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Шановний Сергію Віталійовичу!

Комітет Верховної Ради України з питань прав людини, деокупації та 
реінтеграції тимчасово окупованих територій у Донецькій, Луганській 
областях та Автономної Республіки Крим, міста Севастополя, національних 
меншин і міжнаціональних відносин (далі – Комітет) на своєму засіданні, 
проведеному 17 листопада 2021 року (протокол № 44), розглянув проект 
Закону України про внесення змін до Закону України "Про вищу освіту" 
щодо особливостей вступу до закладів вищої освіти внутрішньо переміщених 
осіб, реєстр. № 6272 від 03.11.2021 р., поданий народним депутатом України 
Е.А. Рєпіною та іншими народними депутатами України.

За твердженням ініціаторів проект Закону розроблено з метою 
законодавчого врегулювання окремих питань вступу до закладів вищої освіти 
у частині особливостей прийому вступників, які є внутрішньо переміщеними 
особами.

Під час обговорення проекту Закону представниками Міністерства з 
питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України та Міністерства 
освіти і науки України були висловленні окремі зауваження щодо поданого 
законопроекту, а саме:

1) законопроект у запропонованій редакції не містить обмежень щодо 
вікової категорії осіб з числа внутрішньо переміщених осіб, які матимуть 
особливі умови вступу. Таким чином, особливі умови 
розповсюджуватимуться на всіх внутрішньо переміщених осіб, що може 
викликати соціальне несприйняття розширення таких прав з боку інших 
пільгових категорій вступників;



2) позитивна дискримінація щодо вступу дітей з тимчасово окупованих 
територій без складання зовнішнього незалежного оцінювання, що 
передбачена квотою – 2, була встановлена у зв’язку з обмеженнями з боку 
країни-агресора щодо перетину контрольних пунктів в’їзду – виїзду та 
неможливістю таких дітей вчасно скласти ЗНО. У запропонованій редакції 
така позитивна дискримінація поширюватиметься і на внутрішньо 
переміщених осіб. Такий підхід є необгрунтованим щодо дітей, які 
переселилися з тимчасово окупованих територій раніше і навчаються в 
українських школах на підконтрольних українській владі територіях 
українською мовою;

3) додаткове вивчення українознавчих дисциплін внутрішньо 
переміщеними особами, які зараховані на навчання до закладів вищої освіти, 
потребуватиме додаткового фінансування. До законопроекту не подано 
необхідних фінансово-економічних розрахунків. 

При цьому народні депутати України – члени Комітету відзначили, що в 
цілому законопроект спрямований на покращення доступу дітей з тимчасово 
окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб до освітніх послуг та 
сприятиме їх інтеграції, а також у реалізації їх основоположних прав, 
зокрема права на освіту.

За підсумками розгляду Комітет ухвалив рішення: звернутися до 
Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій з 
пропозицією рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України 
про внесення змін до Закону України "Про вищу освіту" щодо особливостей 
вступу до закладів вищої освіти внутрішньо переміщених осіб, реєстр. 
№6272 від 03.11.2021 р., поданий народним депутатом України Е.А. Рєпіною 
та іншими народними депутатами України, за наслідками розгляду в 
першому читанні прийняти за основу, з урахуванням висловлених зауважень.
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