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Шановний Арсенію Петровичу!
Щиро засвідчую Вам свою повагу, та, відповідно до Закону України «Про
звернення громадян», звертаюся до Вас із наступним.
14 травня 2015 року Верховною Радою був прийнятий Закон України №425 
VIII
«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 професійнотехнічної та вищої освіти» (далі  Закон).
Згідно із Законом, Державна цільова підтримка для здобуття професійнотехнічної
та вищої освіти 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.
Однак, оскільки станом на сьогодні Кабінетом Міністрів України не було
затверджено державної цільової програми підтримки, порядку та умов надання державної
цільової підтримки для здобуття професійнотехнічної та вищої освіти, що передбачені
Законом, а також не було запропоновано на розгляд Верховної Ради України зміни до

Державного бюджету, які передбачатимуть фінансування такої державної цільової
програми, мій навчальний заклад не в змозі виконати вимоги Закону щодо надання
вищезазначеної державної підтримки, а я – скористатися своїм законним правом на
отримання цієї підтримки, що передбачена Законом.
У зв’язку з цим, звертаюся до Вас із вимогою термінового виконання Закону, а
саме:

терміново затвердити 

державну цільову програму підтримки, порядок та умови
надання державної цільової підтримки зазначених Законом груп студентів,
передбачивши можливість надання відповідної підтримки від початку 2015/2016
навчального року;
 
терміново 
подати на розгляд Верховної Ради України проект Закону України про
внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2016 рік".
Про результати розгляду звернення прошу інформувати мене у визначений законом
термін на вказану вище поштову адресу.
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