УКРАЇНА
ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА
РІШЕННЯ № 476
28 вересня __ 2017 р.

24 сесія 7 скликання

Про внесення змін до Порядку використання коштів обласного бюджету
для здійснення одноразової компенсаційної виплати за навчання
учасників антитерористичної операції та їх дітей, затвердженого
рішенням 10 сесії обласної Ради 7 скликання
від 22 вересня 2016 року № 184
Відповідно до Законів України «Про місцеве самоврядування в
Україні», «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «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 учасників АТО, бойових дій,
Революції гідності, волонтерського руху та зв'язків з громадськістю, з питань
бюджету, фінансів та обласних програм обласна Ради ВИРІШИЛА:
1.
Доповнити Порядок використання коштів обласного бюджету для
здійснення одноразової компенсаційної виплати за навчання учасників
антитерористичної операції та їх дітей затвердженого рішенням 10 сесії
обласної Ради 7 скликання від 22 вересня 2016 року №184 після слів
«уродженці Вінницької області» словами «та особам, які на час подачі
документів до навчального закладу офіційно були зареєстровані на території
Вінницької області» у відповідному відмінку і числі.
2.
Затвердити список студентів (уродженців Вінницької області та
осіб, які на час подачі документів до навчального закладу офіційно були
зареєстровані на території Вінницької області) з числа осіб, визнаних
учасниками бойових дій, та їхніх дітей, дітей, один із батьків яких загинув
(пропав безвісти) у районі проведення антитерористичної операції, бойових
дій чи збройних конфліктів або помер внаслідок поранення, контузії чи
каліцтва, одержаних у районі проведення антитерористичної операції, бойових
дій чи конфліктів, а також внаслідок захворювання, одержаного в період
участі в антитерористичній операції) для здійснення одноразової
компенсаційної виплати за навчання протягом другого семестру 2015-2016
навчального року на контрактній формі навчання денного відділення вищих

навчальних закладів Вінницької області І-ІІ та ІІІ-ІУ рівнів акредитації,
незалежно від форми власності закладу, в межах коштів, виділених з
обласного бюджету на вказані цілі (додається).
3.
Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії
обласної Ради з питань учасників АТО, бойових дій, Революції гідності,
волонтерського руху та зв’язків з теюмадськістю (Бородій О.І.), 3 питань
бюджету, фінансів та обласних програм (Мазур Г.Ф.).
Голова обласної Ради

А. ОЛІЙНИК

Додаток
до рішення 24 сесії обласної Ради
7 скликання від 28 вересня 2017 року
Список студентів, передбачених пункті 4 Порядку використання коштів обласного бюджету для здійснення одноразової компенсації
виплати за навчання учасників антитерористичної операції та їх дітей

№
з/
п

Прізвище, ім'я,
по батькові
студента

Дата
народж
ення
студент
а

Освітній
рівень

Курс
навчанн
я

Спеціальність

М ісце народження
студента

М ісце реєстрації
проживання
студента перед
вступом до ВНЗ

М ісце реєстрації
проживання
студента(станом
на початок 2
семестру 2015-2016
н.р.)

Серія, номер та дата
видачі посвідчення
учасника бойових дій в
зоні проведення АТО
студента чи одного з
батьків студента або
реквізити іншого
документа, що надає
право користуватись
правами визначеними
Законом України від 14
травня 2015 року № 425VIII

Вартість
навчання за 2
семестр 20152016 н.р. (грн.)

батько-Шумський Микола
Миколайович посвідчення
учасника бойових дій
серія УБД №080902 від
10.05.2016р.
батько Орловський
Володимир
Олександрович учасник
бойових дій. Посвдчення
ЮА 040849 від 24.04.2015
Р-

9645

І

Шумська Юлія
Миколаївна

06.05.19
98

спеціаліст

2

Лікувальна
справа

Вінницька обл., м.
Жмеринка, вул.
Київська 1

Вінницька обл.,
м. Жмеринка,
вул. Київська 1

Вінницька обл., м.
Жмеринка, вул.
Київська 1

2

Орловський Іван
Володимирович

28.01.19
96

спеціаліст

2

Стоматологія

м. НовоградВолинський
Житомирська обл.

м. Вінниця,
вул.Свердлова
189, 9

м. Вінниця,
вул.Свердлова 189, 9

всього

Заступник голови обласної Ради

12600

22245

Михайло КРЕМЕНЮК

