ДЛЯ УЧАСНИКІВ БОЙОВИХ ДІЙ!

Для учасників бойових дій надається Державна цільова підтримка для здобуття
професійно-технічної та вищої освіти.
Держава забезпечує учасникам бойових дій ... та їхнім дітям, у тому числі дітям, які
навчаються за денною формою навчання у професійно-технічних та вищих навчальних
закладах, - до закінчення навчальних закладів, але не довше ніж до досягнення ними 23
років, державну цільову підтримку для здобуття професійно-технічної та вищої освіти
у державних та комунальних навчальних закладах.
Державна цільова підтримка 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.
Порядок та умови надання державної цільової підтримки для здобуття професійнотехнічної та вищої освіти зазначеним категоріям громадян визначаються Кабінетом
Міністрів України.
Для отримання державної цільової підтримки особи необхідно подати особисто на ім’я
керівника відповідного професійно-технічного або вищого навчального закладу заяву,
складену в довільній формі, із зазначенням конкретних видів державної цільової
підтримки. Державна цільова підтримка певного виду надається за рішенням керівника
навчального закладу.
До заяви додаються завірені в установленому порядку копії документів :
- для осіб, визнаних учасниками бойових дій відповідно до пункту 19 частини першої
статті 6 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, посвідчення учасника бойових дій;
2) для дітей осіб, визнаних учасниками бойових дій відповідно до пункту 19 частини
першої статті 6 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального
захисту”, - свідоцтво про народження дитини та посвідчення учасника бойових дій (батька
або матері);
3) дітям загиблих - 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);
4) для дітей, зареєстрованих як внутрішньо переміщені особи, - довідка про взяття на
облік внутрішньо переміщеної особи.

