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УКРАЇНА 
ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

РІШЕННЯ № 502

12 жовтня 2017 р. 25 сесія 7 скликання

Про звернення депутатів Вінницької обласної Ради 7 скликання 
до Верховної Ради України щодо врегулювання питання здобуття 

професійно-технічної та вищої освіти учасниками бойових дій
на заочній формі навчання

Відповідно до частини другої статті 43 Закону України „Про місцеве 
самоврядування в Україні”, враховуючи ініціативу депутата обласної Ради 
Станіславенко Л.А., висновок постійної комісії обласної Ради з питань освіти, 
культури, сім’ї та молоді, спорту і туризму, духовності та історичної спадщини, 
обласна Рада ВИРІШИЛА:

1. Схвалити звернення депутатів Вінницької обласної Ради 7 скликання до 
Верховної Ради України щодо врегулювання питання здобуття професійно- 
технічної та вищої освіти учасниками бойових дій на заочній формі навчання, 
що додається.

2. Опублікувати це звернення на офіційному сайті Вінницької обласної 
Ради.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 
обласної Ради з питань освіти, культури, сім’ї та молоді, спорту і туризму, 
духовності та історичної спадщини (СЙшіславенко Л.А.).

Голова обласної Ради А.ОЛІЙНИК



Додаток
до рішення 25 сесії 
обласної Ради 7 скликання 
від 12 жовтня 2017 року № 502

ЗВЕРНЕННЯ
депутатів Вінницької обласної Ради 7 скликання до Верховної Ради 

України щодо врегулювання питання здобуття професійно-технічної та 
вищої освіти учасниками бойових дій на заочній формі навчання

Відповідно до статті 12 Закону України від 22 жовтня 1993 рок^ 
№ 3551 -XII „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту’ 

держава забезпечує учасникам бойових дій, зазначеним у пункті 19 частини 
першої статті 6 цього Закону, та їхнім дітям, у^тому числі дітям, які 
навчаються за денною формою навчання у професійно-технічних та вищих 
навчальних закладах, - до закінчення навчальних закладів, але не довше ніж 
до досягнення ними 23 років, державну цільову підтримку для здобуття 
професійно-технічної та вищої освіти у державних та комунальних 
навчальних закладах.

Державна цільова підтримка для здобуття професійно-технічної та 
вищої освіти надається у вигляді:

повної або часткової оплати навчання за рахунок коштів державного та 
місцевих бюджетів;

пільгових довгострокових кредитів для здобуття освіти; 
соціальної стипендії;
безоплатного забезпечення підручниками;
безоплатного доступу до мережі Інтернет, систем баз даних у державних 

та комунальних навчальних закладах;
безоплатного проживання в гуртожитку;
інших заходів, затверджених Кабінетом Міністрів України.
Порядок та умови надання державної цільової підтримки деяким 

категоріям громадян для здобуття професійно-технічної та вищої освіти 
затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2016 
року № 975.

Відповідно до Закону України від 14 травня 2015 року № 425-VIII „Про 
внесення змін до деяких законів України щодо державної підтримки 
учасників бойових дій та їхніх дітей, дітей, один із батьків яких загинів у 
районі проведення антитерористичних операцій, 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” учасники бойових дій з числа 
військовослужбовців, які приймали участь в антитерористичній операції, та 
їхні діти, у тому числі діти, які навчаються за денною формою навчання у 
професійно-технічних та вищих навчальних закладах, - до закінчення 
навчальних закладів, але не довше ніж до досягнення ними 23 років, мають 
право на державну цільову підтримку для здобуття професійно-технічної та 
вищої освіти у державних та комунальних навчальних закладах.

Таким  ̂чином, на сьогодні немає законних підстав для здійснення 
компенсаційної виплати учасникам антитерористичної операції за навчання 
на заочній формі.

Враховуючи викладене, з метою посилення державних гарантій для 
здобуття освіти учасниками бойових дій, які захищали суверенітет і 
цілісність України _ та брали безпосередню участь в антитерористичній 
операції, а також їх дітьми просимо внести відповідні зміни до законів 
України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” та 
„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 антитерористичних операцій, 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” у частині навчання учасників бойових дій на 
заочній формі.

Схвалено на 25 сесії обласної Ради 
7 скликання 12 жовтня 2017 року


