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Про проект Закону України  

про внесення змін до Закону України "Про статус ветеранів війни, 

гарантії їх соціального захисту"  

(щодо встановлення додаткових гарантій для учасників 

антитерористичної операції та їх дітей на отримання вищої освіти) 

 (реєстр. № 1183) 

 

Комітет у справах ветеранів та інвалідів розглянув проект Закону 

України «Про внесення змін до Закону України "Про статус ветеранів війни, 

гарантії їх соціального захисту" (щодо встановлення додаткових гарантій для 

учасників антитерористичної операції та їх дітей на отримання вищої освіти)                                                         

(реєстр. № 1183 від 02.12.2014 року), поданий народним депутатом України 

Фаєрмарком С.О. 

Метою законопроекту є надання додаткових гарантій 

військовослужбовцям, залученим до участі в антитерористичній операції, та 

їхнім дітям в частині здобуття вищої освіти. 

Для цього пропонується внести зміни до Закону України "Про статус 

ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" (далі Закон), якими: 

1) надати право на вступ поза конкурсом до державних та комунальних 

вищих навчальних закладів на спеціальності, підготовка за якими здійснюється 

за рахунок коштів відповідно державного та місцевих бюджетів, дітям 

безпосередніх учасників антитерористичної операції (зміни вносяться до статті 

10 Закону). Слід зазначити, що на сьогодні таке право мають, зокрема, діти 

загиблих військовослужбовців, учасників бойових дій на території інших 



 

держав, які загинули (пропали безвісті) або померли внаслідок поранення, 

контузії чи каліцтва, одержаних під час захисту Батьківщини або виконання 

інших обов’язків військової служби; 

2) надати право на позаконкурсний вступ до вищих навчальних закладів 

та переважне право на вступ до професійно-технічних навчальних закладів і на 

курси для одержання відповідних професій всім без виключення учасникам 

бойових дій (зміни вносяться до статті 12 Закону). На сьогодні таке право 

надано тільки для учасників бойових дій на території інших держав.  

Міністерство оборони України підтримує зазначений законопроект без 

зауважень. 

На думку Головного науково – експертного управління Апарату 

Верховної Ради України порушена у законопроекті проблема потребує 

комплексного, системного вирішення у Законі України «Про вищу освіту», а не 

шляхом внесення фрагментарних змін до різних законів. Йдеться про 

необхідність забезпечення єдиного підходу при наданні відповідних пільг при 

вступі до державних та комунальних вищих навчальних закладів. 

Визначальним при цьому має бути рівень підготовки, здатність дитини 

успішно і в повному обсязі опанувати програму вищого навчального закладу.  

 

Зважаючи на вищенаведене та з урахуванням проведеного обговорення 

Комітет вирішив: 

 

1. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України «Про 

внесення змін до Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх 

соціального захисту" (щодо встановлення додаткових гарантій для учасників 

антитерористичної операції та їх дітей на отримання вищої освіти) (реєстр.                     

№ 1183), поданий народним депутатом України Фаєрмарком С.О., за 

результатами розгляду у першому читанні направити суб’єкту права 

законодавчої ініціативи на доопрацювання. 

 

2. Виступаючим на пленарному засіданні з цього питання визначено 

Голову Комітету у справах ветеранів та інвалідів  Третьякова О.Ю. 

 

 

 

 

 

Голова Комітету       ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. 

 


