ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Чотирнадцята сесія VII скликання
РІШЕННЯ
04.04.2019

м. Ужгород

№1417

Про внесення змін до Програми розвитку
освіти Закарпаття на 2013 – 2022 роки
(зі змінами від 31 травня, 12 вересня 2013
року, 3 лютого 2014 року, 16 жовтня 2015
року, 30 листопада 2017 року)
Відповідно до пункту 16 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні» обласна рада в и р і ш и л а:
1. Внести зміни до Програми розвитку освіти Закарпаття на 2013 – 2022 роки,
затвердженої рішенням обласної ради від 16 листопада 2012 року № 544 (зі
змінами від 31 травня, 12 вересня 2013 року, 3 лютого 2014 року, 16 жовтня 2015
року, 30 листопада 2017 року), затвердивши у новій редакції Положення про
надання пільг з оплати за навчання студентів, які навчаються у закладах вищої
освіти області на контрактній основі (додається).
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника голови
обласної державної адміністрації та постійну комісію обласної ради з питань
освіти, науки, культури, духовності, молодіжної політики, фізичної культури і
спорту, національних меншин та інформаційної політики.

Голова ради

М. Рівіс

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення обласної ради
04.04.2019 №1417
ПОЛОЖЕННЯ
про надання пільг з оплати за навчання студентів, які навчаються
у закладах вищої освіти області на контрактній основі
1. Положення про надання пільг з оплати за навчання студентів, які
навчаються у державних (комунальних) закладах вищої освіти області на
контрактній основі (далі – Положення), визначає умови для надання пільг з
оплати за навчання. Положення розроблене з метою реалізації Програми
розвитку освіти Закарпаття на 2013 − 2022 роки.
2. Пільги з оплати за навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного
рівня «молодшого спеціаліста», «бакалавра», «спеціаліста» та «магістра»
надаються студентам, які навчаються на контрактній основі у державних
закладах вищої освіти області, а саме:
дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування;
особам із числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського
піклування (до закінчення навчання у закладі);
особам, які втратили обох батьків і вступили на навчання у заклад
вищої освіти у віці до 23 років;
студентам-інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, інвалідам І − ІІ груп,
а також студентам, обоє з батьків (особи, які їх замінюють) яких є інвалідами
І або ІІ групи;
студентам із сімей, які виховують 5 і більше неповнолітніх дітей, у
тому числі студентів або учнів закладів професійної (професійно-технічної)
освіти до 23 років;
студентам, батьки (один із батьків) яких загинули під час участі в
антитерористичній операції, захищаючи незалежність, суверенітет і
територіальну цілісність України, або померли внаслідок поранення, контузії
чи каліцтва, одержаних у районах проведення антитерористичної операції;
3. Для оформлення та фінансування пільг заклади вищої освіти
подають департаменту освіти і науки облдержадміністрації до 10 жовтня
щороку списки студентів, які навчаються на контрактній основі, із категорій,
визначених пунктом 2 цього Положення, та завірені копії контрактів на
навчання і документів, що засвідчують право на отримання пільги.
4. Пільги надаються студентам на навчальний рік у розмірі:
4.1. Сто відсотків суми, передбаченої контрактом, до завершення
навчання: дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування;
особам із числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування;
особам, які втратили обох батьків і вступили на навчання у заклад вищої
освіти у віці до 23 років; студентам, батьки (один із батьків) яких загинули
під час участі в антитерористичній операції, захищаючи незалежність,
суверенітет і територіальну цілісність України, або померли внаслідок

поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районах проведення
антитерористичної операції;
4.2. П’ятдесят відсотків суми, передбаченої контрактом, до досягнення
23 років (станом на 1 листопада поточного навчального року): інвалідам
з дитинства; інвалідам І − ІІ груп; студентам, обоє з батьків (особи, які їх
замінюють) яких є інвалідами І або ІІ групи; студентам із сімей, які
виховують 5 і більше неповнолітніх дітей, у тому числі студентів або учнів
закладів професійної (професійно-технічної) освіти до 23 років.
5. У разі відрахування (до закінчення навчального року) або
переведення з контрактної форми навчання на державне замовлення
студентів пільгових категорій заклад вищої освіти інформує департамент та
повертає невикористані за призначенням кошти (освітня послуга не надана).
6. Фінансування зазначених пільг проводиться відповідно до
укладеного договору між департаментом освіти і науки облдержадміністрації
та закладом вищої освіти, у якому навчаються студенти пільгових категорій.

