
Держава забезпечує 
 

державну цільову підтримку для здобуття 
вищої освіти категоріям дітей, зазначених 
нижче, до закінчення ними закладів освіти, 
але не більш як до досягнення ними 23 
років: 

- дітям осіб, визнаним постраждалими 
учасниками Революції Гідності, учасниками 
бойових дій, особами з інвалідністю внаслідок 
війни відповідно до Закону України "Про 
статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 
захисту",   

- дітям, один із батьків яких загинув 
(пропав безвісти), помер внаслідок поранення, 
контузії, каліцтва або захворювання, 
одержаних під час безпосередньої участі в 
антитерористичній операції, забезпеченні її 
проведення, перебуваючи безпосередньо в 
районах антитерористичної операції під час її 
проведення, під час безпосередньої участі у 
здійсненні заходів із забезпечення 
національної безпеки і оборони, відсічі і 
стримування збройної агресії Російської 
Федерації в Донецькій та Луганській областях, 
у забезпеченні їх здійснення, перебуваючи 
безпосередньо в районах та під час здійснення 
зазначених заходів,  

- 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,  

- дітям, які проживають у населених 
пунктах на лінії зіткнення,  

 
Порядок та умови надання державної цільової 

підтримки даним категоріям осіб для здобуття 
вищої освіти затверджений постановою Кабінету 
Міністрів України від 23 листопада 2016 р. № 975. 

 

Державна цільова підтримка надається  
у вигляді: 

 

1. повної оплати навчання за рахунок 
коштів загального фонду державного або 
місцевих бюджетів у разі зарахування 
вступників на навчання за державним 
(регіональним) замовленням відповідно умов 
та правил прийому на навчання до закладів 
вищої освіти на відповідний рік; 

 

2. часткової оплати 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 вищої 
освіти; 

 

3. першочергового 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 вищої 
освіти, що одержані за рахунок перерозподілу 
закладом вищої освіти або відповідним 
державним замовником наявних обсягів 
державного (регіонального) замовлення; 

 

4. соціальної стипендії  — для осіб, які 
навчаються за державним або регіональним 
замовленням за денною формою; 

 
Примітка.  Соціальна стипендія виплачується 

щомісяця починаючи з місяця звернення за її 
наданням у розмірі 1180 гривень. 

Порядок використання коштів, передбачених у 
державному бюджеті для виплати соціальних 
стипендій студентам (курсантам) вищих 
навчальних закладів затверджений постановою 
Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. № 
1045. 

5. безоплатного забезпечення 
підручниками — за рахунок бібліотечного 
фонду відповідного навчального закладу; 

 

6. безоплатного доступу до Інтернету, 
систем баз даних у державних та комунальних 
навчальних закладах; 

 

7. безоплатного проживання в 
студентських гуртожитках або 
проживання у студентських гуртожитках 
з пільговою оплатою — для осіб, які 
навчаються за денною формою.  

 

Для отримання державної цільової 
підтримки: 

особи подають особисто на ім’я керівника 
відповідного вищого навчального закладу 
заяву, складену в довільній формі, із 
зазначенням конкретних видів державної 
цільової підтримки, на які особи претендують;  

у разі коли особа, яка претендує на 
отримання державної цільової підтримки є 
неповнолітньою, заява подається її законним 
представником. 

До заяви додаються завірені в 
установленому порядку копії документів.  

 
Документами, які підтверджують право 

на одержання державної цільової 
підтримки, є: 

 для осіб, визнаних учасниками бойових 
дій — посвідчення учасника бойових дій, 
перевірка якого проводиться шляхом 
надіслання навчальним закладом запиту до 
Єдиного державного реєстру учасників 
бойових дій, ведення якого здійснює Державна 
служба у справах ветеранів війни та учасників 
антитерористичної операції; 

 для дітей осіб, визнаних учасниками 
бойових дій — свідоцтво про народження 
дитини та посвідчення учасника бойових дій 
(батька або матері); 



 для осіб, які загинули (померли) або 
пропали безвісти під час участі в 
антитерористичної операції, — 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).  

 
Державна цільова підтримка певного 

виду надається за рішенням керівника 
навчального закладу. 

 

Важлива інформація! 
 
Для отримання більш детальної інформації 

про права дітей учасників бойових дій та інших 
категорій дітей, що мають право на державну 
цільову підтримку для здобуття вищої освіти, 
рекомендовано ознайомитись із: 

- Законом України «Про вищу освіту» 
від 01.07.2014 № 1556-VII / URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-
18#Text; 

- постановою Кабінету Міністрів України 
«Про затвердження Порядку та умови 
надання державної цільової підтримки деяким 
категоріям громадян для здобуття професійної 
(професійно-технічної), фахової передвищої та 
вищої освіти» від 23 листопада 2016 р. № 975 / 
URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/975-
2016-%D0%BF 

-  постановою Кабінету Міністрів України 
«Про затвердження Порядку використання 
коштів, передбачених у державному бюджеті для 
виплати соціальних стипендій студентам 
(курсантам) закладах фахової передвищої та 
вищої освіти» від 28 грудня 2016 р. № 1045/ URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1045-2016-
%D0%BF#n16 

 

Важлива інформація! 
 

Особи, які отримують державну 
цільову підтримку для здобуття вищої 
освіти, мають право: 

 на безоплатну первинну правову 

допомогу, що включає включає такі види 

правових послуг: 

- надання правової інформації; 

- надання консультацій і роз'яснень з 

правових питань; 

- складення заяв, скарг та інших 

документів правового характеру (крім 

документів процесуального характеру); 

- надання допомоги в забезпеченні 

доступу особи до вторинної правової 

допомоги та медіації. 

 на безоплатну вторинну правову 

допомогу (до досягнення 18-річного віку), яка 

включає такі види правових послуг:  

- захист; 

- здійснення представництва інтересів 

осіб, що мають право на безоплатну вторинну 

правову допомогу, в судах, інших державних 

органах, органах місцевого самоврядування, 

перед іншими особами; 

- складення документів процесуального 

характеру. 
 
Примітка. За безоплатною правовою 

допомогою можна звернутись до Регіонального 
центру з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги у Полтавській області 

Адреса: 36011, м. Полтава, вул. Європейська 
(Фрунзе), 37/40. 

Факс/Контактний телефон: (0532) 56-26-66. 
Єдиний телефонний номер системи 

безоплатної правової допомоги: 0-800-213103. 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
ПОЛТАВСЬКА ДЕРЖАВНА АГРАРНА 

АКАДЕМІЯ 
ОМБУДСМЕН УЧАСНИКІВ ОСВІТНЬОГО 

ПРОЦЕСУ ПДАА 

 

 
 

ПАМ´ЯТКА 
для здобувачів вищої освіти 

 

ПРАВА ДІТЕЙ  
УЧАСНИКІВ БОЙОВИХ ДІЙ  
та інших дітей, що мають 

право на державну цільову 
підтримку для здобуття 

вищої освіти 
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