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ЦК профспілки працівників освіти і науки України ще раз звертається з 

приводу реалізації положень Закону України «Про внесення змін до деяких 

законів України щодо державної підтримки учасників бойових дій та їхніх дітей, 

дітей, один із батьків яких загинув у районі проведення антитерористичних 

операцій, бойових дій чи збройних конфліктів або під час масових акцій 

громадянського протесту, дітей, зареєстрованих як внутрішньо переміщені особи, 

для здобуття професійно-технічної та вищої освіти» в частині призначення і 

виплати соціальних стипендій учасникам бойових дій та їхнім дітям, дітям, один 

із батьків яких загинув у районі проведення антитерористичних операцій, бойових 

дій чи збройних конфліктів або під час масових акцій громадянського протесту, 

дітям, зареєстрованим як внутрішньо переміщені особи, для здобуття професійно-

технічної та вищої освіти.  

На попереднє звернення Профспілки до Кабінету Міністрів України за його 

дорученням Міністерством освіти і науки повідомлено, що розробляються 

проекти нормативно-правових актів щодо визначення порядку та умов надання 

відповідної державної цільової підтримки; проекту державної цільової програми 

підтримки; пропозицій щодо приведення актів Уряду у відповідність із Законом.  

Проте, станом на січень 2016 року жодного такого документу не 

розроблено.  

Ситуація, що склалася з реалізацією прав учасників бойових дій та їхніх 

дітей, які навчаються у вищих та професійно-технічних навчальних закладах на 

отримання соціальних стипендій, не задовольняє студентську та учнівську 

молодь. Численні звернення з місць свідчать, що питання надання державної 

цільової підтримки, зокрема у вигляді виплати соціальної стипендії, набувають 

особливої актуальності та потребують негайного вирішення. 

ЦК Профспілки наполягає на прискоренні прийняття Урядом відповідних 

постанов на виконання вимог пункту 2 Прикінцевих положень закону «Про 

внесення змін до деяких законів України щодо державної підтримки учасників 

бойових дій та їхніх дітей, дітей, один із батьків яких загинув у районі проведення 

антитерористичних операцій, бойових дій чи збройних конфліктів або під час 

масових акцій громадянського протесту, дітей, зареєстрованих як внутрішньо 

переміщені особи, для здобуття професійно-технічної та вищої освіти», на чому 

наголошено також делегатами VIII З’їзду Профспілки працівників освіти і науки 

України, який відбувся 17 листопада 2015 року, та для інформування освітянської 

і учнівської спільноти. 
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