Пропозиції
Міністерства освіти і науки України
до проекту Закону України

«Про внесення змін до статті 8 Закону України «Про забезпечення
організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування» щодо підвищення розміру стипендії
та щорічної допомоги»
(реєстр. № 2013 від 03.09.2019, н. д. Цимбалюк М. М., Мейдич О. Л. та інші)

(перше читання)
Міністерство освіти і науки України в межах компетенції підтримує
прийняття зазначеного законопроекту за умови його доопрацювання.
Законопроектом передбачено внести зміни до частини четвертої та п'ятої
статті 8 Закону України «Про забезпечення організаційно-правових умов
соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування» (далі - Закон), якими пропонується особам із числа дітей-сиріт та
дітей, позбавлених батьківського піклування, які навчаються, крім повного
державного забезпечення здійснювати виплату соціальної стипендії в розмірі
не меншому 150 відсотків розміру прожиткового мінімуму у середньому на
одну особу, а також щорічної допомоги для придбання навчальної літератури в
розмірі не меншому трьох місячних соціальних стипендій.
Частиною третьою статті 8 Закону, а також постановою Кабінету
Міністрів України від 05 квітня 1994 р. № 226 «Про поліпшення виховання,
навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і
дітей, позбавлених батьківського піклування» встановлено, що право на повне
державне утримання в закладах освіти мають діти-сироти і діти, позбавлені
батьківського піклування, особи з їх числа, а також учні та студенти, які в період
навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків.
Допомога та утримання таких дітей не можуть бути нижчими за
встановлені мінімальні стандарти, що забезпечують кожній дитині рівень
життя, необхідний для фізичного, розумового, духовного, морального та
соціального розвитку на рівні, не нижчому за встановлений прожитковий
мінімум для таких осіб (частина друга статті 8 Закону).
У бюджетному законодавстві передбачено визначення «прожитковий
мінімум на одну особу в розрахунку на місяць у розмірі...» (наприклад, стаття
7 Закону України «Про Державний бюджет України на 2019 рік»).
Враховуючи зазначене вище, пропонуємо частину четверту та п'яту
статті 8 Закону викласти в такій редакції:
«Дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, особам
із їх числа, а також учням та студентам, які в період навчання у віці від 18 до

23 років залишилися без батьків, які навчаються, крім повного державного
забезпечення виплачується соціальна стипендія в розмірі не меншому
150 відсотків прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунку на місяць у
розмірі станом на 1 січня відповідного фінансового року, а також виплачується
100 відсотків заробітної плати, яка нарахована в період виробничого навчання
та виробничої практики. Порядок виплати та розмір стипендії затверджується
Кабінетом Міністрів України.
Дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, особам
із їх числа, а також учням та студентам, які в період навчання у віці від 18 до
23 років залишилися без батьків, які навчаються, до завершення навчання
виплачується щорічна допомога для придбання навчальної літератури в розмірі
не меншому трьох місячних соціальних стипендій, яка їм призначена. Виплата
зазначеної допомоги здійснюється протягом ЗО днів після початку навчального
року за рахунок коштів, що передбачаються для навчальних закладів у
відповідних бюджетах».
Одночасно вважаємо за необхідне внесення змін до частин третьої,
шостої, сьомої статті 8 Закону, якими врахувати усі категорії учнів і студентів,
які у період навчання мають право на повне державне забезпечення, а саме:
діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування (крім тих, які
перебувають під опікою/піклуванням);
особи з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування;
учні та студенти, які в період навчання у віці від 18 до 23 років
залишилися без батьків.
Внесення
зазначених
змін
врегулює
питання
забезпечення
матеріальними та грошовими ресурсами для задоволення життєво необхідних
потреб та створення умов для нормальної життєдіяльності дітей-сиріт та 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.
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