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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 17 травня 2017 року  

 

 

Про проект Закону України 

про внесення змін до деяких законів України  

щодо державної підтримки учасників бойових дій та їхніх дітей для здобуття 

професійно-технічної та вищої освіти 

(реєстр. № 6298 від 06.04.2017 року) 

 

 

Розглянувши проект Закону України про внесення змін до деяких законів 

України щодо державної підтримки учасників бойових дій та їхніх дітей для 

здобуття професійно-технічної та вищої освіти (реєстр. № 6298 від 06.04.2017 

року), поданий народними депутатами України Третьяковим О.Ю.,          

Бурбаком М.Ю., Загорієм Г.В., Гаврилюком М.В., Шухевичем Ю-Б.Р., 

Рибчинським Є.Ю., Яніцьким В.П., Кобцевим М.В., Комітет зазначає наступне. 

Законопроектом пропонується надати право на державну цільову 

підтримку для здобуття професійно-технічної та вищої освіти у державних та 

комунальних навчальних закладах усім категоріям учасників бойових дій та 

їхнім дітям, зокрема, особам, які брали безпосередню участь в 

антитерористичній операції у складі добровольчих формувань, що в подальшому 

були включені до складу Збройних Сил України та інших утворених відповідно 

до законів України військових формувань та правоохоронних органів, учасникам 

бойових дій на території інших країн (на сьогодні таке право мають лише 

військовослужбовці (резервісти, військовозобов'язані) та працівники Збройних 

Сил України, Національної гвардії України, інших утворених відповідно до 

законів України військових формувань, які захищали незалежність, суверенітет 

та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в 

антитерористичній операції).  
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З цією метою пропонується внести зміни до законів України „Про статус 

ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, „Про професійно-технічну 

освіту”, „Про охорону дитинства”, „Про вищу освіту”. 

Відповідно до діючих норм держава забезпечує державну цільову 

підтримку для здобуття професійно-технічної та вищої освіти у державних та 

комунальних навчальних закладах учасникам бойових дій, зазначеним у пункті 

19 частини першої статті 6 Закону України „Про статус ветеранів війни, гарантії 

їх соціального захисту”, 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.  

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. 

Міністерство оборони України підтримує законопроект без зауважень. 

Міністерство соціальної політики України підтримує законопроект і 

зазначає, що його прийняття забезпечить єдині засади надання учасникам 

бойових дій (незалежно від підстав надання відповідного статусу) та їхнім дітям 

державної цільової підтримки для здобуття професійно-технічної та вищої освіти 

у державних і комунальних навчальних закладах. 

Державна служба України у справах ветеранів війни та учасників 

антитерористичної операції в цілому підтримує законопроект і зазначає, що 

забезпечення державної цільової підтримки всім учасникам бойових дій, які 

отримали цей статус, призведе до зняття соціальної напруги серед зазначених 

категорій осіб, встановлення соціальної справедливості при забезпеченні 

державної цільової підтримки учасникам бойових дій та їхнім дітям.  

Міністерство фінансів України не підтримує законопроект. 

Міністерство освіти і науки України, не заперечуючи проти прийняття 

законопроекту, не вбачає правової чи суспільної необхідності в його прийнятті. 

Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України 

надає узагальнюючий висновок, що за результатами розгляду у першому читанні 

законопроект може бути прийнятий за основу.  

Водночас, під час обговорення законопроекту було висловлено 

зауваження, що встановлені законами України „Про статус ветеранів війни, 

гарантії їх соціального захисту”, „Про професійно-технічну освіту”, „Про 

охорону дитинства”, „Про вищу освіту” вікові обмеження «до досягнення 23 

років» застосовуються не лише до дітей, а й до самих учасників бойових дій. 
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Якщо застосування вікового обмеження до дітей є відображенням діючих норм 

в законодавстві, які передбачають надання певних пільг дітям, то для учасників 

бойових дій вікове обмеження до 23 років є нелогічним та фактично обмежує 

їх у праві на одержання такої державної підтримки. 

З метою усунення різнотлумачень норм законів щодо надання державної 

цільової підтримки для здобуття професійно-технічної та вищої освіти 

учасникам бойових дій та їхнім дітям, члени Комітету вважають за доцільне 

врахувати в законопроекті № 6298 відповідні техніко-юридичні правки, які 

забезпечать чіткість та однозначність застосування прийнятих норм. 

З урахуванням проведеного обговорення, Комітет рекомендує Верховній 

Раді України проект Закону України про внесення змін до деяких законів 

України щодо державної підтримки учасників бойових дій та їхніх дітей для 

здобуття професійно-технічної та вищої освіти (реєстр. № 6298), поданий 

народними депутатами України  ТретьяковимО.Ю., Бурбаком М.Ю., Загорієм 

Г.В., Гаврилюком М.В., Шухевичем Ю-Б.Р., Рибчинським Є.Ю., Яніцьким В.П. 

та Кобцевим М.В., за результатами розгляду в першому читанні прийняти за 

основу і в цілому як Закон з урахуванням таких поправок:  

пункти 1-4 розділу I законопроекту доповнити словами «після слів «до 

закінчення» доповнити словами «такими дітьми»; 

в пунктах 2-4 розділу І законопроекту після слів «частини першої» 

доповнити словом і цифрою «статті 6». 

Співдоповідачем на пленарному засіданні Верховної Ради України з цього 

питання визначити заступника голови Комітету Рибчинського Є.Ю. 

 

 

 

 

Голова Комітету                О. ТРЕТЬЯКОВ  


