Проект
УКРАЇНА
ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА
РІШ ЕННЯ №
2021 року

сесія 8 скликання

Про внесення змін до рішення 5 сесії обласної Ради 8 скликання від 26
лютого 2021 року № 80 «Про затвердження Порядку використання
коштів обласного бюджету для здійснення компенсаційної виплати за
навчання учасників бойових дій та їхніх дітей протягом І та II семестрів
2020-2021 навчального року»
Відповідно до Законів України «Про місцеве самоврядування в
Україні», «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про
основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні», «Про внесення
змін до деяких законів України щодо державної підтримки учасників
бойових дій та їхніх дітей, дітей, один із батьків яких загинув у районі
проведення антитерористичної операції, бойових дій чи збройних конфліктів
або під час масових акцій громадянського протесту, дітей, зареєстрованих як
внутрішньо переміщені особи, для здобуття професійно-технічної та вищої
освіти», враховуючи подання обласної державної адміністрації та висновки
постійних комісій обласної Ради з питань економіки, фінансів та бюджету, з
питань охорони здоров’я, соціального захисту населення та ветеранів обласна
Рада ВИРІШ ИЛА:
1. Пункт 1 Порядку використання коштів обласного бюджету для
здійснення компенсаційної виплати за навчання учасників бойових дій та
їхніх дітей протягом І та II семестрів 2020-2021 навчального року (далі Порядок) після слів «закладів вищої, фахової передвищої та професійної
(професійно-технічної) освіти» доповнити словами «України, в тому числі
Вінницької області».
2.
Доповнити пункти 7 Порядку після слів «Заклади освіти»
словами «Вінницької області» та після слів «Закладів освіти» словами
«Вінницької області».
3.
Пункт 8 Порядку викласти у такій редакції: «Заклади освіти
Вінницької області забезпечують інформування Студентів про обов’язкове
подання необхідних документів, зазначених в пунктах 12-13 Порядку, до
органів соціального захисту населення райдержадміністрацій, міських рад
міст обласного значення за місцем реєстрації, проживання, перебування.

Органи соціального захисту населення районних державних
адміністрацій, міських рад міст обласного значення:
забезпечують інформування Студентів, які навчаються в закладах
освіти України (крім Вінницької області) або їхніх батьків про обов’язкове
подання заяви в термін до 8 липня 2021 року, та необхідних документів,
зазначених в пунктах 12-13 Порядку, до органів соціального захисту
населення райдержадміністрацій, міських рад міст обласного значення за
місцем реєстрації, проживання, перебування;
на підставі заяв формують список таких Студентів, які мають право
на отримання компенсації за навчання та до 8 липня 2021 року включно
направляють його до Департаменту соціальної та молодіжної політики
обл держад м і н істрації».
4.
У пункті 9 Порядку вилучити слово «узагальнений». Абзац 2
пункту 9 Порядку викласти у такій редакції: «Департамент соціальної та
молодіжної політики облдержадміністрації та Департамент освіти і науки
облдержадміністрації не опрацьовує додаткові списки Студентів, які будуть
надані закладами освіти Вінницької області та органами соціального захисту
населення районних державних адміністрацій міських рад міст обласного
значення після 8 липня 2021 року».
5.
Пункт 10 Порядку викласти у такій редакції: «Департамент
соціальної
та
молодіжної
політики
облдержадміністрації
формує
узагальнений список Студентів та надсилає його органам соціального захисту
населення районних державних адміністрацій, міських рад міст обласного
значення для опрацювання та формування повного пакету необхідних
документів вказаної категорії осіб».
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