
 

 
 

СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКА МІСЬКА РАДА ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 

РІШЕННЯ 
 

 

_26 травня 2022___ року               м. Старокостянтинів                     № _____172____ 
 

 

Про надання грошової 

компенсації за придбання 

шкільної  та    спортивної    форми 

дітям-сиротам і дітям,  позбавленим батьківського  піклування, 

які  навчаються  в закладах загальної середньої освіти  громади 

 

 

З метою поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та 

матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського 

піклування, на виконання Закону України «Про забезпечення організаційно-

правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування», підпункту 5 пункту 13 постанови Кабінету Міністрів 

України від 05 квітня 1994 року № 226 «Про поліпшення виховання, навчання, 

соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, 

позбавлених батьківського піклування», керуючись статтею 32 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Визначити, що забезпечення безоплатно шкільною та спортивною 

формами дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, що 

перебувають під опікою (піклуванням), на період навчання в закладах загальної 

середньої освіти здійснюється шляхом надання грошової компенсації законним 

представникам дітей. 

 

2. Затвердити Порядок надання грошової компенсації для дітей-сиріт і 

дітей, позбавлених батьківського піклування, які навчаються в закладах 

загальної середньої освіти громади за придбання шкільної та спортивної форми. 

 

3. Установити граничний розмір грошової компенсації за придбання 

шкільної та спортивної форми для дітей-сиріт і дітей, позбавлених 

батьківського піклування, які навчаються в закладах загальної середньої освіти 

громади, у розмірі встановленого прожиткового мінімуму станом на 01 січня 

поточного року для осіб відповідного віку. 



 

2 

 

4. Фінансовому управлінню виконавчого комітету міської ради 

(Валентина КАМІНСЬКА) профінансувати виплату грошової компенсації за 

придбання шкільної та спортивної форми дітям-сиротам і дітям, позбавленим 

батьківського піклування, які навчаються в закладах загальної середньої освіти 

громади. 

 

5. Управлінню освіти виконавчого комітету міської ради (Анатолій 

ПАСІЧНИК) забезпечити виплату грошової компенсації за придбання 

шкільної та спортивної форми для дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, які навчаються в закладах загальної середньої освіти 

громади, відповідно встановленого розміру. 

 

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів 

Старокостянтинівської міської ради, начальника фінансового управління 

виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради Валентину 

КАМІНСЬКУ. 

 

 

 

Міський голова                           підпис                               Микола МЕЛЬНИЧУК



 

ЗАТВЕРДЖЕНО  

Рішення виконавчого комітету 

міської ради  

26 травня 2022 року №  172 

 

 

Порядок 

надання грошової компенсації за придбання шкільної та спортивної форми 

дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, 

які навчаються в закладах загальної середньої освіти громади 

 

1. Порядок надання грошової компенсації за придбання шкільної та 

спортивної форми дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського 

піклування, які навчаються в закладах загальної середньої освіти громади (далі-

Порядок) визначає механізм надання грошової компенсації за придбання 

шкільної та спортивної форми дітям-сиротам і дітям, позбавленим 

батьківського піклування, які навчаються в закладах загальної середньої освіти  

Старокостянтинівської міської територіальної громади. 

 

2. У цьому Порядку терміни і поняття вживаються в таких значеннях: 

грошова компенсація – відшкодування, покриття витрат на придбання 

шкільної та спортивної форми; 

шкільна форма – вид одягу  призначений для школярів: 

для дівчат: сарафан, спідниця, штани дівочі, жакет чи кардиган, блузка, 

водолазки (гольфи), жилет, туфлі; 

для хлопчиків: штани, піджак, сорочки або теніски, водолазки, жилет, 

туфлі; 

спортивна форма - це особливий вид  одягу, який розробляється для занять 

спортом: літні майки, футболки та шорти, куртки, літня та зимова форма, 

жилетки, штани, кепки, бейсболки, футболки-поло, теніски, спортивне               

взуття. 

 

3. Розмір грошової компенсації встановлюється рішенням виконавчого 

комітету Старокостянтинівської  міської ради. 

 

4. Заклади загальної середньої освіти громади  подають до управління 

освіти виконавчого комітету міської ради списки дітей-сиріт і дітей, 

позбавлених батьківського піклування, які навчаються в цих закладах, згідно з  

додатком. 

 

5. Законні представники дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського 

піклування, які навчаються в закладах загальної середньої освіти громади, 

подають заяву на ім’я начальника управління освіти виконавчого комітету

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
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міської ради про надання грошової компенсації за придбання шкільної та 

спортивної форми. 

У заяві зазначається: 

1) інформація про законного представника дитини (прізвище, ім’я, по 

батькові, реєстрація місця проживання); 

2) інформація про дитину-сироту або дитину, позбавлену батьківського 

піклування (прізвище, ім’я, по батькові, число, місяць, рік народження, статус); 

3) реквізити рахунку в уповноваженому банку для перерахування 

грошової компенсації. 

До заяви додаються: 

1) копія свідоцтва про народження (паспорта) дитини-сироти або дитини, 

позбавленої батьківського піклування; 

2) копії паспорта та реєстраційного номера облікової картки платника 

податків - законного представника дитини; 

3) документи, які підтверджують придбання шкільної і спортивної форм 

(накладна, товарний чек тощо). 

 

6. Грошова компенсація перераховується на підставі пред’явлених 

документів про фактичне придбання шкільної та спортивної форми, які 

надаються до 01 вересня поточного року. 

 

7. Грошова компенсація надається в розмірі зазначеному в документах 

про фактичне придбання шкільної та спортивної форми, але не може бути 

більшою за розмір встановлений рішенням виконавчого комітету 

Старокостянтинівської  міської ради.  

  

8. Виплата грошової компенсації проводиться в грошовій безготівковій 

формі шляхом перерахування коштів на спеціальний рахунок отримувача. 

 

9. Грошова компенсація за придбання шкільної та спортивної форми  

дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, які  навчаються в 

закладах загальної середньої освіти громади,  виплачується один раз на рік. 

 

10. Фінансове управління виконавчого комітету міської ради   забезпечує 

здійснення видатків з місцевого бюджету для виплати  грошової компенсації 

через управління освіти виконавчого комітету міської ради. 

 

11. Контроль за цільовим і ефективним використанням бюджетних 

коштів здійснюється в установленому законодавством порядку. 

 

Керуючий справами  

виконавчого комітету    

Старокостянтинівської міської ради                                    Наталія ШАБЕЛЬНИК



 

Додаток  

до Порядку  

(пункт 4) 

 

 

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, 

по батькові 

дитини 

Дата 

народження 

Статус 

дитини 

Заклад навчання Адреса 

проживання 

Прізвище, ім’я, 

 по батькові 

опікуна 

Адреса 

проживання 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

 

 

 

 

__________________________________________ 

 

 

 

 


