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Шановний Сергію Віталійовичу!

Комітет Верховної Ради України з питань прав людини, деокупації та 
реінтеграції тимчасово окупованих територій України, національних меншин 
і міжнаціональних відносин (далі – Комітет) на своєму засіданні, проведеному 
15 лютого 2023 року (протокол № 75), розглянув проект Закону України про 
внесення змін до деяких законів України щодо надання державної цільової 
підтримки окремим категоріям осіб у сферах професійної (професійно-
технічної), фахової передвищої, вищої освіти, реєстр. № 8400 від 31.01.2023 
року, поданий народним депутатом України Бабаком С.В. та іншими 
народними депутатами України.

Як зазначено в пояснювальній записці до проекту Закону, основною метою 
законопроекту є доповнення переліку категорій осіб, яким надається державна 
цільова підтримка відповідно до Закону України від 26.01.2022 № 2010-ІХ 
«Про соціальний і правовий захист осіб, стосовно яких встановлено факт 
позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, та 
членів їхніх сімей», а також узгодження між собою законів України «Про 
професійну (професійно-технічну) освіту», «Про фахову передвищу освіту», 
«Про вищу освіту» та приведення їх у відповідність до положень статті 12 
Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» 
в останній редакції. 

Під час обговорення проекту Закону народними депутатами України – 
членами Комітету вказано на його актуальність, оскільки норми 
законопроекту спрямовані на практичну реалізацію положень статті 13 Закону 
України «Про соціальний і правовий захист осіб, стосовно яких встановлено 



факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти 
України, та членів їхніх сімей».

Також зазначено, що запропоновані проектом Закону зміни сприятимуть 
узгодженню між собою положень окремих норм законів України «Про 
професійну (професійно-технічну) освіту», «Про фахову передвищу освіту» та 
«Про вищу освіту». 

Враховуючи зазначене, 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 деяких законів України щодо надання 
державної цільової підтримки окремим категоріям осіб у сферах професійної 
(професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти, реєстр. № 8400 від 
31.01.2023 року, поданий народним депутатом України Бабаком С.В. та 
іншими народними депутатами України, за наслідками розгляду в першому 
читанні прийняти за основу.

Голова Комітету                                                       А. ЗАДОРОЖНИЙ


