністрів України від 05.1994р. № 226 «Про поліпшення ви-
ховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт 
і дітей, які залишились без батьківського піклування»;                                                                                                                                                                                                                                                                              
- Житлового кодексу України; 
- Закону України «Про внесення змін до житлових законодавчих актів України 
щодо захисту житлових прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського пік-
лування, а також осіб з їх з числа » від 01.07.2010р;  
-  Постанови Кабінету Міністрів України № 866 від 24.09.2008р.  
- Постанови Кабінету Міністрів України від 12.07. 2004 р.№ 288 «Питання стипе-
ндіального забезпечення»; 
- Постанови Кабінету Міністрів України від 5 березня 2008 р. № 165 «Деякі пи-
тання стипендіального забезпечення»; 
-  Наказу Міністерства освіти і науки України від 17 листопада 2003 р. № 763 
«Про затвердження норм матеріального та нормативів фінансового забезпечення 
дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також вихованців 
шкіл - інтернатів»; 
-  Постанови Кабінету Міністрів України від 04.03.2004 р. № 269 (зі змінами в ре-
дакції від 19.11.2013р.) 
- Постанови Кабінету Міністрів України № 565 р. від 18.08.2013 р. зі змінами від 
15.02.2006 р; 
-  Наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Міністерства фі-
нансів України, Міністерства охорони здоров’я від 28 березня 2011 р.                                 
№ 284/423/173 «Про встановлення граничного розміру плати за проживання в сту-
дентських гуртожитках вищих навчальних закладів державної та комунальної фо-
рми власності»і т.ін. 

 



 
 
Особи з числа дітей – сиріт зараховуються на повне (часткове) державне  

утримання в Коледж на весь період навчання до закінчення навчального закладу, 
якщо вони вперше здобувають повну вищу освіту, а діти – сироти, які перебувають 
під опікою або піклуванням, беруться на облік до досягнення ними 18 – річного 
віку, після чого вони зараховуються (за власним бажанням) на повне державне 
утримання. 

 
2. Соціальний захист студентів з числа дітей – сиріт та дітей позбавлених 

батьківського піклування 
 
Соціальний педагог, до першого вересня отримує списки зарахованих на перші 
курси в Коледж дітей – сиріт та осіб з числа дітей – сиріт у приймальній комісії, а 
студентів, віднесених до зазначених категорій, інших курсів – в навчальній части-
ні.  
     На початку навчального року, в тижневий термін розглядає особові справи сту-
дентів з числа дітей – сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, для 
підтвердження їх статусу і ставить на соціальний супровід. Впродовж всього пері-
оду  їх перебування в навчальному закладі веде особові справи, надсилає запити 
до служб у справах дітей, де перебувають на первинному обліку діти – сироти, для  
формування повного пакету документів, який складається, а саме: 

• свідоцтво про народження, копія паспорта; 

• реєстраційний номер обліковоїкарткиплатникаподатків; 

• відомості про батьків  тародичівдитини; 

• довідку про склад сім'їабоосіб, зареєстрованих у житловомуприміщенні, 
будинку; 

• якіпідтверджують право власностідитини на нерухомість (у разінаявності); 

опис майна дитини; 
• висновок про стан здоров'я, фізичний та розумовийрозвитокдитини, скла-

дений за формою згідно з Додатком 4, Постанови КМУ від 
24.09.2008р.№886; 

• відомостіабодокументи про освітудитини; 
• дублікатобліково-статистичноїкартки; 
• довідку про призначення та виплатупенсії, державноїсоціальноїдопомоги, 

аліментівтощо (у разінаявності); 
• ощадну книжку дитиниабодоговір про відкриттярахунка в установі банку (у 

разінаявності); 
• рішення про надання статусу дитини-сироти абодитини, 

позбавленоїбатьківськогопіклування. 
• копія рішення суду про позбавлення батьківських прав; 
• копія рішення суду про встановлення опіки чи піклування; 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/866-2008-%D0%BF/paran361#n361


• довідка з попереднього місця навчання про перебування на повному  дер-
жавному утриманні.  

 
     Також протягом року, соціальний педагог надає відповіді на запити органам 
опіки та піклування, службам у справах неповнолітніх, службам у справах дітей, 
пенсійному фонду України, виконавчим органам міських рад, департаменту моло-
ді та спорту і т. ін.     
 
      Після зарахування до Коледжу, студентів вказаних категорій, соціальний педа-
гог збирає з них заяви щодо зарахування на повне або часткове  державне утри-
мання.  
     До заяви, завізованої директором Коледжу, додаються витяг з Облікової – ста-
тистичної картки дитини – сироти та дитини, позбавленої батьківського піклуван-
ня, виданий службою у справах дітей, копія паспорта, копія свідоцтва про наро-
дження, 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 довідка опікунської ради про встановлення 
опіки чи піклування ( стосується дітей – сиріт ), довідка з попереднього місця на-
вчання про перебування на повному  державному утриманніі т.ін. 
 
       Наказ готується соціальним педагогом в тижневий термін після початку на-
вчального року.   У разі  відрахування зазначеної категорії студентів з Коледжу 
завідуючий відділення негайно інформує про це соціального педагога. 
 
        Соціальний педагог в місячний термін з початку навчального року зо-
бов’язаний  організувати забезпечення дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьків-
ського піклування єдиним квитком, який дає право на безплатне відвідування кі-
нотеатрів,  виставок,  музеїв,  спортивних споруд, безплатний проїзд у громадсь-
кому міському (приміському) транспорті.  
 
       На протязі кожного навчального року соціальний педагог збирає заяви студен-
тів з числа дітей – сиріт  щодо адреси  перебування їх на час подовжених свят, літ-
ніх та зимових канікул та за відсутності їх в учбовому закладі з будь – яких при-
чин. Вся інформація надається заступнику з виховної роботи та завідуючому ден-
ного відділення. 
 

      В десятиденний термін, з початку навчального року, соціальний педагог фор-
мує пакет документів та надає дані до Баглійського пенсійного фонду щодо отри-
мання пенсії  студентами з числа дітей – сиріт. Сприяє запиту до пенсійних фондів 
України, де перебувають на обліку діти – сироти та діти, позбавлені батьківського 
піклування, для надходження їх особових справ за місцем навчання та обліку, а 
саме до Баглійського пенсійного фонду України. 
     Щомісячно, до 24 числа, соціальний педагог звітується  до Баглійського пен-
сійного фонду щодо змін (відрахування, захворюваність, відпустка і т. ін..) серед 
контингенту студентів з числа дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування.   



 
      На початку кожного навчального і  календарного року ( в місячний термін) со-
ціальний педагог готує та надає інформацію до служби у справах дітей Баглійсь-
кого району щодо перебування в Коледжі неповнолітніх дітей з числа дітей - сиріт  
та дітей, позбавлених батьківського піклування, їх статусу, а також дані про наяв-
ність у них власного житла або перебування їх на квартирному обліку.  
   Двічі на рік соціальний педагог надає пакет документів до служб у справах ді-
тей, де перебувають на первинному обліку студенти Коледжу з числа дітей - сиріт 
та дітей позбавлених батьківського піклування. Пакет документів складається з 
піврічного звіту проведеної роботи зі студентом соціально – психологічною служ-
бою,  характеристики на студента (від куратора групи), медичного висновку (на-
даного мед. працівником коледжу), двох фотокарток 9/12 в повний зріст, та довід-
ки про навчання та перебування на повному або частковому державному утриман-
ні.  

   Соціальний педагог протягом всього періоду перебування дитини - сироти на 
повному державному утриманні в Коледжі, контролює житлові та майнові їх  пра-
ва  для попередження відчуження житла і майна, що є власністю дітей, з порушен-
ням їхніх прав через збір та передавання в органи опіки та піклування відповідної 
інформації; направлення позовів, розгляд документів спільно з іншими фахівцями 
на засіданні комісії з питань захисту прав дітей. 

    На період всього навчання, соціальний педагог щомісячно, зобов’язаний конт-
ролювати кредитні картки студентів з числа дітей –сиріт та дітей позбавлених ба-
тьківського піклування, які знаходяться на повному державному утримання в Ко-
леджі. Здійснювати  виїзди, за адресами проживання  студентів з числа дітей сиріт 
та дітей, позбавлених батьківського піклування, які опинилися в складних життє-
вих обставинах.  
 
   Соціальний педагогом створюється Наказ при досягненні студентом повноліття 
щодо  взяття його (за його власним бажанням) на повне державне утримання в Ко-
леджі. 
 
    Також соціальним педагогом контролюється виплата  яка виплачується, при до-
сягненні повноліття, незалежно від форми влаштування, службою у справах дітей 
(на обліку якої перебуває  дитина з числа дітей - сиріт) одноразова грошова допо-
мога  у порядку зазначеному КМУ.  
 
 

3. Умови проживання в гуртожиткустудентів з числа дітей – сиріт та ді-
тей позбавлених батьківського піклування 

 
 

     Студенти, які відносяться до категорії дітей – сиріт та осіб з числа дітей – сиріт, 
які потребують житло, поселяються в гуртожиток безкоштовно. Після підготовки 
завідуючим гуртожитку наказу про поселення студентів в гуртожиток і його при-



йняття завідуючий гуртожитку подає соціальному педагогу списки студентів за-
значеної категорії та їх заяви, завізовані директором коледжу. Після чого соціаль-
ний педагог готує наказ щодо звільнення таких студентів від оплати за проживан-
ня в гуртожитку. Студенти зазначеної категорії безкоштовно перебувають у гур-
тожитках також і під час літніх канікул. 
 
      На період поселення в гуртожиток завідуючий гуртожитку, соціальний педа-
гог, куратор групи забезпечують дітей з числа дітей – сиріт всім необхідним інве-
нтарем, та створюють належні умови проживання дотримуючись чинного законо-
давства.  
 
     Соціальний педагог,  куратор групи, тренер - наставник постійно відвідують в 
гуртожитку студентів з числа дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування.  
    Соціальним педагогом, та комісією в складі: куратора групи, тренера – настав-
ника,  завідуючого гуртожитку, щоквартально складається Акт – перевірки умов 
проживання дітей з числа дітей – сиріт. Звіти з прикріпленими Актами щокварта-
льно надаються соціальним педагогом директору Коледжу. 
 
   Під час перебування в гуртожиткустуденти, з числа дітей – сиріт та дітей,  поз-
бавлених батьківського піклування,  знаходяться під патронажем вихователів, які 
обов’язково інформують заступника з виховної роботи та попереджають соціаль-
ного педагога, практичного психолога,  кураторів груп,  медичну сестру про будь 
– які зміни в їх поведінці та самопочутті. 
 
 

3. Медичне обслуговуваннястудентів з числа дітей – сиріт та дітей позбав-
лених батьківського піклування 

 
Медичний працівник двічі на рік  організовує в лікарні Баглійськогог району   ме-
дичний   огляд студентів,  з числа  дітей-сиріт  та дітей,   позбавлених  батьківсь-
кого  піклування.   У  разі  потреби  ставить  їх на диспансерний  облік.  Здійснює  
постійний  медичний  нагляд та  своєчасне лікування;  
 
   Забезпечення медичними препаратами та лікування студентів з числа дітей – си-
ріт та дітей, позбавлених батьківського піклування здійснюється за рахунок дер-
жавного забезпечення. 
 
    Медичний працівник обов’язково повідомляє адміністрацію коледжу та соціа-
льного педагога про захворюваність або перебування на лікарняному студента, з 
числа дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. 
 

4. Матеріальне забезпеченнястудентів з числа дітей – сиріт та дітей позба-
влених батьківського піклування 

 



        На початку кожного навчального і календарного року бухгалтерією коледжу 
готується запит до Департаменту освіти і науки України у Дніпропетровській об-
ласній державній адміністрації щодо вартості набору продуктів харчування для 
студентів, які відносяться до категорії дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьків-
ського піклування.  

•  Наказ щодо виплат коштів на харчування зазначених категорій студентів; 
• Наказ щодо виплати щорічної допомоги студентам, які відносяться до кате-

горії осіб з числа дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклу-
вання, для придбання навчальної літератури;  

• Наказ на щорічну матеріальну допомогу студентам, які відносяться до кате-
горії дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування за раху-
нок стипендіального фонду; 

• Наказ щодо щорічного забезпечення студентів (вище зазначеної категорії) 
одягом, взуттям і м’яким інвентарем, для первісного придбання зазначених 
предметів; 

• Наказ  на разову допомогу при працевлаштуванні випускників з числа дітей 
– сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які знаходились на 
повному або частковому державному утриманні; 

     Всі вище зазначені накази як  і визначення розмірів грошового забезпечення 
здійснюється відповідно до нормативів, які переглядаються у разі зміни діючого 
законодавства (розмірів базових показників, методів розрахунків, норм,  фінансо-
вим відділом або бухгалтерією коледжу і виплачуються згідно чинного законодав-
ства студентам, з числа дітей – сиріт та  дітей, позбавлених батьківського піклу-
вання. 
 
      Соціальний педагог на початку навчального року надає бухгалтерії коледжу 
зібрані заяви від студентів щодо отримання готівкою компенсації на харчування.  
 
   Соціальним педагогом щорічно збираються розписки від студентів випускників 
про те,  що вони повідомлені щодо необхідності надання вказаних документів у 
визначений термін для отримання допомоги. 
 
    На при кінці кожного навчального року соціальний педагог надає допомогу сту-
дентам випускникам з числа дітей-сирі та дітей, позбавлених батьківського піклу-
вання,  при заключенні договорів щодо закупівлю матеріальних речей на кошти, 
які були  призначені  згідно ст.. 48 ЗУ «Про загально обов’язкове державне пен-
сійне страхування», а саме «виплати пенсій особам, які перебувають на повному 
державному утриманні в учбовому закладі». А також надає до бухгалтерії Коле-
джу  Договір та накладні  з переліком закупленого товару. 
 
      Також соціальним педагогом контролюється інформація про працевлаштуван-
ня випускників та  надається бухгалтерії  Коледжу зібраний перелік документів  
щодо  працевлаштування випускника, з числа дітей – сиріт та дітей, позбавленої 
батьківського піклування, а саме особиста заява студента, копія паспорта, довідка 
про працевлаштування та завірений в установленому порядку витяг з трудової 



книжки, довідка про перебування на обліку у центрі зайнятості, довідка про пере-
бування у декретній відпустці і т.ін.  
 
             Плановий показник потреби в коштах, що затверджуються в бюджеті на 
відповідний рік, визначається Бухгалтерією коледжу по кожному виду компенсації 
та допомоги на основі інформації  щодо чисельності студентів зазначеної катего-
рії, наданої соціальним педагогом впродовж поточного бюджетного періоду. 
 

5. Проведення виховної роботи з студентами,  з числа дітей – сиріт та дітей 
позбавлених батьківського піклування 

 
     Заступник з виховної роботи,  куратори груп та соціальний педагог з метою 
прилучення дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, до над-
бань українського і світового мистецтва, формування і розвитку їх творчих здіб-
ностей,  систематично проводять творчі зустрічі, виставки образотворчого та ін-
ших видів мистецтва, концерти, а також організовують  конкурси – огляди моло-
дих талантів з метою відбору найобдарованіших дітей. 
 
    Заступником з виховної роботи, завідуючим денного відділення,  головами пре-
дметних комісій, кураторами груп, тренерами наставниками та соціальним педаго-
гом постійно контролюється відвідування занять студентами з числа дітей – сиріт 
та дітей, позбавлених батьківського піклування. 
 
     Куратори груп залучають студентів з числа дітей - сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування до суспільної роботи в групах, для покращення адапта-
ційного періоду, а саме:  емоційної перебудови особистості та її пристосування до 
змін умов життя, до нових вимог в навчальній діяльності, пристосуванні особис-
тості до нового колективу та прийняття суспільних традицій навчального закладу.  
 
    Соціальний педагог залучаєстудентів з числа дітей - сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування до волонтерської та гурткової  роботи, для розкриття у 
студентів творчих здібностей та моделюванню ситуацій, які сприятимуть оволо-
дінню підлітками новогожиттєвого досвіду.  
 
   Тренери наставники залучають студентів з числа дітей – сиріт та дітей, позбав-
лених батьківського піклування до гуртків з спортивної роботи та занять з підви-
щення спортивної майстерності. Постійно контролюють відвідування занять вище 
вказаної категорії студентів. 
 
 Все вище викладене контролюється директором та адміністрацією коледжу. 
 
 


