ПАМ'ЯТКА: СТУДЕНТИ ПІЛЬГОВИХ КАТЕГОРІЙ
Законодавчі та нормативно-правові акти України передбачають, що дитиною вважається
особа до 18 років. Пільги надаються особам до 23 років за умови навчання за денною формою у
загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладах.
Статус дитини-сироти надається дітям, у яких померли або загинули батьки, що
підтверджується свідоцтвом про смерть кожного з них.
Статус дитини, позбавленої батьківського піклування, надається дітям:
1) батьки яких позбавлені батьківських прав;
2) які відібрані у батьків без позбавлення батьківських прав;
3) батьки яких визнані безвісно відсутніми;
4) батьки яких оголошені судом померлими;
5) батьки яких визнані недієздатними;
6) батьки яких відбувають покарання у місцях позбавлення волі;
7) батьки яких під час здійснення кримінального провадження тримаються під вартою;
8) батьки яких знаходяться у розшуку органами внутрішніх справ;
9) у зв'язку з тривалою хворобою батьків, яка перешкоджає їм виконувати свої батьківські
обов'язки;
10) підкинутим, батьки яких невідомі.
Малозабезпеченою сім’єю відповідно до чинного законодавства вважається сім’я, яка має
сукупний середньомісячний доход на місяць, нижчий від прожиткового мінімуму для сім’ї. (З
01.05.2016 на одну особу - 1399,00 грн., з 01.12.2016 на одну особу - 1496,00 грн.).
Багатодітна сім’я — сім’я, в якій подружжя (чоловік та жінка) перебуває у
зареєстрованому шлюбі, разом проживає та виховує трьох і більше дітей, у тому числі кожного з
подружжя, або один батько (одна мати), який (яка) проживає разом з трьома і більше дітьми та
самостійно їх виховує. До складу багатодітної сім’ї включаються також діти, які навчаються за
денною формою навчання у загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних
закладах, – до закінчення навчальних закладів, але не довше ніж до досягнення ними 23 років.
Дитина-інвалід — дитина зі стійким розладом функцій організму, спричиненим
захворюванням, травмою або вродженими вадами розумового чи фізичного розвитку, що
зумовлюють обмеження її нормальної життєдіяльності та необхідність додаткової соціальної
допомоги і захисту.
Вимушений переселенець є громадянином України, який змінив місце проживання щоб
уникнути негативних наслідків збройного конфлікту, вчиненого щодо його або членів його сім'ї
насильства або інших форм переслідування або реальної небезпеки піддатися переслідуванню за
ознакою громадянства, расової чи етнічної приналежності, віросповідання, мови, а також за
ознакою приналежності до певної соціальної групи або політичних переконань, що стали
приводом для проведення ворожих кампаній щодо конкретної особи чи групи осіб, масових
порушень громадського порядку, порушень прав людини та основних свобод, внаслідок голоду,
епідемії чи надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру.
Також мають право на пільги:
 діти, батьки яких постраждали внаслідок Чорнобильської трагедії;
 діти шахтарів, померлих під час виконання службових обов’язків;
 діти та члени сімей учасників бойових дій та військовослужбовців.
Підставою для включення студентів до списків пільговиків та отримання ними соціальних
послуг є своєчасне надання копії документу, що підтверджує право на отримання пільг.
Документ має містити інформацію про особу, яка його надає, а також відомості про термін дії
самого документу або термін, на який призначених соціальних виплат.

