
 

 

Додаток 

 

ПАМ’ЯТКА «ВСТУПНА КАМПАНІЯ – 2021» 

 

Сучасна якісна освіта є одним із дієвих способів реінтеграції ветеранів у мирне 

життя. Сьогодні одним із пріоритетних питань Міністерства є створення умов для 

навчання ветеранів та членів їх сімей, надання їм можливості отримати нові знання, 

підвищити кваліфікацію або взагалі опанувати нові професії.  
 

У зв’язку з початком вступної кампанії 2021 року звертаємо увагу, що 

відповідно до вимог Законів України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх 

соціального захисту», “Про професійну (професійно-технічну) освіту”, “Про фахову 

передвищу освіту”, “Про вищу освіту”  держава забезпечує учасникам бойових дій та 

їх дітям, у тому числі дітям, які навчаються за денною формою навчання у закладах 

професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, - до 

закінчення такими дітьми закладів освіти, але не довше ніж до досягнення ними                    

23 років, державну цільову підтримку для здобуття професійної (професійно-

технічної), фахової передвищої та вищої освіти у державних та комунальних закладах 

освіти (далі – Державна цільова підтримка).  
 

Постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2016 р. № 975 «Про 

надання державної цільової підтримки деяким категоріям громадян для здобуття 

професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти», визначено 

порядок та умови надання Державної цільової підтримки для здобуття різних рівнів 

освіти.    

 

Державна цільова підтримка надається у вигляді: 
 

Повна оплата навчання за рахунок коштів загального фонду державного або 

місцевих бюджетів у разі зарахування вступників на навчання за державним 

(регіональним) замовленням відповідно до цих Порядку та умов, а також умов та 

правил прийому на навчання до закладів професійної (професійно-технічної), фахової 

передвищої та вищої освіти на відповідний рік; 

Часткова оплата навчання за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів 

шляхом надання особам, зарахованим на навчання за рахунок коштів фізичних і 

юридичних осіб, пільгових довгострокових кредитів для здобуття професійної 

(професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти; 

Першочергове переведення здобувачів освіти, зарахованих відповідно до умов та 

правил прийому на навчання на підставі угод, укладених з фізичною або юридичною 

особою, на навчання на місцях державного (регіонального) замовлення у державних 

або комунальних закладах професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та 

вищої освіти, що одержані за рахунок перерозподілу закладом професійної 

(професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти або відповідним державним 

замовником наявних обсягів державного (регіонального) замовлення; 

Соціальна стипендія - для осіб, які навчаються за державним або регіональним 

замовленням за денною формою навчання, згідно з Порядком використання коштів, 

передбачених у державному бюджеті для виплати соціальних стипендій студентам 
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(курсантам) вищих навчальних закладів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів 

України від 28 грудня 2016 р.  № 1045; 

Безоплатне забезпечення підручниками - за рахунок бібліотечного фонду 

відповідного закладу освіти; 

Безоплатний доступ до Інтернету, систем баз даних у державних та комунальних 

закладах освіти; 

Безоплатне проживання в учнівських та студентських гуртожитках або 

проживання у студентських гуртожитках з пільговою оплатою - для осіб, які 

навчаються за денною формою навчання. 

 

ЗВЕРТАЄМО УВАГУ!!! При поданні пакету документів до приймальної комісії 

закладу освіти, одночасно особисто вступником подається заява на ім’я керівника 

відповідного закладу професійної (професійно-технічної), фахової передвищої або 

вищої освіти, складена в довільній формі, із зазначенням конкретних видів Державної 

цільової підтримки, на які особи претендують.  

До заяви додаються засвідчені в установленому порядку копії документів, що  

підтверджують право на одержання державної цільової підтримки.   

 

У разі коли особа, яка претендує на отримання державної цільової підтримки, є 

неповнолітньою, заява подається особою, яка в установленому законом порядку 

представляє її інтереси. 

Державна цільова підтримка певного виду надається за рішенням керівника 

закладу освіти. 

 

       Рекомендуємо також, під час подання документів до приймальної комісії 

пересвідчитись про наявність державного замовлення на обрану спеціальність (цю 

інформацію розміщено на офіційному сайті обраного закладу освіти). 

 

 

Документи,  

що  підтверджують право на одержання державної цільової підтримки: 
 

✓ посвідчення учасника бойових дій встановленого зразка; 

✓ посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни встановленого зразка; 

✓ посвідчення постраждалого учасника Революції Гідності встановленого зразка; 

✓ посвідчення члена сім’ї загиблого (дітям загиблих осіб до досягнення ними 16-річного 

віку - довідка, що видається матері або іншому повнолітньому члену сім’ї загиблої особи, або 

опікуну) встановленого зразка; 

✓ свідоцтво про народження дитини; 

✓ довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи встановленого зразка; 

довідка про реєстрацію місця проживання особи встановленого зразка. 
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