
 

 

В Е Р Х О В Н А   Р А Д А   У К Р А Ї Н И 

 

Комітет у справах ветеранів, учасників бойових дій,  

учасників антитерористичної операції та людей з інвалідністю 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

від 7 вересня 2016 року  

 
 

Про проект Закону України про внесення змін до деяких законів 

України щодо прав інвалідів на зарахування до навчальних закладів 

(реєстр. № 4974) 

 

Розглянувши проект Закону України про внесення змін до деяких 

законів України щодо прав інвалідів на зарахування до навчальних закладів 

(реєстр. № 4974 від 13.07.2016 р.), поданий народними депутатами України 

Лубінцем Д.В. та іншими, Комітет зазначає наступне. 

Законопроектом пропонується: 

1) для дітей-інвалідів та інвалідів першої і другої груп, яким не 

протипоказане навчання за обраною спеціальністю, надати право 

першочергового зарахування до вищих навчальних закладів I-IV рівнів 

акредитації при однаковому з іншими вступниками конкурсному балі (зміни 

до частини першої статті 22 Закону України «Про основи соціальної 

захищеності інвалідів в Україні» та статті 44 Закону України «Про вищу 

освіту»). 

На сьогодні відносини у цій сфері регулюють дві норми, які по-різному 

визначають право на зарахування осіб з інвалідністю на навчання до вищих 

навчальних закладів, а саме: 

- статтею 44 Закону України «Про вищу освіту» визначено, що 

громадяни мають право безоплатно здобувати вищу освіту в державних і 

комунальних навчальних закладах на конкурсній основі; 

- статтею 22 Закону України «Про основи соціальної захищеності 

інвалідів в Україні» визначено, що у разі складення вступних іспитів 

(вступних випробувань) з позитивним результатом до вищих навчальних 

закладів I-IV рівнів акредитації зараховуються поза конкурсом діти-інваліди 
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та інваліди першої і другої груп, яким не протипоказане навчання за обраною 

спеціальністю. Ця норма до 16.01.2016 року (до прийняття Закону України від 

24 грудня 2015 року № 911-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України») узгоджувалася із частиною третьою статті 44 Закону України 

«Про вищу освіту», якою було визначено, що поза конкурсом до вищих 

навчальних закладів державної та комунальної форм власності особи 

зараховуються у випадках і у порядку, передбачених законодавчими актами. 

На практиці вищі навчальні заклади користуються нормою статті 44 

Закону України «Про вищі навчальні заклади». Тобто, особи з інвалідністю 

зараховуються на навчання до вищих навчальних закладів на конкурсній 

основі; 

2) внести зміни до статті 22 Закону України «Про основи соціальної 

захищеності інваліді в Україні» та виокремити в окрему частину діючу норму 

про те, що у разі складення вступних іспитів (вступних випробувань) з 

позитивним результатом до професійно-технічних навчальних закладів 

зараховуються поза конкурсом діти-інваліди та інваліди, яким не 

протипоказане навчання за обраною професією (спеціальністю) та 

спеціалізацією. 

На сьогодні відносини в цій сфері регулюють дві норми, які по-різному 

визначають право на зарахування осіб з інвалідністю на навчання до 

професійно-технічних навчальних закладів України, а саме: 

- статтею 44 Закону України «Про професійно-технічну освіту» 

визначено переважне право осіб з інвалідністю на зарахування до професійно-

технічних навчальних закладів; 

- статтею 22 Закону України «Про основи соціальної захищеності 

інвалідів в Україні» визначено, що у разі складення вступних іспитів 

(вступних випробувань) з позитивним результатом до професійно-технічних 

навчальних закладів зараховуються поза конкурсом діти-інваліди та інваліди, 

яким не протипоказане навчання за обраною професією (спеціальністю) та 

спеціалізацією. 

На практиці професійно-технічні заклади користуються нормою        

статті 22 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в 

Україні». Так, відповідно до пункту 5.1. Типових правил прийому до 

професійно-технічних навчальних закладів України, затверджених наказом 

Міністерства освіти і науки України від 14.05.2013 р. № 499, передбачено, що 

поза конкурсом зараховуються до зазначених навчальних закладів діти-

інваліди та інваліди, яким не протипоказане навчання за обраним напрямом 

(спеціальністю), відповідно до статті 22 Закону України «Про основи 

соціальної захищеності інвалідів в Україні». 

Тобто, виокремлення в окрему частину норми щодо зарахування осіб з 

інвалідністю поза конкурсом до професійно-технічних навчальних закладів є 

технічною правкою. Така законодавча ініціатива не знімає проблеми 

існування двох норм, які по-різному визначають право осіб з інвалідністю на 

зарахування до професійно-технічних навчальних закладів. 
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Міністерство освіти і науки України пропонує вилучити слова «I-IV 

рівнів акредитації», оскільки Законом України «Про вищу освіту» визначено 

тільки типи вищих навчальних закладів (університет, академія, інститут та 

коледж), а рівні акредитації навчальних закладів відсутні. Це технічна правка, 

яка може бути врахована при доопрацюванні законопроекту до другого 

читання. 

Водночас Міністерство освіти і науки України акцентує увагу на 

неузгодженість положень статті 22 Закону України «Про основи соціальної 

захищеності інвалідів в Україні» зі статтею 53 Конституції України, якою 

передбачено, що громадяни мають право безоплатно здобути вищу освіту в 

державних і комунальних навчальних закладах на конкурсній основі.  

З цього питання слід зазначити, що відповідно до статті 38 Закону 

України «Про вищу освіту», в Україні діють вищі навчальні заклади таких 

типів: університет, академія, інститут; коледж. Відповідно до статті 18 Закону 

України «Про професійно-технічну освіту», до професійно-технічних 

навчальних закладів належать: професійно-технічне училище відповідного 

профілю; професійне училище соціальної реабілітації; вище професійне 

училище; професійний ліцей; професійний ліцей відповідного профілю; 

професійно-художнє училище; художнє професійно-технічне училище; вище 

художнє професійно-технічне училище; училище-агрофірма; вище училище-

агрофірма; училище-завод; центр професійно-технічної освіти; центр 

професійної освіти; навчально-виробничий центр; центр підготовки і 

перепідготовки робітничих кадрів; навчально-курсовий комбінат; навчальний 

центр; інші типи навчальних закладів, що надають професійно-технічну освіту 

або здійснюють професійно-технічне навчання. Тому, на думку Комітету, 

положення Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в 

Україні» стосовно позаконкурсного зарахування осіб з інвалідністю до 

професійно-технічних навчальних закладів не суперечать Конституції 

України. 

Міністерство соціальної політики України підтримує даний 

законопроект.  

Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради 

України пропонує законопроект за результатами розгляду в першому читанні 

повернути суб’єктам права законодавчої ініціативи на доопрацювання. 

З урахуванням проведеного обговорення, а також враховуючи прохання 

представника авторів законодавчої ініціативи народного депутата України 

Лубінця Д.В., Комітет вирішив: 

1. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України про 

внесення змін до деяких законів України щодо прав інвалідів на зарахування 

до навчальних закладів (реєстр. № 4974 від 13.07.2016 р.), поданий народними 

депутатами України Лубінцем Д.В. та іншими, за результатами розгляду у 

першому читанні повернути суб’єктам права законодавчої ініціативи на 

доопрацювання.  

2. Співдоповідачем на пленарному засіданні Верховної Ради України з 
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цього питання визначити голову Комітету Третьякова О.Ю. 

 

 

Голова Комітету      О.ТРЕТЬЯКОВ 


