
 

Міністерство соціального захисту та праці Литовської Республіки  

 

Соціальна підтримка студентів 
 

Соціальна допомога студентам у 2023 році 
Соціальна допомога надається студентам, які навчаються в загальноосвітніх 

школах, професійних навчальних закладах, дошкільних навчальних закладах або у 
іншого постачальника освіти (крім безкоштовного викладача) (далі - школа) 
відповідно до загальноосвітніх програм, зареєстрованих у реєстрі досліджень, 
навчальних програм та кваліфікацій (крім програм для дорослих) або програми 
дошкільної освіти. 

Соціальна допомога не надається студентам, які навчаються як в рамках 
загальної освіти, так і за програмами професійної освіти; для студентів, які 
перебувають у державному або муніципальному фінансуванні або які перебувають 
під тимчасовим або постійним опікунством (піклуванням) дитини, встановленим 
Цивільним кодексом Литовської Республіки, за винятком випадків, коли студенту, 
який навчається за програмою дошкільної освіти або програмою початкової освіти в 
першому чи другому класі, надається безкоштовний обід без оцінки доходів сім 'ї; 
також для студентів старше 21 року, які навчаються за програмами освіти дорослих. 

Види соціальної допомоги студентам 
Виділяють два типи соціальної допомоги студентам: 

1. безкоштовне харчування учнів (сніданок, обід, вечеря, обіди, харчування в 
таборах літнього відпочинку, організованих школами); 

2. допомога у придбанні учня. 
Яку соціальну допомогу можуть отримати студенти? 
Залежно від отриманого доходу: 

1. Студенти мають право на безкоштовний обід і на допомогу в придбанні 
учнівського приладдя, якщо середній дохід одного з співпроживаючих або однієї 
особи, що проживає (далі – середній дохід на людину) на місяць становить 
менше 1,5 державного доходу (далі – ВВП) (235,5 євро); 

2. Студенти мають право на безкоштовний обід та підтримку придбання предметів 
учня, якщо середній дохід на особу на місяць становить менше 2 балів ВРП (314 
євро) з урахуванням умов сімейного життя в наступних випадках: хвороби, 
нещасний випадок, втрата годувальника, коли мати або батько самі виховують 
дитину (дітей), коли сім 'я виховує трьох і більше дітей або хоча б один член сім' 
ї є інвалідом; 

3. Студентам із середнім доходом на душу населення менше 1,5 ВВП (в окремих 
випадках – 2 ВВП) надається безкоштовне харчування в літніх канікулах, 
організованих школами в літніх таборах відпочинку. 
Незалежно від отриманого доходу: 
Для студентів, які навчаються за програмою дошкільної освіти або за 

програмою початкової освіти в першому або другому класі, безкоштовний обід 
призначається без оцінки доходів, отриманих сім 'єю без окремого запиту 
батьків (опікунів). 

 Безкоштовне харчування не надається студентам, якщо батьки звільнені від 
плати за харчування дітей у шкільних гуртожитках, за винятком випадків, коли 
студенту, який навчається за програмою дошкільної освіти або програмою 
початкової освіти в першому або другому класі, надається безкоштовний обід 
без оцінки доходів, отриманих сім 'єю. 
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 Муніципальні адміністрації мають право на безкоштовне харчування та 
допомогу в придбанні учнівського приладдя у виняткових випадках, якщо 
середній дохід на особу на місяць не перевищує 2,5 ВВП (392,5 євро). 
Розрахунок доходу на соціальну допомогу школярам 
Середній щомісячний дохід на отримання соціальної допомоги для учнів 

розраховується за 3 календарних місяці до щомісячного доходу звернення за 
соціальною підтримкою до учнів, встановленого статтею 17 Закону про грошову 
соціальну допомогу малозабезпеченим жителям Литовської Республіки, або за 
місячним доходом звернення (в окремих випадках – минулого місяця) про соціальну 
допомогу школярам, якщо джерело доходу хоча б одного з тих, хто проживає разом, 
або сукупний склад проживаючих осіб у порівнянні з 3 минулими календарними 
місяцями змінився. 

Встановлення ціни на безкоштовне харчування школярів на один день 
Розмір коштів, виділених на безкоштовне харчування на один день на одного 

учня, визначається відповідно до наказу міністра охорони здоров 'я затвердженого 
списку продуктів, необхідних для приготування сніданку, обіду та обіду відповідно до 
вікових груп учнів. 

На придбання продуктів для безкоштовного харчування (включаючи 
податок на додану вартість закупівлі товарів) на одного студента припадає від 1,6 
до 9,7% від суми базової соціальної виплати (далі - БСІ) (від 0,74 до 4,46 євро). 

З них: 
 на сніданок/вечерю - від 1,6 до 2,8 відсотка від розміру БСІ (0,74-1,29 євро); 
 на обід – від 3,5 до 5% ВІД суми БСІ (1,61 – 2,30 євро); 
 для харчування в літніх таборах відпочинку, організованих школами, - сума від 

8,3 до 9,7% ВІД розміру БСІ (3,82-4,46 євро). 
Складання комплектів учнівського приладдя і визначення їх ціни 
На придбання учнівського приладдя (включаючи податок на додану вартість 

закупівлі) припадає 2 БАЛИ (92 євро) на одного учня протягом календарного року.  
Якщо учень має соціальний ризик, набори аксесуарів для учня створюються для 
кожного учня відповідно до його індивідуальних потреб, залежно від кількості учнів у 
сім 'ї та предметів, які вони вже мають. 

Адміністративні органи соціальної підтримки студентів 
1. Міністерство освіти, науки та спорту адмініструє безкоштовне харчування 

студентів у своїх навчальних закладах, а муніципальні адміністрації - 
безкоштовне харчування студентів у школах та недержавних школах, 
створених на своїх територіях. 

2. Міські адміністрації адмініструють постачання учнів, які задекларували або 
проживають на своїх територіях. 

Хто, де і коли може подати заяву на соціальну допомогу студентам 
Для студентів, які навчаються за програмою дошкільної освіти або за 

програмою початкової освіти в першому або другому класі, безкоштовні обіди 
призначаються без оцінки доходів сім 'ї без індивідуального звернення батьків 
(опікунів). 

У зв 'язку з соціальною підтримкою учнів, крім надання безкоштовного обіду 
дошкільнятам, першокласникам і антропам, заявник (один з батьків, опікунів або 
інших повнолітніх, які проживають разом, повнолітній учень або неповнолітній учень, 
який є одруженим або емансипованим, учень у віці від чотирнадцяти до вісімнадцяти 
років з батьківською згодою) звертається до адміністрації муніципалітету, на 
території якого він заявляє про місце проживання або включається в облік осіб, які 
не підлягають соціальній допомозі. До заявки-заявки потрібно додати довідки про 
доходи (отримані протягом 3 місяців до звернення за соціальною підтримкою учнів 
або місяців звернення (в окремих випадках - минулого місяця) і в залежності від 
обставин інші довідки, необхідні для отримання соціальної допомоги студентам. 



Заявка-заявка на безкоштовне харчування учня може подаватися також 
адміністрацією школи, в якій студент навчається або організовує літні табори 
відпочинку, в порядку звернення до студентів, встановленому муніципальною 
радою. 

Для того, щоб учень отримував безкоштовне харчування та допомогу в 
придбанні предметів учня в новому навчальному році, заявку можна подати з 1 
липня календарного року. Заявник може подати заявку на субсидію до 5 жовтня 
календарного року. 

Якщо під час звернення за соціальною допомогою студенти, які проживають 
спільно, або одна людина, що проживає, отримують грошову соціальну допомогу 
відповідно до Закону про грошову соціальну допомогу малозабезпеченим жителям 
Литовської Республіки, заявник подає заяву про отримання соціальної допомоги 
студентам адміністрації муніципалітету школи або місця проживання. 

Якщо соціальна допомога необхідна учневі, а батьки учня не звертаються за 
соціальною підтримкою до учнів, школа письмово інформує про це муніципальну 
адміністрацію місця проживання учня про необхідність оцінки умов сімейного життя 
та надання соціальної підтримки учням. 

Документи, необхідні для отримання соціальної допомоги студентам *: 
1. документ, що засвідчує особу; 
2. заявка на соціальну допомогу студентам; 
3. документи, що підтверджують факт народження дитини (дітей); 
4. довідки про доходи, крім випадків, коли обід призначається без урахування 

доходів сім 'ї; 
5. - довідка, видана компаніями, установами, організаціями, фондом або 

виконавцем про кошти на утримання дитини; 
6. копія свідоцтва про земельну власність або свідоцтва про володіння 

(орендованої) землею; 
7. документи, що підтверджують факт шлюбу, шлюбу, смерті; 
8. інші. 

* заявнику не потрібно пред 'являти документи, якщо інформація надходить з 
державних і відомчих регістрів і державних інформаційних систем. 

На який період надається соціальна допомога студентам 
1. Залежно від дня подачі заявки (запиту) та всіх необхідних документів, 

студентам надається безкоштовне харчування: 
o з початку навчального року (якщо рішення про надання соціальної 

допомоги студентам приймається до початку навчального року) до кінця 
навчального процесу, для учнів IV класу - до закінчення випускного 
курсу; 

o після подання заявки (заявки) на навчальний рік і в разі подання заявки 
(заявки) до початку навчального року, а рішення про призначення 
соціальної допомоги студентам приймається в навчальному році - від 
отримання інформації про прийняте рішення в школі на наступний день 
до закінчення навчального процесу навчального року, для учнів IV класу 
- до закінчення випускного іспиту; 

o під час літніх канікул в школах організовуються денні літні табори 
відпочинку. 

2. Для дошкільнят, першокласників і других безкоштовний обід призначається з 
початку навчального року і до кінця навчального процесу. 

3. Залежно від дати подачі заявки та подання всіх необхідних документів 
допомога на придбання учнівського приладдя надається до початку 
навчального року або навчального року, але не пізніше 15 грудня поточного 
року. 

Рішення про призначення соціальної допомоги студентам приймається не 
пізніше 10 робочих днів з дня отримання заявки (заяви) і всіх необхідних документів. 



Надання соціальної допомоги студентам 
Для студентів безкоштовне харчування надається в тій школі, де студенти 

навчаються незалежно від місця їх проживання. Безкоштовне харчування для 
студентів державних шкіл забезпечується міністром освіти, науки та спорту 
затвердженим порядком безкоштовного харчування студентів у державних школах, 
а для студентів муніципальних та недержавних шкіл - затвердженим 
муніципальними радами порядок безкоштовного харчування студентів у 
муніципальних та недержавних школах. 

Продукти харчування 
Безкоштовне харчування надається в школі. Однак у період карантину, 

надзвичайних ситуацій, надзвичайних ситуацій або подій, а також у випадку 
домашнього навчання для дітей, згідно зі стаціонарним медичним закладом та 
описом порядку організації домашнього харчування учнів, які отримують 
безкоштовне харчування у школах, які не відвідують навчальний заклад через 
самоізоляцію, хворобу або призупинення навчального процесу, можуть подаватися 
продукти харчування або продукти харчування відповідно до наказу міністра 
охорони здоров 'я Литовської Республіки від 11 листопада 2011 р. № V-964, 
затвердженого Департаментом організації харчування дітей і встановленим 
засновником школи процедурою організації безкоштовного харчування учнів. 
  

Допомога при придбанні учнівського приладдя надається за місцем 
проживання відповідно до процедури, затвердженої муніципальною радою з 
надання допомоги на придбання учнівського приладдя. 
Безкоштовне харчування студентів під час літніх канікул забезпечується літніми 
таборами відпочинку, організованими школами. 
Замість безкоштовного харчування школярам не виплачуються гроші. 
Після зміни школи безкоштовне харчування в новій школі починають подавати з 
наступного робочого дня, коли з попередньої школи було отримано довідку про 
право учня на безкоштовне харчування. 

Допомога у придбанні учня надається: 
 грошима; 
 у негрошовій формі, якщо учень піддається соціальним ризикам або 

виховується спільними особами, які піддаються соціальним ризикам, за 
винятком випадків, коли керівник справи координує процес управління 
справами, а коли управління справою не застосовується, соціальний працівник, 
який працює з особами, які мають соціальний ризик, рекомендує надавати 
підтримку придбанню предметів учня в грошовому вигляді. 
Фінансування соціальної допомоги студентам 
Соціальна допомога студентам фінансується з державного бюджету 

спеціальними цільовими грантами муніципальних бюджетів, загальними 
асигнуваннями державного бюджету Міністерства освіти, науки і спорту, коштів 
муніципальних бюджетів, коштів, виділених засновниками недержавних шкіл, і 
коштів, отриманих в установленому законодавством порядку. 

Для отримання додаткової інформації про соціальну підтримку для 
студентів відвідайте: 

 Закон України про соціальну допомогу студентам № X-686; 
 Наказом міністра соціального забезпечення та праці Литовської Республіки № 

А1-183 від 27 червня 2005 року «про затвердження деяких форм, необхідних 
для отримання соціальної допомоги»; 

 Наказом міністра соціального забезпечення і праці Литовської Республіки № 
А1-283 від 12 жовтня 2006 року «про затвердження законодавства, 
передбаченого Законом про соціальну допомогу школярам Литовської 
Республіки»; 



 Наказом міністра освіти і науки Литовської Республіки № V-622 від 29 червня 
2018 року «про затвердження списку індивідуальних засобів навчання»; 

 Наказом міністра охорони здоров 'я Литовської Республіки від 4 жовтня 2010 р. 
№ V-877 «про перелік продуктів, необхідних для приготування сніданку, обіду 
та обіду відповідно до вікових груп учнів»; 

 Рекомендації, розроблені Міністерством охорони здоров 'я Литовської 
Республіки щодо впровадження принципу шведського столу та запровадження 
заходів щодо скорочення витрат на продукти харчування; 

 Методичні рекомендації для організації безкоштовного харчування учнів 
під час надзвичайних ситуацій, надзвичайних ситуацій та (або) карантину. 
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