
                                                                               ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ 

до проекту 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” 
 

Зміст положення (норми) чинного 

акта законодавства 

Зміст відповідного положення 

(норми) 

проекту акта відповідно до Рішення 

Комітету від 17.05.2017 

Зміст положення (норми) акта 

законодавства з пропозиціями 

Комітету  

 назва законопроекту „Про внесення 

змін до деяких законів України щодо 

державної підтримки учасників 

бойових дій та їхніх дітей для здобуття 

професійно-технічної та вищої освіти” 

назва законопроекту „Про внесення 

змін до деяких законів України щодо 

державної підтримки учасників 

бойових дій, осіб з інвалідністю 

внаслідок війни та їхніх дітей для 

здобуття професійно-технічної та 

вищої освіти” 

Закону України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” 

Стаття 12. Пільги учасникам бойових 

дій та особам, прирівняним до них 

    Учасникам бойових дій (статті 5, 6) 

надаються такі пільги: 

. . .  

    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 

Стаття 12. Пільги учасникам бойових 

дій та особам, прирівняним до них 

    Учасникам бойових дій (статті 5, 6) 

надаються такі пільги: 

… 

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 такими дітьми навчальних 

закладів, але не довше ніж до 

досягнення ними 23 років, державну 

цільову підтримку для здобуття 

професійно-технічної та вищої освіти у 

Стаття 12. Пільги учасникам бойових 

дій та особам, прирівняним до них 

    Учасникам бойових дій (статті 5, 6) 

надаються такі пільги: 

… 

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 такими дітьми навчальних 

закладів, але не довше ніж до 

досягнення ними 23 років, державну 

цільову підтримку для здобуття 

професійно-технічної та вищої освіти у 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3551-12/paran42#n42
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3551-12/paran45#n45
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/3551-12/paran73#n73
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3551-12/paran42#n42
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3551-12/paran45#n45
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3551-12/paran42#n42
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3551-12/paran45#n45
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державних та комунальних навчальних 

закладах. 

державних та комунальних навчальних 

закладах. 

державних та комунальних навчальних 

закладах. 

Стаття 13. Пільги особам з 

інвалідністю внаслідок війни 

Особам з інвалідністю внаслідок війни 

та прирівняним до них особам (стаття 

7) надаються такі пільги: 

… 

 

 Стаття 13. Пільги особам з 

інвалідністю внаслідок війни 

Особам з інвалідністю внаслідок війни 

та прирівняним до них особам (стаття 

7) надаються такі пільги: 

… 

28) особам з інвалідністю внаслідок 

війни та їхнім дітям надається право 

на державну цільову підтримку для 

здобуття професійно-технічної та 

вищої освіти у державних та 

комунальних навчальних закладах, 

передбачену статтею 12 цього 

Закону для учасників бойових дій та 

їхніх дітей.  

Закон України „Про професійно-технічну освіту” 

Стаття 41. Учні, слухачі професійно-

технічних навчальних закладів, яким 

забезпечується особливий соціальний 

захист 

Право на особливий соціальний 

захист в галузі професійно-технічної 

освіти мають інваліди, діти-сироти, 

діти, позбавлені батьківського 

піклування, та учні, слухачі, які 

постраждали внаслідок аварії на 

Чорнобильській АЕС, а також особи, 

визнані учасниками бойових дій 

відповідно до пункту 19 частини 

Стаття 41. Учні, слухачі професійно-

технічних навчальних закладів, яким 

забезпечується особливий соціальний 

захист 

Право на особливий соціальний 

захист в галузі професійно-технічної 

освіти мають інваліди, діти-сироти, 

діти, позбавлені батьківського 

піклування, та учні, слухачі, які 

постраждали внаслідок аварії на 

Чорнобильській АЕС, а також особи, 

визнані учасниками бойових дій 

відповідно до пункту 19 частини 

Стаття 41. Учні, слухачі професійно-

технічних навчальних закладів, яким 

забезпечується особливий соціальний 

захист 

Право на особливий соціальний 

захист в галузі професійно-технічної 

освіти мають інваліди, діти-сироти, 

діти, позбавлені батьківського 

піклування, та учні, слухачі, які 

постраждали внаслідок аварії на 

Чорнобильській АЕС, а також особи, 

визнані учасниками бойових дій, 

особами з інвалідністю внаслідок 
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першої статті 6 Закону України "Про 

статус ветеранів війни, гарантії їх 

соціального захисту", та їхні діти, діти, 

один із батьків яких загинув (пропав 

безвісти) у районі проведення 

антитерористичних операцій, бойових 

дій чи збройних конфліктів або помер 

внаслідок поранення, контузії чи 

каліцтва, одержаних у районі 

проведення антитерористичних 

операцій, бойових дій чи збройних 

конфліктів, а також внаслідок 

захворювання, одержаного в період 

участі в антитерористичній операції, 

діти, один із батьків яких загинув під 

час масових акцій громадянського 

протесту або помер внаслідок 

поранення, контузії чи каліцтва, 

одержаних під час масових акцій 

громадянського протесту, діти, які 

проживають у населених пунктах на 

лінії зіткнення, діти, зареєстровані як 

внутрішньо переміщені особи, - до 

закінчення навчальних закладів, але не 

довше ніж до досягнення ними 23 

років. 

першої статті 6 Закону України „Про 

статус ветеранів війни, гарантії їх 

соціального захисту”, та їхні діти, діти, 

один із батьків яких загинув (пропав 

безвісти) у районі проведення 

антитерористичних операцій, бойових 

дій чи збройних конфліктів або помер 

внаслідок поранення, контузії чи 

каліцтва, одержаних у районі 

проведення антитерористичних 

операцій, бойових дій чи збройних 

конфліктів, а також внаслідок 

захворювання, одержаного в період 

участі в антитерористичній операції, 

діти, один із батьків яких загинув під 

час масових акцій громадянського 

протесту або помер внаслідок 

поранення, контузії чи каліцтва, 

одержаних під час масових акцій 

громадянського протесту, діти, які 

проживають у населених пунктах на 

лінії зіткнення, діти, зареєстровані як 

внутрішньо переміщені особи, - до 

закінчення такими дітьми навчальних 

закладів, але не довше ніж до 

досягнення ними 23 років.  

війни відповідно до пункту 19 частини 

першої статті 6 Закону України „Про 

статус ветеранів війни, гарантії їх 

соціального захисту”, та їхні діти, діти, 

один із батьків яких загинув (пропав 

безвісти) у районі проведення 

антитерористичних операцій, бойових 

дій чи збройних конфліктів або помер 

внаслідок поранення, контузії чи 

каліцтва, одержаних у районі 

проведення антитерористичних 

операцій, бойових дій чи збройних 

конфліктів, а також внаслідок 

захворювання, одержаного в період 

участі в антитерористичній операції, 

діти, один із батьків яких загинув під 

час масових акцій громадянського 

протесту або помер внаслідок 

поранення, контузії чи каліцтва, 

одержаних під час масових акцій 

громадянського протесту, діти, які 

проживають у населених пунктах на 

лінії зіткнення, діти, зареєстровані як 

внутрішньо переміщені особи, - до 

закінчення такими дітьми навчальних 

закладів, але не довше ніж до 

досягнення ними 23 років.  

Стаття 44-1. Соціальний захист 

учасників бойових дій та їхніх дітей, 

дітей, один із батьків яких загинув у 

районі проведення антитерористичних 

операцій, бойових дій чи збройних 

Стаття 44-1. Соціальний захист 

учасників бойових дій та їхніх дітей, 

дітей, один із батьків яких загинув у 

районі проведення антитерористичних 

операцій, бойових дій чи збройних 

Стаття 44-1. Соціальний захист 

учасників бойових дій, осіб з 

інвалідністю внаслідок війни та їхніх 

дітей, дітей, один із батьків яких 

загинув у районі проведення 
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конфліктів або під час масових акцій 

громадянського протесту, дітей, 

зареєстрованих як внутрішньо 

переміщені особи 

Держава забезпечує особам, 

визнаним учасниками бойових дій 

відповідно до пункту 19 частини 

першої статті 6 Закону України „Про 

статус ветеранів війни, гарантії їх 

соціального захисту”, та їхнім дітям, 

дітям, один із батьків яких загинув 

(пропав безвісти) у районі проведення 

антитерористичних операцій, бойових 

дій чи збройних конфліктів або помер 

внаслідок поранення, контузії чи 

каліцтва, одержаних у районі 

проведення антитерористичних 

операцій, бойових дій чи збройних 

конфліктів, а також внаслідок 

захворювання, одержаного в період 

участі в антитерористичній операції, 

дітям, один із батьків яких загинув під 

час масових акцій громадянського 

протесту або помер внаслідок 

поранення, контузії чи каліцтва, 

одержаних під час масових акцій 

громадянського протесту, дітям, 

зареєстрованим як внутрішньо 

переміщені особи, у тому числі дітям, 

які навчаються за денною формою 

навчання у професійно-технічних 

навчальних закладах, - до закінчення 

конфліктів або під час масових акцій 

громадянського протесту, дітей, 

зареєстрованих як внутрішньо 

переміщені особи 

Держава забезпечує особам, 

визнаним учасниками бойових дій 

відповідно до пункту 19 частини 

першої статті 6 Закону України „Про 

статус ветеранів війни, гарантії їх 

соціального захисту”, та їхнім дітям, 

дітям, один із батьків яких загинув 

(пропав безвісти) у районі проведення 

антитерористичних операцій, бойових 

дій чи збройних конфліктів або помер 

внаслідок поранення, контузії чи 

каліцтва, одержаних у районі 

проведення антитерористичних 

операцій, бойових дій чи збройних 

конфліктів, а також внаслідок 

захворювання, одержаного в період 

участі в антитерористичній операції, 

дітям, один із батьків яких загинув під 

час масових акцій громадянського 

протесту або помер внаслідок 

поранення, контузії чи каліцтва, 

одержаних під час масових акцій 

громадянського протесту, дітям, 

зареєстрованим як внутрішньо 

переміщені особи, у тому числі дітям, 

які навчаються за денною формою 

навчання у професійно-технічних 

навчальних закладах, - до закінчення 

антитерористичних операцій, бойових 

дій чи збройних конфліктів або під час 

масових акцій громадянського 

протесту, дітей, зареєстрованих як 

внутрішньо переміщені особи 

Держава забезпечує особам, 

визнаним учасниками бойових дій, 

особами з інвалідністю внаслідок 

війни відповідно до пункту 19 частини 

першої статті 6 Закону України „Про 

статус ветеранів війни, гарантії їх 

соціального захисту”, та їхнім дітям, 

дітям, один із батьків яких загинув 

(пропав безвісти) у районі проведення 

антитерористичних операцій, бойових 

дій чи збройних конфліктів або помер 

внаслідок поранення, контузії чи 

каліцтва, одержаних у районі 

проведення антитерористичних 

операцій, бойових дій чи збройних 

конфліктів, а також внаслідок 

захворювання, одержаного в період 

участі в антитерористичній операції, 

дітям, один із батьків яких загинув під 

час масових акцій громадянського 

протесту або помер внаслідок 

поранення, контузії чи каліцтва, 

одержаних під час масових акцій 

громадянського протесту, дітям, 

зареєстрованим як внутрішньо 

переміщені особи, у тому числі дітям, 

які навчаються за денною формою 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/3551-12
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навчальних закладів, але не довше ніж 

до досягнення ними 23 років, державну 

цільову підтримку для здобуття 

професійно-технічної освіти у 

державних та комунальних навчальних 

закладах. 

… 

такими дітьми навчальних закладів, 

але не довше ніж до досягнення ними 

23 років, державну цільову підтримку 

для здобуття професійно-технічної 

освіти у державних та комунальних 

навчальних закладах. 

… 

навчання у професійно-технічних 

навчальних закладах, - до закінчення 

такими дітьми навчальних закладів, 

але не довше ніж до досягнення ними 

23 років, державну цільову підтримку 

для здобуття професійно-технічної 

освіти у державних та комунальних 

навчальних закладах. 

… 

Закон України „Про охорону дитинства” 

Стаття 19.Право на освіту 

Держава забезпечує дітям осіб, 

визнаних учасниками бойових дій 

відповідно до пункту 19 частини 

першої статті 6 Закону України „Про 

статус ветеранів війни, гарантії їх 

соціального захисту”, дітям, один із 

батьків яких загинув (пропав безвісти) 

у районі проведення 

антитерористичних операцій, бойових 

дій чи збройних конфліктів або помер 

внаслідок поранення, контузії чи 

каліцтва, одержаних у районі 

проведення антитерористичних 

операцій, бойових дій чи збройних 

конфліктів, а також внаслідок 

захворювання, одержаного в період 

участі в антитерористичній операції, 

дітям, один із батьків яких загинув під 

час масових акцій громадянського 

протесту або помер внаслідок 

поранення, контузії чи каліцтва, 

Стаття 19.Право на освіту 

Держава забезпечує дітям осіб, 

визнаних учасниками бойових дій 

відповідно до пункту 19 частини 

першої статті 6 Закону України „Про 

статус ветеранів війни, гарантії їх 

соціального захисту”, дітям, один із 

батьків яких загинув (пропав безвісти) 

у районі проведення 

антитерористичних операцій, бойових 

дій чи збройних конфліктів або помер 

внаслідок поранення, контузії чи 

каліцтва, одержаних у районі 

проведення антитерористичних 

операцій, бойових дій чи збройних 

конфліктів, а також внаслідок 

захворювання, одержаного в період 

участі в антитерористичній операції, 

дітям, один із батьків яких загинув під 

час масових акцій громадянського 

протесту або помер внаслідок 

поранення, контузії чи каліцтва, 

Стаття 19.Право на освіту 

Держава забезпечує дітям осіб, 

визнаних учасниками бойових дій, 

особами з інвалідністю внаслідок 

війни відповідно до пункту 19 частини 

першої статті 6 Закону України „Про 

статус ветеранів війни, гарантії їх 

соціального захисту”, дітям, один із 

батьків яких загинув (пропав безвісти) 

у районі проведення 

антитерористичних операцій, бойових 

дій чи збройних конфліктів або помер 

внаслідок поранення, контузії чи 

каліцтва, одержаних у районі 

проведення антитерористичних 

операцій, бойових дій чи збройних 

конфліктів, а також внаслідок 

захворювання, одержаного в період 

участі в антитерористичній операції, 

дітям, один із батьків яких загинув під 

час масових акцій громадянського 

протесту або помер внаслідок 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/3551-12/paran73#n73
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/3551-12/paran73#n73
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/3551-12/paran73#n73
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одержаних під час масових акцій 

громадянського протесту, дітям, які 

проживають у населених пунктах на 

лінії зіткнення, дітям, зареєстрованим 

як внутрішньо переміщені особи, 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. 

одержаних під час масових акцій 

громадянського протесту, дітям, які 

проживають у населених пунктах на 

лінії зіткнення, дітям, зареєстрованим 

як внутрішньо переміщені особи, у 

тому числі дітям, які навчаються за 

денною формою навчання у 

професійно-технічних та вищих 

навчальних закладах, - до закінчення 

такими дітьми 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. 

поранення, контузії чи каліцтва, 

одержаних під час масових акцій 

громадянського протесту, дітям, які 

проживають у населених пунктах на 

лінії зіткнення, дітям, зареєстрованим 

як внутрішньо переміщені особи, у 

тому числі дітям, які навчаються за 

денною формою навчання у 

професійно-технічних та вищих 

навчальних закладах, - до закінчення 

такими дітьми 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. 

Закон України „Про вищу освіту” 
 

Стаття 44. Умови прийому на навчання 

до вищих навчальних закладів 

17. Держава забезпечує особам, 

визнаним учасниками бойових дій 

відповідно до пункту 19 частини 

першої статті 6 Закону України „Про 

статус ветеранів війни, гарантії їх 

соціального захисту”, та їхнім дітям, 

дітям, один із батьків яких загинув 

(пропав безвісти) у районі проведення 

антитерористичних операцій, бойових 

дій чи збройних конфліктів або помер 

внаслідок поранення, контузії чи 

каліцтва, одержаних у районі 

проведення антитерористичних 

Стаття 44. Умови прийому на навчання 

до вищих навчальних закладів 

17. Держава забезпечує особам, 

визнаним учасниками бойових дій 

відповідно до пункту 19 частини 

першої статті 6 Закону України „Про 

статус ветеранів війни, гарантії їх 

соціального захисту”, та їхнім дітям, 

дітям, один із батьків яких загинув 

(пропав безвісти) у районі проведення 

антитерористичних операцій, бойових 

дій чи збройних конфліктів або помер 

внаслідок поранення, контузії чи 

каліцтва, одержаних у районі 

проведення антитерористичних 

Стаття 44. Умови прийому на навчання 

до вищих навчальних закладів 

17. Держава забезпечує особам, 

визнаним учасниками бойових дій, 

особами з інвалідністю внаслідок 

війни відповідно до пункту 19 частини 

першої статті 6 Закону України „Про 

статус ветеранів війни, гарантії їх 

соціального захисту”, та їхнім дітям, 

дітям, один із батьків яких загинув 

(пропав безвісти) у районі проведення 

антитерористичних операцій, бойових 

дій чи збройних конфліктів або помер 

внаслідок поранення, контузії чи 

каліцтва, одержаних у районі 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3551-12
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операцій, бойових дій чи збройних 

конфліктів, а також внаслідок 

захворювання, одержаного в період 

участі в антитерористичній операції, 

дітям, один із батьків яких загинув під 

час масових акцій громадянського 

протесту або помер внаслідок 

поранення, контузії чи каліцтва, 

одержаних під час масових акцій 

громадянського протесту, дітям, 

зареєстрованим як внутрішньо 

переміщені особи, у тому числі дітям, 

які навчаються за денною формою 

навчання у вищих навчальних 

закладах, - до закінчення навчальних 

закладів, але не довше ніж до 

досягнення ними 23 років, державну 

цільову підтримку для здобуття вищої 

освіти у державних та комунальних 

навчальних закладах. 

операцій, бойових дій чи збройних 

конфліктів, а також внаслідок 

захворювання, одержаного в період 

участі в антитерористичній операції, 

дітям, один із батьків яких загинув під 

час масових акцій громадянського 

протесту або помер внаслідок 

поранення, контузії чи каліцтва, 

одержаних під час масових акцій 

громадянського протесту, дітям, 

зареєстрованим як внутрішньо 

переміщені особи, у тому числі дітям, 

які навчаються за денною формою 

навчання у вищих навчальних 

закладах, - до закінчення такими 

дітьми навчальних закладів, але не 

довше ніж до досягнення ними 23 

років, державну цільову підтримку для 

здобуття вищої освіти у державних та 

комунальних навчальних закладах. 

проведення антитерористичних 

операцій, бойових дій чи збройних 

конфліктів, а також внаслідок 

захворювання, одержаного в період 

участі в антитерористичній операції, 

дітям, один із батьків яких загинув під 

час масових акцій громадянського 

протесту або помер внаслідок 

поранення, контузії чи каліцтва, 

одержаних під час масових акцій 

громадянського протесту, дітям, 

зареєстрованим як внутрішньо 

переміщені особи, у тому числі дітям, 

які навчаються за денною формою 

навчання у вищих навчальних 

закладах, - до закінчення такими 

дітьми навчальних закладів, але не 

довше ніж до досягнення ними 23 

років, державну цільову підтримку для 

здобуття вищої освіти у державних та 

комунальних навчальних закладах. 

 

 


