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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 та осіб з інвалідністю 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 10 квітня 2019 року 

 

 

Про стан реалізації Закону України  

«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»  

№ 2300 від 27.02.2018 

 

 

Верховною Радою України 27.02.2018 прийнято Закон України                   

№ 2300-VIII «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» (далі – Закон               

№ 2300), який набрав чинності з 1 січня 2019 року. 

Згідно з пунктом 2 розділу II Прикінцевих положень Закону № 2300 

Кабінету Міністрів України визначено: 

 привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим 

Законом; 

 забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними 

органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із 

цим Законом; 

 забезпечити набрання чинності всіма зазначеними у цьому пункті 

нормативно-правовими актами одночасно з набранням чинності цим Законом. 

Законом № 2300 внесено зміни до Закону України «Про статус ветеранів 

війни, гарантії їх соціального захисту» та передбачено надати право на 

державну цільову підтримку для здобуття професійно-технічної та вищої 

освіти у державних та комунальних навчальних закладах усім категоріям 
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учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни незалежно від їх 

віку, а їхнім дітям – до досягнення 23 років.  

Довідково. До прийняття Закону № 2300 право на державну цільову 

підтримку для здобуття освіти мали лише учасники бойових дій з числа 

учасників АТО/ООС та їхні діти.  

 

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. 

 

Для реалізації Закону № 2300 необхідно внести зміни до таких постанов 

Кабінету Міністрів України: 

 «Про надання державної цільової підтримки деяким категоріям 

громадян для здобуття професійно-технічної та вищої освіти» № 975 

від 23.11.2016; 

 «Деякі питання виплати соціальних стипендій студентам 

(курсантам) вищих навчальних закладів» № 1045 від 28.12.2016; 

 «Питання стипендіального забезпечення» № 882 від 12.07.2004; 

 «Про затвердження Порядку пільгового кредитування для здобуття 

професійно-технічної та вищої освіти» № 673 від 29.08.2018. 

 

З 14.01.2019 Комітет неодноразово звертався до Кабінету Міністрів 

України щодо необхідності забезпечення реалізації Закону № 2300 шляхом 

прийняття підзаконних нормативно-правових актів. 

Проте, станом на 10.04.2019 із 4 постанов Уряду необхідні зміни внесені 

лише до постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання виплати 

соціальних стипендій студентам (курсантам) вищих навчальних закладів»       

№ 1045 від 28.12.2016 (постанова Кабінету Міністрів України № 44 від 

23.01.2019). 

Всі звернення Комітету до Кабінету Міністрів України з порушеного 

питання переадресовувались на розгляд Міністерства освіти і науки України, 

яке поінформувало Комітет про таке: 

1) зміни до постанови Кабінету Міністрів України «Питання 

стипендіального забезпечення» № 882 від 12.07.2004 будуть внесені після 

прийняття нормативно-правового акта про надання державної цільової 

підтримки деяким категоріям громадян для здобуття професійно-технічної та 
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вищої освіти (лист Міністерства освіти і науки України від 13.03.2019 № 1/10-

788); 

2) проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до 

постанов Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2016 р. № 975 та від 29 

серпня 2018 р. № 673», яким вносяться зміни до Порядку та умов надання 

державної цільової підтримки деяким категоріям громадян для здобуття 

професійно-технічної та вищої освіти та Порядку пільгового кредитування для 

здобуття професійно-технічної та вищої освіти, відповідно до Регламенту 

Кабінету Міністрів України направлено на погодження до Мінфіну, 

Мінекономрозвитку та Мінсоцполітики (лист Міністерства освіти і науки 

України від 28.03.2019 № 1/10-992). 

 

За відсутності належного контролю зі сторони Кабінету Міністрів 

України та бездіяльності протягом 9 місяців Міністерства освіти і науки 

України (Закон № 2300 опубліковано в «Голосі України» 24.03.2018) учасники 

бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни та їхні діти не можуть 

реалізувати законодавчо визначене право на державну цільову підтримку для 

здобуття професійно-технічної та вищої освіти. 

Комітет листом від 04.04.2019 № 04-35/06-245(66530) звернувся до 

Прем’єр-міністра України Гройсмана В.Б. взяти на особистий контроль 

питання якнайшвидшого прийняття Урядом підзаконних нормативно-

правових актів, необхідних для реалізації Закону № 2300. 

За інформацією представника Міністерства освіти і науки України 

затвердження змін до постанов Уряду очікується до 30.06.2019.  

 

З урахуванням проведеного обговорення, Комітет вирішив: 

1. Інформацію Міністерства освіти і науки України взяти до відома. 

2. Питання прийняття нормативно-правових актів, необхідних для 

реалізації Закону України «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»             

№ 2300 від 27.02.2018, тримати на подальшому контролі Комітету. 

 

 

 

Голова Комітету      О. ТРЕТЬЯКОВ 

 


