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Що таке одноразова адресна допомога? 

Це грошова допомога молодим спеціалістам, які 
працевлаштувались на посади педагогічних 
працівників у заклади загальної середньої та 
професійної (професійно-технічної) освіти.  

П'ятикратний розмір прожиткового мінімуму 
для працездатних осіб, установленого на 1 січня 
календарного року. Сьогодні це 12 405 гривень. 



Яким категоріям випускників виплачується 
одноразова адресна допомога? 

 Денної форми навчання, які навчались за державним 
замовленням 

 Які здобули освіту за рівнем молодшого спеціаліста, ступінь 
молодшого бакалавра, бакалавра або магістра спеціальностей 
галузі знань «01 Освіта/Педагогіка», або ступінь бакалавра, 
магістра іншої спеціальності і галузі знань  

 

 Договір про роботу на посадах педагогічних працівників у 
закладах загальної середньої та професійної (професійно-
технічної) освіти, укладений на строк не менш як три роки  

 





 Договір у трьох примірниках УВАГА!!! Зразки на сайті 

 Копія трудової книжки, завірена «згідно з оригіналом» 

 Копія паспорта 

 Копія ідентифікаційного коду 

 Копія диплома з додатком  

 Довідка про те, що працює на посаді педагогічного працівника, 
який забезпечує здобуття загальної середньої освіти (для 
працевлаштованих у НВК «дошкільний навчальний заклад - 
загальноосвітній навчальний заклад» або «загальноосвітній 
навчальний заклад-дошкільний навчальний заклад»).  

 !!! До 15 жовтня 2022 року !!!  



Які документи регламентують виплату 
одноразової адресної грошової допомоги? 

 Постанова Кабінету Міністрів України від 26.09.2006 № 1361 «Про 

надання одноразової адресної грошової допомоги деяким категоріям 

випускників вищих навчальних закладів» 

 Порядок надання одноразової адресної грошової допомоги деяким 

категоріям випускників закладів вищої освіти, затверджений наказом 

Міністерства освіта і науки України від 19.12.2019 року № 1588 

 Наказ МОН України від 03.07.2017 №949 «Про внесення змін до 

Порядку надання одноразової адресної грошової допомоги деяким 

категоріям випускників вищих навчальних закладів, які здобули 

освіту за напрямами і спеціальностями педагогічного профілю» 

 Наказ МОН України від 19.12.2019 №1588 (Зареєстровано в 

Міністерстві юстиції України 

25 лютого 2020 р. за N 206/34489) «Про затвердження Порядку 

надання одноразової адресної грошової допомоги деяким категоріям 

випускників закладів вищої освіти» 
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