
Документами, що підтверджують право на переведення на навчання за 

державним замовленням відповідно Порядку переведення на навчання за 

державним замовленням окремих категорій здобувачів фахової передвищої, 

вищої освіти, які зараховані до закладів фахової передвищої, вищої освіти до 

2021 року включно на місця, що фінансуються за кошти фізичних та/або 

юридичних осіб, є: 

для першої категорії — посвідчення члена сім’ї загиблого Захисника чи 

Захисниці України або до 1 березня 2023 р. посвідчення члена сім’ї загиблого 

встановленого зразка (до досягнення дитиною 14-річного  

віку — довідка, видана батькові або матері (іншому повнолітньому члену сім’ї 

загиблої особи або особам, які замінюють батьків) за місцем реєстрації 

дитини) відповідно до Положення про порядок видачі посвідчень і нагрудних 

знаків ветеранів війни, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 

від 12 травня 1994 р. № 302 (ЗП України,  

1994 р., № 9, ст. 218), та свідоцтво про народження дитини; 

для другої та третьої категорій — посвідчення учасника бойових дій або 

посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни, видане відповідно до 

Порядку надання та позбавлення статусу учасника бойових дій осіб, які 

захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і 

брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її 

проведення чи у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і 

оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в 

Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 р. № 413 

(Офіційний вісник України, 2014 р., № 73, ст. 2068; 2017 р., № 86, ст. 2614; 

2018 р., № 42, ст. 1484), Положення про порядок видачі посвідчень і нагрудних 

знаків ветеранів війни, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 

від 12 травня 1994 р. № 302 (ЗП України, 1994 р., № 9, ст. 218), або електронне 

посвідчення ветерана, передбачене статтею 18 Закону України “Про статус 

ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, для дітей — свідоцтво про 

народження дитини.  

Важливо!!! У разі відсутності посвідчення учасника бойових дій або 
посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни може подаватися довідка 
про участь особи у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, 
захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою 
агресією Російської Федерації проти України (батька або матері), 
встановленого зразка, видана відповідно до Порядку надання та позбавлення 
статусу учасника бойових дій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та 
територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в 
антитерористичній операції, забезпеченні її проведення чи у здійсненні 
заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування 
збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, 
забезпеченні їх здійснення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3551-12?find=1&text=%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B5#w1_2


України від 20 серпня 2014 р. № 413 (Офіційний вісник України, 2014 р., № 
73, ст. 2068), за умови пред’явлення посвідчення протягом шести місяців після 
його отримання; 

для четвертої категорії — витяг з реєстру територіальної громади, що 
передбачений Порядком створення, ведення та адміністрування реєстрів 
територіальних громад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів 
України від 7 лютого 2022 р. №  265 “Деякі питання декларування і реєстрації 
місця проживання та ведення реєстрів територіальних громад” (Офіційний 
вісник України, 2022 р., № 25, ст. 1234), який підтверджує відомості про місце 
проживання (перебування) особи або інформацію про відсутність таких 
відомостей станом на 24 лютого 2022 р. або містить інформацію про 
задеклароване/зареєстроване місце проживання (перебування), про зняття із 
задекларованого/зареєстрованого місця проживання (перебування) на підставі 
відомостей, що містяться у відомчій інформаційній системі ДМС, які 
надійшли від органів реєстрації на дату формування такого витягу, на 
територіях територіальних громад, зазначених в абзаці п’ятому пункту 2 цього 
Порядку. У разі коли витяг з реєстру територіальної громади містить 
інформацію про відсутність зазначених відомостей або місце проживання 
особи знято із задекларованого/зареєстрованого місця проживання 
(перебування) до 24 лютого 2022 р., документом, що підтверджує право на 
переведення на навчання за державним замовленням, може бути документ про 
освіту, здобуту у відповідний період часу в закладі освіти, який розташований 
на території територіальних громад, визначених в абзаці п’ятому пункту 2 
цього Порядку. 
 


