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ПЕРЕДМОВА

1. ПОЛОЖЕННЯ РОЗРОБЛЕНО ЮРИСКОНСУЛЬТОМ МІ. МОСКВІНИМ.

2. ЗАТВЕРДЖЕНО НАКАЗОМ ОНМУ.

3. ВВОДИТЬСЯ В ДІЮ З МОМЕНТУ ЗАТВЕРДЖЕННЯ.

4. ПЕРІОДИЧНА ПЕРЕВІРКА ДОКУМЕНТУ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ З ІНТЕРВАЛОМ, 

ЯКИЙ НЕ ПЕРЕБІЛЬШУЄ 12 МІСЯЦІВ.

5. ЗМІНИ ДО ПОЛОЖЕННЯ ВНОСЯТЬСЯ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ЗАСТОСУВАННЯ В 

ОНМУ, АБО ПРИ ЗМІНІ ВИМОГ НОРМАТИВНИХ ДОКУМЕНТІВ, НА ПІДСТАВІ 

ЯКИХ РОЗРОБЛЕНИЙ ДОКУМЕНТ.
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1. ОБЛАСТЬ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ

1.1. Порядок та умови надання державної цільової підтримки деяким категоріям 
громадян для здобуття вищої освіти є постійним довідковим матеріалом для 
співробітників ОНМУ
1.2. Враховані примірники знаходяться у:
. 1 Проректора з НПР

. 2 Деканів 
.3 Директорів
.4 Спеціаліста відділу кадрів зі студентського складу 
.5 Юрисконсульта
1.3. Перелік врахованих примірників Порядку та умов надання державної цільової 
підтримки деяким категоріям громадян для здобуття вищої освіти ведеться відділом 
ліцензування, акредитації та моніторингу якості освіти.

2. ПОСИЛАННЯ

2.1. Закон України «Про вищу освіту» від 01.07.2014р. № 1556 -  VII.
2.2. Закон України «Про освіту» від 23.05.1991р. № 1060-ХП.
2.3. Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» від 
22.10.1993 р. № 3551- XII.
2.4. Постанова Кабінету міністрів України «Про надання державної цільової підтримки 
деяким категоріям громадян для здобуття професійно-технічної та вищої освіти» від 
23.11.2016 р. № 975.
2.5. Постанова Кабінету міністрів України «Порядок відшкодування коштів державного 
або місцевого бюджету, витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців» від 
26.08.2015р. № 658.

3. СКОРОЧЕННЯ

КМУ - Кабінет міністрів України
ОНМУ -  Одеський національний морський університет 
НПР -  Науково-педагогічна робота

4. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

4.1. Порядок та умови розроблені на виконання частини сімнадцятої статті 44 Закону 
України «Про вищу освіту» та Постанови Кабінету міністрів України від 23 листопада 
2016 р. № 975 «Про надання державної цільової підтримки деяким категоріям громадян 
для здобуття професійно-технічної та вищої освіти», і визначають механізм надання 
державної цільової підтримки деяким категоріям громадян, які навчаються в 
Одеському національному морському університеті, на період здобуття вищої освіти, а 
саме:

1) особам, визнаним учасниками бойових дій, особами з інвалідністю внаслідок 
війни, постраждалими учасниками Революції Гідності відповідно до Закону України 
“Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”;
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2) дітям осіб, визнаних учасниками бойових дій, особами з інвалідністю внаслідок 
війни, постраждалими учасниками Революції Гідності відповідно до Закону України 
“Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”;

3) дітям, один з батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі проведення 
антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і 
оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та 
Луганській областях, бойових дій чи збройних конфліктів або помер внаслідок 
поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районі проведення антитерористичної 
операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і 
стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, 
бойових дій чи збройних конфліктів, а також внаслідок захворювання, одержаного в 
період участі в антитерористичній операції, здійсненні заходів із забезпечення 
національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської 
Федерації у Донецькій та Луганській областях;

4) дітям осіб, які загинули або померли внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи 
інших ушкоджень здоров’я, одержаних під час участі у Революції Гідності, а також 
дітям осіб, яким посмертно присвоєно звання Герой України за громадянську мужність, 
патріотизм, героїчне відстоювання конституційних засад демократії, прав і свобод 
людини, самовіддане служіння Українському народові, виявлені під час Революції 
Гідності;

5) дітям, зареєстрованим як внутрішньо переміщені особи;
6) дітям, які проживають у населених пунктах на лінії зіткнення.

Дія цих Порядку та умов поширюється на осіб, які віднесені до категорій, зазначених у 
підпунктах 2-6 цього пункту, до закінчення такими особами закладів професійної 
(професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, але не довше ніж до 
досягнення ними 23 років. Особи, зазначені у підпункті 1 цього пункту, користуються 
державною цільовою підтримкою до закінчення навчання, незалежно від віку.
4.2. Порядок та умови регулюють надання лише певних видів державної цільової 
підтримки в ОНМУ. Інші види державної цільової підтримки, не вказані у даних 
Порядку та умовах, є загальнодоступними (безоплатне користування підручниками 
бібліотечного фонду тощо), або надаються на загальних підставах згідно з іншими 
законодавчими та нормативними актами (соціальна стипендія, безоплатне отримання 
вищої освіти за рахунок коштів державного (місцевого) бюджету тощо), або не 
надаються державними вищими навчальними закладами (надання пільгових кредитів 
для оплати освітніх послуг тощо).
4.3. Державна цільова підтримка осіб, зазначених у пункті 1 цих Порядку та умов, 
надається здобувачам освіти, яких зараховано в установленому порядку до ОНМУ, та її 
надання припиняється у разі відрахування особи з ОНМУ в порядку та на підставах, 
визначених законом. Надання державної цільової підтримки припиняється також у разі 
надання здобувачу освіти академічної відпустки. У разі поновлення здобувача освіти на 
навчання до ОНМУ або переведення до іншого навчального закладу питання надання 
йому державної цільової підтримки розглядається відповідним навчальним закладом 
згідно з цими Порядком та умовами.
4.4. Особа, яка належить до однієї з зазначених в пункті 1 категорій громадян, яка 
навчалася за державним (регіональним) замовленням у державному (комунальному) 
закладі вищої освіти відповідно до умов, визначених цими Порядком та умовами, і не 
завершила навчання за певним рівнем вищої освіти і яка бажає повторно здобути вищу 
освіту в державному (комунальному) закладі вищої освіти за тим самим рівнем вищої
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освіти за державним (регіональним) замовленням, має право на отримання пільг та 
гарантій, визначених цими Порядком та умовами, у разі відшкодування коштів 
державного або відповідного місцевого бюджету згідно з Порядком відшкодування 
коштів державного або місцевого бюджету, витрачених на оплату послуг з підготовки 
фахівців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 серпня 2015 р. 
№ 658.
4.5. Особа, яка здобула вищу освіту за державним (регіональним) замовленням у 
державному (комунальному) закладі вищої освіти на умовах, визначених цими 
Порядком та умовами, і яка за станом здоров’я втратила можливість виконувати 
службові чи посадові обов’язки за отриманою раніше кваліфікацією, що 
підтверджується висновком медико-соціальної експертної комісії, має право на 
повторне навчання у державному (комунальному) закладі вищої освіти на умовах 
державної цільової підтримки, визначеної цими Порядком та умовами.
4. 6. Конкретний вид державної цільової підтримки, яка надається відповідно до цих 
Порядку та умов, категорія осіб, які її отримують, а також перелік підстав для її 
надання наведені у таблиці. _________________________ ______________________

Категорія осіб, що мають 
право на державну цільову 
підтримку

Види державної цільової 
підтримки

Перелік документів, що 
подаються особою

1. Особи, визнані учасниками 
бойових дій, особи з 
інвалідністю внаслідок війни, 
постраждалі учасники 
Революції Гідності відповідно 
до Закону України “Про статус 
ветеранів війни, гарантії їх 
соціального захисту”.

1. Першочергове 
переведення з контрактної 
форми навчання на місця 
державного (регіонального) 
за рахунок перерозподілу 
наявних обсягів державного 
(регіонального) замовлення;
2. Безоплатний доступ до 
Інтернету та систем баз 
даних ОНМУ;
3. Безоплатне проживання у 
гуртожитку для осіб, що 
навчаються за денною 
формою.

1. Посвідчення учасника 
бойових дій (постраждалого 
учасника Революції Гідності, 
особи з інвалідністю 
внаслідок війни);
2. Заява.

2. Діти осіб, визнаних 
учасниками бойових дій, осіб з 
інвалідністю внаслідок війни, 
постраждалих учасників 
Революції Гідності відповідно 
до Закону України “Про статус 
ветеранів війни, гарантії їх 
соціального захисту”.

1. Першочергове 
переведення з контрактної 
форми навчання на місця 
державного (регіонального) 
за рахунок перерозподілу 
наявних обсягів державного 
(регіонального) замовлення;
2. Безоплатний доступ до 
Інтернету та систем баз 
даних ОНМУ;
3. Безоплатне проживання у 
гуртожитку для осіб, що 
навчаються за денною

1. Посвідчення матері або 
батька, що є учасником 
бойових дій (постраждалим 
учасником Революції 
Гідності, особою з 
інвалідністю внаслідок війни) 
або його копія, завірена 
органом, що має право його 
видавати, або нотаріально 
завірена копія посвідчення;
2. Свідоцтво про народження;
3. Заява.



ОДЕСЬКИ Й  НАЦІОНАЛЬНИЙ 
М О РСЬКИ Й  УНІВЕРСИТЕТ

СИ СТЕМ А  М ЕН ЕДЖ М ЕН ТУ ЯКОСТІ 2-03-119

ЗМ ІНИ:0 ВИДАННЯ:2020

ПОРЯДОК ТА УМ ОВИ
НАДА Н Н Я ДЕРЖ АВНОЇ Ц ІЛЬОВОЇ П ІД ТРИ М КИ  

ДЕЯКИМ  КА ТЕГО РІЯМ  ГРО М А ДЯН  ДЛЯ 
ЗДО БУ ТТЯ ВИЩ ОЇ О СВІТИ

стор. 7 з 14

формою.
3. Діти, один з батьків яких 
загинув (пропав безвісти) у 
районі проведення 
антитерористичної операції, 
здійснення заходів із 
забезпечення національної 
безпеки і оборони, відсічі і 
стримування збройної агресії 
Російської Федерації у 
Донецькій та Луганській 
областях, бойових дій чи 
збройних конфліктів або помер 
внаслідок поранення, контузії 
чи каліцтва, одержаних у 
районі проведення 
антитерористичної операції, 
здійснення заходів із 
забезпечення національної 
безпеки і оборони, відсічі і 
стримування збройної агресії 
Російської Федерації у 
Донецькій та Луганській 
областях, бойових дій чи 
збройних конфліктів, а також 
внаслідок захворювання, 
одержаного в період участі в 
антитерористичній операції, 
здійсненні заходів із 
забезпечення національної 
безпеки і оборони, відсічі і 
стримування збройної агресії 
Російської Федерації у 
Донецькій та Луганській 
областях;
4. Діти осіб, які загинули або 
померли внаслідок поранень, 
каліцтва, контузії чи інших 
ушкоджень здоров’я, 
одержаних під час участі у 
Революції Гідності, а також 
дітям осіб, яким посмертно 
присвоєно звання Герой 
України за громадянську 
мужність, патріотизм, героїчне 
відстоювання конституційних 
засад демократії, прав і свобод

1. Першочергове 
переведення з контрактної 
форми навчання на місця 
державного (регіонального) 
за рахунок перерозподілу 
наявних обсягів державного 
(регіонального) замовлення;
2. Безоплатний доступ до 
Інтернету та систем баз 
даних ОНМУ;
3. Безоплатне проживання у 
гуртожитку для осіб, що 
навчаються за денною 
формою.

1. Посвідчення члена сім’ї 
загиблої особи;
2. Свідоцтво про народження 
дитини;
3. Заява.
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людини, самовіддане служіння 
Українському народові, 
виявлені під час Революції 
Гідності.

5. Діти зареєстровані як 
внутрішньо переміщені особи

1. Першочергове 
переведення з контрактної 
форми навчання на місця 
державного (регіонального) 
за рахунок перерозподілу 
наявних обсягів державного 
(регіонального) замовлення;
2. Безоплатний доступ до 
Інтернету та систем баз 
даних ОНМУ;
3. Пільгове проживання у 
гуртожитку для осіб, що 
навчаються за денною 
формою, за умови, що такі 
особи не отримують 
допомогу відповідно до 
постанови Кабінету 
Міністрів України від 1 
жовтня 2014 р. № 505 “Про 
надання щомісячної 
адресної допомоги 
внутрішньо переміщеним 
особам для покриття витрат 
на проживання, в тому числі 
на оплату житлово- 
комунальних послуг”.

1. Довідка про взяття на облік 
внутрішньо переміщеної 
особи, видана згідно з 
Порядком оформлення і 
видачі довідки про взяття на 
облік внутрішньо 
переміщеної особи, 
затвердженим постановою 
Кабінету Міністрів України 
від 1 жовтня 2014 р. № 509 
“Про облік внутрішньо 
переміщених осіб”;
2. Заява з повідомленням, що 
особа не отримує адресної 
допомоги на покриття витрат 
на проживання, в тому числі 
на оплату комунальних 
послуг.

6. Діти, які проживають у 
населених пунктах на лінії 
зіткнення.

1. Першочергове 
переведення з контрактної 
форми навчання на місця 
державного (регіонального) 
за рахунок перерозподілу 
наявних обсягів державного 
(регіонального) замовлення;
2. Безоплатний доступ до 
Інтернету, систем баз даних 
в ОНМУ (що не містять 
конфіденційної інформації);
3. Проживання в 
студентських гуртожитках з 
пільговою оплатою.

1. Довідка про реєстрацію 
місця проживання особи;
2. Довідка з відповідного 
структурного підрозділу 
органів соціального захисту 
населення, що особа не 
отримує адресної допомоги 
на покриття витрат на 
проживання, в тому числі на 
оплату комунальних послуг.
3. Заява.

4.7. Пільгове та безоплатне проживання в студентських гуртожитках осіб відповідної 
категорії, забезпечується за рахунок та в межах видатків, передбачених на зазначену 
мету в кошторисі ОНМУ, затвердженому в установленому порядку. Для тих осіб, що
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відповідно до цих Порядку та умов мають право на проживання у студентських 
гуртожитках з пільговою оплатою, наказом ректора встановлюється конкретний розмір 
плати, що не може перевищувати 50 відсотків граничного розміру плати за проживання 
у студентських гуртожитках вищих навчальних закладів державної та комунальної 
форми власності, визначеного в установленому порядку.
4.8. Державна цільова підтримка у вигляді безоплатного доступу до мережі Інтернет 
надається у вигляді дозволу відповідній особі приєднання до системи Інтернет, якою 
користується ОНМУ, без стягнення плати, за допомогою електронних пристроїв, якими 
володіє особа, за умови дотримання особою норм технічної безпеки, правил 
користування електронними системами і мережами, встановленими законодавством, 
нормативними актами, технічними умовами та локальними актами ОНМУ. За таких 
саме умов здійснюється надання безоплатного доступу до баз даних ОНМУ, які не 
містять інформації з обмеженим доступом. Детальні умови та порядок надання такого 
виду державної цільової підтримки можуть визначатися окремим нормативним актом 
ОНМУ.
4.9. Особи, які відповідно до пункту 6 цих Порядку та умов мають право на безоплатне 
проживання у студентських гуртожитках або на проживання у студентських 
гуртожитках з пільговою оплатою, у разі продовження навчання в ОНМУ за наступним 
рівнем вищої освіти (освітньо-кваліфікаційним рівнем) на період вступу після 
відрахування в результаті завершення навчання за попереднім рівнем вищої освіти 
(освітньо-кваліфікаційним рівнем) і до зарахування в установленому законодавством 
порядку до числа здобувачів освіти на навчання за наступним рівнем вищої освіти 
(освітньо-кваліфікаційним рівнем) мають право на проживання в гуртожитку на 
умовах, визначених цими Порядком та умовами.
4.10. Будь-який вид державної цільової підтримки надається лише за особистою заявою 
особи, вказаної у пункті 1 Порядку. Заява складається на ім'я ректора у довільній 
формі, із зазначенням конкретних видів державної цільової підтримки, які особа бажає 
отримати. До заяви додаються завірені належним чином копії інших документів, 
зазначених у вищенаведеній таблиці. У разі коли особа, яка претендує на отримання 
державної цільової підтримки є неповнолітньою, заява подається особою, яка в 
установленому законом порядку представляє її інтереси. Копія документу вважається 
такою, що завірена належним чином, якщо вона завірена фахівцем відділу кадрів 
ОНМУ за наявності оригіналу документу, а також завірена нотаріусом, або органом 
(військовим підрозділом), уповноваженим видавати відповідний документ.
4. 11. Збір та надання документів, які додаються до заяви, цілком залежить від особи, 
яка претендує на державну цільову підтримку. Незавірені копії відповідних документів, 
що відсутні у особовій справі,не можуть бути підставою для надання державної 
цільової підтримки.
4.12. Загальний порядок подання та опрацювання заяв наступний:

1) первісне ознайомлення з заявою та наданими документами здійснює декан 
відповідного факультету (директор навчально-наукового інституту), який візує заяву, 
проставляючи дату її отримання, та надає заявнику інструкції щодо подальших дій з 
отримання необхідних віз та узгоджень, які студент здійснює самостійно. У разі, коли 
державна цільова підтримка надається особі, яка визнана учасником бойових дій 
відповідно до пункту 19 частини першої статті 6 Закону України “Про статус ветеранів 
війни, гарантії їх соціального захисту”, декан робить письмовий запит до Єдиного 
державного реєстру учасників бойових дій, ведення якого здійснює Державна служба у 
справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції з метою перевірки
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посвідчення учасника бойових дій. У запиті у якості мети перевірки вказується 
необхідність першочергового переведення на місця бюджетного замовлення, 
відповідно до вимог Постанови КМУ №975 від 23.11.2016 “Про надання державної 
цільової підтримки деяким категоріям громадян для здобуття професійно-технічної та 
вищої освіти”. Діти осіб, визнаних учасниками бойових дій відповідно до пункту 19 
частини першої статті 6 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх 
соціального захисту” мають право подавати заяви про переведення на бюджет до появи 
вакантних місць бюджетного замовлення. Вирішення питання про переведення таких 
студентів здійснюється відповідно до Інструкції щодо переведення студентів 
контрактної форми навчання на бюджетну з врахуванням особливостей переведення 
студентів пільгових категорій, що мають право на першочергове (позаконкурсне) 
перевдеення на місця бюджетного замовлення;

2) далі заяву візує працівник відділу кадрів, який перевіряє надані заявником 
документи на відповідність матеріалам особової справи, та у разі необхідності вносить 
до них доповнення або зміни. Після цього заява візується юрисконсультом, який 
перевіряє достатність підстав для надання конкретного виду державної цільової 
підтримки.

3) якщо державна цільова підтримка надається у вигляді безоплатного або 
пільгового проживання у гуртожитку, заява далі візується начальником планово- 
фінансового відділу, який зазначає джерела та можливість фінансування витрат на 
безоплатне проживання у гуртожитку, або визначає розмір пільги по оплаті, що 
встановлений наказом ректора.

4) заяву про надання державної цільової підтримки для здобуття вищої освіти у 
вигляді безоплатного доступу до мережі Інтернет візує також начальник центру 
інформаційних технологій, який визначає технічну можливість надання такого виду 
державної цільової підтримки.

5) за наявності всіх необхідних віз заява повертається студентом до деканату для 
забезпечення її обліку з проставленням дати повернення, після чого деканат передає 
ректору, який виносить її на розгляд найближчої стипендіальної комісії, уповноваженої 
розглядати питання про призначення державної соціальної підтримки, яка виносить 
рішення у загальному порядку своєї роботи. Рішення стипендіальної комісії про 
надання державної цільової підтримки оформлюється наказом ректора, у якому 
визначаються особи, відповідальні за надання конкретного виду державної цільової 
підтримки. Списки осіб, яким надано державну цільову підтримку, з визначенням 
конкретного виду державної цільової підтримки, виносяться деканатами на дошці 
оголошень.

6) У разі недостатності підстав або відсутності можливості для надання державної 
цільової підтримки на даний момент, стипендіальна комісія може прийняти рішення 
про призупинення розгляду заяви, до моменту отримання відповідного дозволу, 
погодження від Міністерства, документів, офіційного підтвердження інформації від 
інших органів державної влади, підприємств, організації, установ, закладів, або 
виконання інших умов, якщо такі будуть визнані комісією у якості необхідних для 
прийняття рішення по суті заяви. Рішення про призупинення розгляду заяви з 
обгрунтуванням вноситься до протоколу засідання стипендіальної комісії. Декан 
факультету приймає до відома рішення стипендіальної комісії та доводить його до 
відома студента, розгляд заяви якого призупинений, інформацію про причини такого 
призупинення, можливі перспективи його розгляду та очікуваний термін прийняття 
стипендіальною комісією рішення по суті заяви.
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7) У разі призупинення розгляду заяви (вирішення питання) про надання державної 
цільової підтримки, заява з доданими документами передається на облік до деканату до 
вирішення питання про надання державної цільової підтримки. У разі позитивного 
вирішення питання про надання державної цільової підтримки або у разі остаточної 
відмови у такій заява з доданими документами додається до особової справи студента.

8) Рішення про відмову у наданні державної цільової підтримки оформлюється 
протоколом стипендіальної комісії з обґрунтуванням відмови. Таке рішення доводиться 
деканом до відома відповідної особи.
4.13. Інші види державної цільової підтримки для здобуття вищої освіти надаються у 
загальному порядку, відповідно до законодавчих і нормативних актів.
4.14. Контроль за достовірністю відомостей, що містяться у поданих особою 
документах, а також забезпечення надання державної цільової підтримки відповідно до 
вимог цих Порядку та умов покладаються на керівника ОНМУ.
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