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ББК 67. 9(4УКР) 

М 75 

 
 Молодь і держава: дайджест законодавчих матеріалів за 2014рік / 

укладач Л. Лєбєдєва; ред.: В. Білявська; КЗ «Дніпропетровська обласна 

бібліотека для молоді ім. М. Свєтлова». – Дніпропетровськ, 2015. – 88с. 
 
 

 За роки незалежності України державна молодіжна політика 

визнана пріоритетним і специфічним напрямом діяльності держави. 

Щороку значна нормативно-правова база з питань молодіжної політики 

поповнюється новими законами, постановами, указами. 

Молодіжний  Інформаційний Центр обласної бібліотеки для молоді  

ім. М. Свєтлова в своїй діяльності приділяє значну увагу накопиченню 

цих матеріалів та інформуванню молоді про її права, обов’язки, 

соціальний захист.  Підтримка держави має велике значення в 

становленні, навчанні, професійній діяльності, розвитку творчої 

особистості молодої людини. 

Підготовлений Молодіжним Інформаційним Центром 

бібліодайджест законодавчих актів за 2014 рік «Молодь і держава» 

розрахований на працівників органів державної влади та місцевого 

самоврядування, установ та організацій, що займаються реалізацією 

державної молодіжної політики, викладачів та студентів вищих 

навчальних закладів, науковців, фахівців з питань молодіжної політики, 

соціальної роботи, молодих громадян, які цікавляться власними 

правами. 
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Про затвердження Загальнодержавної цільової соціальної програми протидії ВІЛ-

інфекції/СНІДу на 2014-2018 роки: Закон України від 20 жовтня 2014 року  № 1708-

VII // Відомості Верховної Ради України. – 2014. – № 48. –  ст.2055. – Відомості 

доступні також з Інтернету: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1708-18/page2 

 

 Верховна Рада України постановляє: 

 1. Затвердити Загальнодержавну цільову соціальну програму протидії ВІЛ-нфекції/СНІДу 

на 2014-2018 роки, що додається. 

 2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування. 

 

ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНА ЦІЛЬОВА СОЦІАЛЬНА ПРОГРАМА 

протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2014-2018 роки 

 

Мета Програми 

  Метою Програми є зниження рівня захворюваності і смертності від ВІЛ-

інфекції/СНІДу, надання якісних і доступних послуг з профілактики та діагностики ВІЛ-

інфекції, насамперед представникам груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ, 

послуг з лікування, медичної допомоги, догляду і підтримки людей, які живуть з ВІЛ, у 

рамках реформування системи охорони здоров’я. 

  Питання протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу є одним із пріоритетних напрямів державної 

політики у сфері охорони здоров’я і соціального розвитку та предметом міжнародних 

зобов’язань України у сфері протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу, зокрема щодо досягнення цілей 

розвитку, проголошених у Декларації тисячоліття Організації Об’єднаних Націй, та 

виконання Політичної декларації 2011 року Організації Об’єднаних Націй з активізації 

зусиль для викорінення ВІЛ-інфекції/СНІДу. 

 На сьогодні епідемічна ситуація характеризується високим рівнем поширення ВІЛ-

інфекції серед представників різних груп населення, насамперед осіб, які належать до 

групи підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ, переважним ураженням осіб 

працездатного віку, нерівномірним поширенням та зміною основного шляху передачі ВІЛ 

з парентерального на статевий. Епідемія ВІЛ-інфекції є чинником негативного впливу на 

працездатне населення України та призводить до негативних соціально-економічних 

наслідків. 

  За період від реєстрації першого випадку ВІЛ-інфекції у 1987 році до 1 січня 2013 

року в державі зареєстровано 223530 випадків ВІЛ-інфекції (з них 36830 дітей до                     

14 років), зокрема 56382 особи із захворюванням на СНІД (з них 1224 дитини до 14 років). 

Кількість людей, які живуть з ВІЛ та перебувають під медичним наглядом у закладах 

охорони здоров’я, становить понад 129 тис. осіб, показник поширеності ВІЛ-інфекції – 

283,6 особи на 100 тис. населення, у більш як 24 тис. людей, які живуть з ВІЛ, хвороба 

досягла кінцевої стадії – СНІДу. Показник поширеності СНІДу становить 52,9 особи на 

100 тис. населення. За період спостереження з 1987 року до 2012 року 28498 осіб померли 

від захворювань, зумовлених СНІДом. За оціночними даними, на початку 2012 року в 

Україні проживало 230 тис. осіб віком від 15 років, які живуть з ВІЛ, що становить                  

0,58 відсотка загальної кількості населення зазначеної вікової категорії. 

 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1708-18/page2


4 

 

 Водночас у результаті виконання Загальнодержавної програми забезпечення 

профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на 

СНІД на 2009-2013 роки спостерігається тенденція до стабілізації епідемічної ситуації, 

зокрема знизився показник темпів приросту нових випадків ВІЛ-інфекції (з 16,8 відсотка у 

2006 році до 3,6 відсотка в 2011 році), зменшилася кількість випадків захворювання на 

ВІЛ-інфекцію у віковій групі від 15 до 24 років (з 2775 у 2005 році до 1647 у 2012 році), 

майже у шість разів (з 27,8 відсотка у 2004 році до 4,7 відсотка у 2009 році) знизився 

показник частоти передачі ВІЛ від матері до дитини. 

  Незважаючи на істотний прогрес, кількість зареєстрованих випадків ВІЛ-інфекції 

щороку збільшується, при цьому рівень доступу до послуг з лікування, особливо серед 

представників груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ, є низьким, а отже, рівень 

смертності від СНІДу залишається високим. 

 

Шляхи і способи розв’язання проблеми 

 

 Можливі три варіанти розв’язання проблеми. 

 

  Перший варіант передбачає комплексний підхід до протидії епідемії, який 

застосовувався в рамках виконання Загальнодержавної програми забезпечення 

профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на 

СНІД на 2009-2013 роки. Однак такий підхід потребує удосконалення з урахуванням 

напряму розвитку епідемічного процесу протягом останніх п’яти років в Україні та світі. 

  Другий варіант передбачає реалізацію Стратегії ООН щодо подолання епідемії 

ВІЛ-інфекції у світі на 2011-2015 роки. Проте з огляду на складний соціально-

економічний стан та проведення реформування системи охорони здоров’я у регіонах 

досягнення цілей зазначеної Стратегії до 2015 року в повному обсязі (зменшення удвічі 

кількості випадків передачі ВІЛ-інфекції статевим шляхом, а також зменшення 

материнської смертності внаслідок ВІЛ/СНІДу, кількості смертей від туберкульозу серед 

ВІЛ-інфікованих осіб; унеможливлення передачі ВІЛ-інфекції від матері до дитини, 

запобігання новим випадкам поширення ВІЛ-інфекції серед осіб, що споживають 

наркотики) є неможливим. 

  Третій, оптимальний варіант передбачає створення системи безперервного надання 

якісних і доступних послуг з профілактики та діагностики ВІЛ-інфекції, насамперед 

представникам груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ, послуг з лікування, 

догляду і підтримки людей, які живуть з ВІЛ, у рамках реформування системи охорони 

здоров’я шляхом: 

 

  оптимізації системи надання медичної допомоги і соціальних послуг, забезпечення 

професійної підготовки кадрів (сімейних лікарів, працівників установ і закладів, які 

надають послуги представникам груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ та їх 

партнерам, людям, які живуть з ВІЛ); 

  дотримання прав людей, які живуть з ВІЛ; 

  забезпечення доступу населення до послуг з консультування, тестування на ВІЛ-

інфекцію та проведення її діагностики; 

  дотримання прав медичних працівників на здорові і безпечні умови праці; 

 забезпечення в рамках виконання Програми пріоритетності охоплення лікуванням, 

доглядом і підтримкою людей, які живуть з ВІЛ, та їх оточення; 

підвищення ефективності профілактичних заходів стосовно представників груп 

підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ з метою зниження темпів поширення ВІЛ-

інфекції; 
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  формування толерантного ставлення населення до людей, які живуть з ВІЛ, з 

метою подолання їх дискримінації; 

  застосування гендерно орієнтованого підходу під час планування та здійснення 

заходів у сфері протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу; 

  забезпечення взаємодії центральних та місцевих органів виконавчої влади під час 

реалізації державної політики у сфері протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу; 

  залучення громадських об’єднань до надання представникам груп підвищеного 

ризику щодо інфікування ВІЛ і людям, які живуть з ВІЛ, послуг з профілактики, 

лікування, догляду та підтримки; 

 розроблення та здійснення заходів щодо продовження виконання ефективних 

програм протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу, в тому числі тих, що виконуються за рахунок 

благодійних внесків; 

  запровадження постійного соціального діалогу у сфері трудових відносин між 

органами виконавчої влади, роботодавцями і профспілками щодо людей, які живуть з ВІЛ, 

та хворих на СНІД (запобігання дискримінації, формування толерантного ставлення до 

людей, які живуть з ВІЛ, та дотримання їх прав, безпечних щодо інфікування ВІЛ умов 

праці). 

 

 Прогнозні обсяги та джерела фінансування Програми наведені у додатку 1. 

 

Завдання і заходи 

 

 Перелік завдань і заходів з виконання Програми наведено у додатку 2. 

 

Очікувані результати, ефективність Програми 

 

 Виконання Програми дасть змогу: 

 

  значно зменшити кількість нових випадків інфікування ВІЛ серед населення з 

поступовим унеможливленням інфікування; 

  зменшити на 50 відсотків ризик інфікування ВІЛ медичних працівників під час 

надання медичної допомоги пацієнтам; 

  зменшити на 50 відсотків кількість нових випадків інфікування ВІЛ серед 

представників груп підвищеного ризику; 

 зменшити до 1 відсотка кількість випадків інфікування внаслідок передачі ВІЛ-

інфекції від матері до дитини; 

  забезпечити доступ представників груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ 

до участі у профілактичних програмах; 

  охопити 100 відсотків учнів та студентів під час виконання програм профілактики 

ВІЛ-інфекції/СНІДу та формування здорового способу життя; 

  забезпечити людей, які живуть з ВІЛ та перебувають під медичним наглядом у 

закладах охорони здоров’я, медичною допомогою та соціальними послугами з догляду та 

підтримки; 

  забезпечити доступ до безперервного лікування препаратами антиретровірусної 

терапії людей, які живуть з ВІЛ, та хворих на СНІД, які цього потребують; 

  зменшити на 50 відсотків смертність від туберкульозу серед хворих з поєднаною 

інфекцією ВІЛ/туберкульоз; 

  залучити до постійної участі у програмах замісної підтримувальної терапії не менш 

як 35 відсотків споживачів опіоїдних ін’єкційних наркотиків, які цього потребують, а 

також до участі у програмах їх реабілітації; 
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  сформувати у населення толерантне ставлення до людей, які живуть з ВІЛ, та 

представників груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ і знизити на 50 відсотків 

рівень їх дискримінації. 

 

 Очікувані результати виконання Програми наведені в додатку 3. 

 

Обсяги та джерела фінансування 

 

  Фінансування Програми планується здійснювати за рахунок коштів державного і 

місцевих бюджетів, Глобального фонду для боротьби із СНІДом, туберкульозом та 

малярією, а також інших джерел. 

  Обсяг фінансування Програми за рахунок коштів державного бюджету 

визначається щороку виходячи з конкретних завдань та можливостей фінансового 

забезпечення у відповідному бюджетному періоді. 

 

 

Додаток 1  

до Програми 

 

 

ПАСПОРТ 

Загальнодержавної цільової соціальної програми протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу                     

на 2014-2018 роки 

 

 1. Концепція Програми схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від                 

13 травня 2013 року № 356. 

 

 2. Програма затверджена Законом України від ___ __________ 2014 року № ______. 

 

 3. Державний замовник – Державна служба України з питань протидії ВІЛ-

інфекції/СНІДу та інших соціально небезпечних захворювань. 

 

 4. Керівник Програми – Голова Державної служби України з питань протидії ВІЛ-

інфекції/СНІДу та інших соціально небезпечних захворювань. 

 

 5. Виконавці заходів Програми – Державна служба України з питань протидії ВІЛ-

інфекції/СНІДу та інших соціально небезпечних захворювань, Міністерство охорони 

здоров’я України, Міністерство освіти і науки України, Міністерство молоді та спорту 

України, Міністерство соціальної політики України, Міністерство внутрішніх справ 

України, Міністерство оборони України, Державний комітет телебачення і радіомовлення 

України, Державна пенітенціарна служба України, Державна служба з надзвичайних 

ситуацій України, Державна санітарно-епідеміологічна служба України, Національна 

академія медичних наук України, Національна рада України з питань телебачення і 

радіомовлення, Спільний представницький орган сторони роботодавців на національному 

рівні, Спільний представницький орган репрезентативних всеукраїнських об’єднань 

профспілок на національному рівні, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, 

Київська та Севастопольська міські держадміністрації, Міжнародний благодійний фонд 

“Міжнародний Альянс з ВІЛ/СНІД в Україні” (за згодою), Всеукраїнська благодійна 

організація “Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД” (за згодою), громадські 

об’єднання (за згодою). 

 

 6. Строк виконання Програми  – 2014-2018 роки. 
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Про присудження щорічних премій Президента України для молодих вчених 2014 

року: Указ Президента України від 16 грудня 2014 року № 936/2014 [Електронний 

ресурс]. – Електронні дані. – Режим доступу: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/936/2014 – Загол. з титулу екрану. – Мова: укр. – 

Перевірено: 3.02.2015. 

 На підставі подання Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки 

постановляю: 

 

 1. Присудити щорічні премії Президента України для молодих вчених 2014 року: 

 

– за цикл наукових праць "Резонансні та когерентні ефекти квантової 

електродинаміки в сильних лазерних полях": 

 

 ЛЕБЕДЮ Олександру Анатолійовичу – кандидатові фізико-математичних наук, 

старшому науковому співробітникові Інституту прикладної фізики НАН України 

 

 ЦИБУЛЬНИКУ Владиславу Олександровичу – кандидатові фізико-математичних наук, 

старшому науковому співробітникові Інституту прикладної фізики НАН України 

 

 ЛЕВИЦЬКІЙ Олені Олександрівні – кандидатові фізико-математичних наук, науковому 

співробітникові Інституту прикладної фізики НАН України 

 

 НЕДОРЕШТІ Віталію Миколайовичу – кандидатові фізико-математичних наук, 

науковому співробітникові Інституту прикладної фізики НАН України; 

 

– за цикл наукових праць "Особливості електронних властивостей низьковимірних 

провідних систем у зовнішніх полях": 
 

 ВЛАСІЙ Надії Дмитрівні - кандидатові фізико-математичних наук, старшому науковому 

співробітникові Інституту теоретичної фізики імені М.М. Боголюбова НАН України 

 

 ГАМАЮНУ Олександру Володимировичу – кандидатові фізико-математичних наук, 

молодшому науковому співробітникові Інституту теоретичної фізики імені                          

М.М. Боголюбова НАН України 

 

 СЛОБОДЕНЮКУ Артуру Олексійовичу – кандидатові фізико-математичних наук, 

молодшому науковому співробітникові Інституту теоретичної фізики імені                           

М.М. Боголюбова НАН України 

 

 КУХТАРУКУ Сергію Миколайовичу – кандидатові фізико-математичних наук, 

науковому співробітникові Інституту фізики напівпровідників імені В.Є. Лашкарьова 

НАН України; 

 

– за роботу "Математичні та експериментальні методи визначення та оптимізації 

характеристик системи пасивного протимінного захисту бойових броньованих 

машин": 

 

 БІСИКУ Сергію Петровичу – кандидатові технічних наук, начальникові лабораторії 

Центрального науково-дослідного інституту озброєння та військової техніки Збройних 

Сил України; 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/936/2014
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– за цикл наукових праць "Розробка неруйнівних методів та обладнання для 

контролю поточного стану конструкційних матеріалів технічних виробів": 

 

 КАТКУ Олегу Анатолійовичу – кандидатові технічних наук, старшому науковому 

співробітникові Інституту проблем міцності імені Г.С. Писаренка НАН України 

 

 ШВЕЦЮ Володимиру Петровичу – кандидатові технічних наук, старшому науковому 

співробітникові Інституту проблем міцності імені Г.С. Писаренка НАН України; 

 

– за роботу "Моделі та алгоритми діагностування технічних об'єктів з множинними 

відмовами (на прикладі авіаційних двигунів)": 
 

 НЕЧИПОРУК Олені Петрівні – кандидатові технічних наук, докторантові Національного 

авіаційного університету; 

 

– за роботу "Оптимізація шлакового режиму доменної плавки на основі розроблених 

нових критеріїв та методик": 

 

 СТЕПАНЕНКУ Дмитру Олександровичу – кандидатові технічних наук, науковому 

співробітникові Інституту чорної металургії імені З.І. Некрасова НАН України; 

 

– за роботу "Інноваційні конструктивно-технологічні рішення для агрегатів 

авіакосмічної техніки із полімерних композиційних матеріалів": 

 

 КОНДРАТЬЄВУ Андрію Валерійовичу – кандидатові технічних наук, доцентові 

Національного аерокосмічного університету імені М.Є. Жуковського "Харківський 

авіаційний інститут" 

 

 ЩЕГЕЛЬ Ганні Олексіївні – кандидатові технічних наук, асистентові Національного 

авіаційного університету 

 

 АНДРЄЄВУ Олексію Вікторовичу – кандидатові технічних наук, заступникові головного 

фахівця із композиційних матеріалів державного підприємства "Антонов"; 

 

– за цикл наукових праць "Новітні матеріали на основі оксиду цинку для створення 

пристроїв оптоелектроніки": 

 

 ЄВТУШЕНКУ Арсенію Івановичу – кандидатові фізико-математичних наук, науковому 

співробітникові Інституту проблем матеріалознавства імені І.М. Францевича НАН 

України 

 

 ШТЕПЛЮКУ Івану Івановичу – кандидатові фізико-математичних наук, науковому 

співробітникові Інституту проблем матеріалознавства імені І.М. Францевича НАН 

України; 

 

– за роботу "Розробка фізичних основ конструктивно-технологічних рішень новітніх 

приладів оптоелектроніки": 

 

 КІРІЧЕНКУ Михайлу Валерійовичу – кандидатові технічних наук, науковому 

співробітникові Національного технічного університету "Харківський політехнічний 

інститут" 
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 ФЕДОРІНУ Іллі Валерійовичу – кандидатові фізико-математичних наук, доцентові 

Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут" 

 

 ЗАЙЦЕВУ Роману Валентиновичу - кандидатові технічних наук, старшому викладачеві 

Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут"; 

 

– за роботу "Матеріали з колосальним магнітоопором: трансформація магнітного 

стану під дією хімічних заміщень і розмірних факторів": 

 

 ПОЛЕКУ Тарасу Ігоровичу – кандидатові фізико-математичних наук, науковому 

співробітникові Інституту магнетизму НАН України та Міністерства освіти і науки 

України 

 

 ПОЛІЩУКУ Дмитру Михайловичу – молодшому науковому співробітникові Інституту 

магнетизму НАН України та Міністерства освіти і науки України; 

 

– за цикл наукових праць "Мультихвильові дослідження галактик та активних ядер 

галактик на основі близьких та далеких оглядів неба": 

 

 МЕЛЬНИК Ользі Вячеславівні - кандидатові фізико-математичних наук, молодшому 

науковому співробітникові Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка; 

 

– за роботу "Числове моделювання електрометрії свердловин": 

 

 МИРОНЦОВУ Микиті Леонідовичу – докторові фізико-математичних наук, провідному 

науковому співробітникові Інституту телекомунікацій і глобального інформаційного 

простору НАН України; 

 

– за роботу "Проточний кавітатор з високою інтенсивністю ультразвуку для 

обробки рідких середовищ": 

 

 ГРИШКУ Ігорю Анатолійовичу – кандидатові технічних наук, старшому викладачеві 

Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" 

 

 НОВОСАДУ Андрію Анатолійовичу – асистентові Національного технічного 

університету України "Київський політехнічний інститут"; 

 

– за цикл наукових праць "Дослідження сучасних проблем геометричної теорії 

функцій і теорії апроксимацій": 

 

 СЕВОСТЬЯНОВУ Євгену Олександровичу – докторові фізико-математичних наук, 

професорові Житомирського державного університету імені Івана Франка 

 

 КОЛОМОЙЦЕВУ Юрію Сергійовичу – кандидатові фізико-математичних наук, 

старшому науковому співробітникові Інституту прикладної математики і механіки НАН 

України 

 

 САЛІМОВУ Руслану Радіковичу – кандидатові фізико-математичних наук, старшому 

науковому співробітникові Інституту прикладної математики і механіки НАН України; 
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– за роботу "Прямий метод Ляпунова для імпульсних систем та його застосування 

до дослідження критичних положень рівноваги": 

 

 СЛИНЬКУ Віталію Івановичу – докторові фізико-математичних наук, провідному 

науковому співробітникові Інституту механіки імені С.П. Тимошенка НАН України; 

 

– за цикл наукових праць "Функціонально-аналітичні методи в сучасній теорії 

нелінійних динамічних систем та їх застосування": 

 

 ВАКАЛ Юлії Євгеніївні – кандидатові фізико-математичних наук, асистентові 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

 

 ГАП'ЯКУ Ігорю Васильовичу – кандидатові фізико-математичних наук, асистентові 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

 

 ПОКУТНОМУ Олександру Олексійовичу – кандидатові фізико-математичних наук, 

науковому співробітникові Інституту математики НАН України; 

 

– за роботу "Інформаційні технології моделювання процесів розвитку туристичних 

та інфокомунікаційних комплексів на основі фізичних аналогій": 

 

 УГРИНУ Дмитру Іллічу – кандидатові технічних наук, завідувачеві кафедри 

Чернівецького факультету Національного технічного університету "Харківський 

політехнічний інститут" 

 

 ІВАНУЩАК Наталії Михайлівні – кандидатові технічних наук, асистентові 

Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича 

 

 АРТЕМЕНКО Ользі Іванівні – кандидатові технічних наук, доцентові приватного вищого 

навчального закладу "Буковинський університет" 

 

 ГАЦЮ Богдану Миколайовичу – кандидатові технічних наук, старшому викладачеві 

приватного вищого навчального закладу "Буковинський університет"; 

 

– за роботу "Розробка імпульсних фазі-логічних та нейронних елементів для 

використання у телекомунікаційних мережах": 

 

 СЕМЕНОВУ Андрію Олександровичу – кандидатові технічних наук, доцентові 

Вінницького національного технічного університету 

 

 СЕМЕНОВІЙ Олені Олександрівні – кандидатові технічних наук, доцентові Вінницького 

національного технічного університету 

 

 КИЧАКУ Володимиру Васильовичу – аспірантові Вінницького національного технічного 

університету; 

 

– за роботу "Система нормативно-інформаційного забезпечення оцінки 

біопродуктивності лісів України": 

 

 ВАСИЛИШИНУ Роману Дмитровичу – докторові сільськогосподарських наук, доцентові 

Національного університету біоресурсів і природокористування України 
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 БІЛОУСУ Андрію Михайловичу – кандидатові сільськогосподарських наук, докторантові 

Національного університету біоресурсів і природокористування України 

 

 ЛАКИДІ Івану Петровичу – кандидатові сільськогосподарських наук, доцентові 

Національного університету біоресурсів і природокористування України 

 

 МОВЧАНУ Дмитру Михайловичу – кандидатові геологічних наук, науковому 

співробітникові державної установи "Науковий Центр аерокосмічних досліджень Землі 

Інституту геологічних наук НАН України"; 

 

– за роботу "Створення високоефективних та екологічно чистих енергетичних 

установок нового покоління": 

 

 МІНЧЕВУ Дмитру Степановичу – кандидатові технічних наук, доцентові Національного 

університету кораблебудування імені адмірала Макарова 

 

 ГОГОРЕНКУ Олексію Анатолійовичу – кандидатові технічних наук, доцентові 

Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова 

 

 МІТЄНКОВІЙ Вірі Сергіївні – кандидатові технічних наук, доцентові Національного 

університету кораблебудування імені адмірала Макарова 

 

 МОСТІПАНЕНКО Ганні Борисівні – кандидатові технічних наук, доцентові 

Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова; 

 

– за роботу "Створення пожежобезпечних електричних кабелів різних класів 

напруги": 

 

 ЩЕРБІ Максиму Анатолійовичу – кандидатові технічних наук, старшому викладачеві 

Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" 

 

 АНТОНЦЮ Тарасу Юрійовичу – провідному технологові публічного акціонерного 

товариства "Завод "Південкабель"; 

 

– за цикл наукових праць "Стереохімія інтерметалічних і координаційних сполук 

купруму та аргентуму": 

 

 ПАВЛЮКУ Олексію Вікторовичу – кандидатові хімічних наук, доцентові Львівського 

національного університету імені Івана Франка 

 

 ТАРАСЮКУ Івану Івановичу – кандидатові хімічних наук, науковому співробітникові 

Львівського національного університету імені Івана Франка 

 

 СЛИВЦІ Юрію Івановичу – кандидатові хімічних наук, викладачеві Природничого 

коледжу Львівського національного університету імені Івана Франка; 

 

– за цикл наукових праць "Нанокомпозиційні електрокаталізатори для керованого 

синтезу": 

 

 ЛУК'ЯНЕНКО Тетяні Вікторівні – кандидатові хімічних наук, доцентові Українського 

державного хіміко-технологічного університету 
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 КАСЬЯН Ользі Іванівні – кандидатові хімічних наук, асистентові Українського 

державного хіміко-технологічного університету 

 

 КНИШ Валентині Олександрівні – кандидатові хімічних наук, асистентові Українського 

державного хіміко-технологічного університету; 

 

– за роботу "Пригнічення злоякісності пухлинних клітин як шлях підвищення 

ефективності терапії онкологічних хворих": 

 

 БЕЗДЄНЄЖНИХ Наталі Олександрівні – кандидатові біологічних наук, старшому 

науковому співробітникові Інституту експериментальної патології, онкології і 

радіобіології імені Р.Є. Кавецького НАН України; 

 

– за роботу "Безцементне ендопротезування кульшового суглоба в залежності від 

форми каналу стегнової кістки": 

 

 ПІДГАЙСЬКІЙ Ользі Олексіївні – завідувачеві відділення державної установи "Інститут 

патології хребта та суглобів імені професора М.І. Ситенка Національної академії 

медичних наук України"; 

 

– за роботу "Клініко-морфологічне обгрунтування комплексного лікування 

патологічних рубців, що локалізовані в ділянках голови та шиї": 

 

 СТАВИЦЬКОМУ Станіславу Олександровичу – кандидатові медичних наук, асистентові 

Української медичної стоматологічної академії; 

 

– за цикл наукових праць "Синтез, властивості та практичне застосування 

нанокристалічних феромагнітних, літійпровідних і надвисокочастотних оксидних 

систем": 

 

 ДУРИЛІНУ Дмитру Олександровичу – кандидатові хімічних наук, науковому 

співробітникові Інституту загальної та неорганічної хімії імені В.І. Вернадського НАН 

України 

 

 СОЛОПАНУ Сергію Олександровичу – кандидатові хімічних наук, науковому 

співробітникові Інституту загальної та неорганічної хімії імені В.І. Вернадського НАН 

України 

 

 КОБИЛЯНСЬКІЙ Софії Дмитрівні – кандидатові хімічних наук, молодшому науковому 

співробітникові Інституту загальної та неорганічної хімії імені В.І. Вернадського НАН 

України; 

 

– за цикл наукових праць "Молекулярні механізми функціонування білків, залучених до 

перебігу нейродегенеративних захворювань": 

 

 ДЕРГАЮ Миколі Васильовичу – кандидатові біологічних наук, старшому науковому 

співробітникові Інституту молекулярної біології і генетики НАН України 

 

 ВОЛИНЕЦЬ Галині Петрівні – кандидатові біологічних наук, науковому співробітникові 

Інституту молекулярної біології і генетики НАН України 
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 ВІСЛОВУХУ Андрію Андрійовичу – молодшому науковому співробітникові Інституту 

молекулярної біології і генетики НАН України 

 

 НОВОХАЦЬКІЙ Ользі Василівні – молодшому науковому співробітникові Інституту 

молекулярної біології і генетики НАН України; 

 

– за роботу "Створення оригінального вітчизняного нейро- і церебропротективного 

лікарського засобу на гетероциклічній основі": 

 

 КАПЛАУШЕНКУ Андрію Григоровичу – докторові фармацевтичних наук, завідувачеві 

кафедри Запорізького державного медичного університету; 

 

– за роботу "Психокультура та взаємодія членів екіпажу в контексті експансії 

інформаційних технологій в авіаційній галузі": 

 

 БИЧКОВІЙ Тетяні Сергіївні – кандидатові психологічних наук, викладачеві Інституту 

післядипломного навчання Національного авіаційного університету 

 

 ПОНОМАРЕНКО Ярославі Ігорівні – старшому викладачеві Національного авіаційного 

університету 

 

 НОВАК Тетяні Володимирівні – викладачеві Національного авіаційного університету; 

 

– за цикл наукових праць "Проблеми підвищення ефективності національної 

інноваційної системи України": 

 

 ГРИЗІ Віталію Юрійовичу – кандидатові економічних наук, старшому науковому 

співробітникові державної установи "Інститут економіки та прогнозування НАН 

України"; 

 

– за роботу "Правове регулювання охорони довкілля у сільському господарстві": 

 

 ПІДДУБНОМУ Олексію Юрійовичу – кандидатові юридичних наук, доцентові 

Національного університету біоресурсів і природокористування України 

 

 КРАСНОВІЙ Юлії Андріївні – кандидатові юридичних наук, доцентові Національного 

університету біоресурсів і природокористування України 

 

 НОВАК Тамарі Сергіївні – кандидатові юридичних наук, доцентові Національного 

університету біоресурсів і природокористування України 

 

 ДЕЙНЕЗІ Марині Андріївні – кандидатові юридичних наук, старшому викладачеві 

Національного університету біоресурсів і природокористування України; 

 

– за роботу "Виконання покарання у виді арешту: сучасні проблеми організації та 

правового регулювання": 

 

 АВТУХОВУ Костянтину Анатолійовичу – кандидатові юридичних наук, асистентові 

Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого; 

 

– за роботу "Бібліометричні дослідження української періодики": 
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 СИМОНЕНКО Тетяні Василівні – кандидатові наук із соціальних комунікацій, науковому 

співробітникові Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського 

 

 КУХАРЧУК Єлизаветі Олександрівні – кандидатові наук із соціальних комунікацій, 

молодшому науковому співробітникові Національної бібліотеки України імені                        

В.І. Вернадського; 

 

– за роботу "Історичний культуротворчий контекст сучасних культурологічних 

інновацій": 

 

 ТУЗОВУ Владиславу Олександровичу – кандидатові культурології, ученому секретареві 

Інституту проблем сучасного мистецтва Національної академії мистецтв України; 

 

– за цикл наукових праць "Сенсори на основі іонних асоціатів для визначення 

біологічно активних речовин": 

 

 САВЧУК Тетяні Іванівні – кандидатові хімічних наук, доцентові Східноєвропейського 

національного університету імені Лесі Українки 

 

 АНТАЛ Ірині Петрівні – кандидатові хімічних наук, старшому викладачеві 

Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки; 

 

– за роботу "Створення технологічних та енергозберігаючих засобів підвищення 

ефективності алмазно-абразивного оброблення в машинобудуванні": 

 

 СМОКВИНІ Володимиру Віталійовичу – кандидатові технічних наук, науковому 

співробітникові Інституту надтвердих матеріалів імені В.М. Бакуля НАН України 

 

 ДЄВИЦЬКОМУ Олександру Анатолійовичу – молодшому науковому співробітникові 

Інституту надтвердих матеріалів імені В.М. Бакуля НАН України; 

 

– за цикл наукових праць "Розробка гідроструминних технологій для обробки 

композиційних матеріалів": 

 

 ДУДЮКУ Віталію Олександровичу – кандидатові технічних наук, доцентові 

Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського 

 

 МАНІ Олександру Миколайовичу – кандидатові технічних наук, доцентові 

Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського 

 

 ХОРОЛЬСЬКІЙ Маріанні Сергіївні – аспірантові Кременчуцького національного 

університету імені Михайла Остроградського. 
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Про відзначення державними нагородами України з нагоди Міжнародного дня 

волонтера: Указ Президента України від 4 грудня 2014 року  № 914/2014  

[Електронний ресурс]. – Електронні дані. – Режим доступу: 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/914/2014  – Загол. з титулу екрану. – Мова: укр. – 

Перевірено: 3.02.2015. 

За громадянську мужність, вагомий особистий внесок у розвиток волонтерського 

руху, зміцнення обороноздатності та безпеки Української держави постановляю: 

Нагородити орденом Богдана Хмельницького III ступеня 

БІРЮКОВА Юрія Сергійовича – радника Президента України, волонтера благодійного 

фонду "Крила Фенікса", м. Київ.  

ДОНІКА Романа Вікторовича – волонтера волонтерської групи Романа Доніка,                 

м. Харків . 

ЗВЯГІНА Івана Юрійовича – волонтера волонтерської групи "Дія", м. Харків. 

МОЧАНОВА Олексія Юрійовича – волонтера, м. Київ.  

РИЧКОВУ Тетяну Борисівну – волонтера благодійного фонду "Крила Фенікса",                             

м. Дніпропетровськ.  

Нагородити орденом "За мужність" III ступеня  

БУРЕНКА Максима Миколайовича – волонтера благодійного фонду "Підтримай армію 

України", м. Київ. 

ПОНОМАРЕНКА Сергія Андрійовича – волонтера, м. Харків.  

РАЙХЕЛЬСА Павла Євсійовича – волонтера волонтерської групи Романа Доніка,                

м. Харків.  

СЛОБОДЯНЮКА Тараса Олександровича – волонтера благодійного фонду "Підтримай 

армію України", м. Київ.  

ТІТАРЄВА Владислава Олександровича – волонтера, м. Дніпропетровськ. 

Нагородити орденом княгині Ольги III ступеня 

ГУБУ Тетяну Петрівну – волонтера, м. Дніпропетровськ.  

ГУК Ірину Олександрівну – волонтера громадської організації "Народний тил", м. Київ.  

ЛУЧКО Олену Валентинівну – волонтера, координатора благодійного фонду 

"Допомога Дніпра", м. Дніпропетровськ. 

 

  

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/914/2014
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НЕГРІУ Людмилу Анатоліївну – волонтера волонтерської групи Романа Доніка,                       

м. Харків.  

СТЕЛЬМАХ Неллі Григорівну  – начальника відділу взаємодії з волонтерами Центру 

забезпечення службової діяльності Міністерства оборони України і Генерального штабу 

Збройних Сил України.  

ФЕДЯЙ Наталю Олександрівну – волонтера громадської організації "Народний тил",            

м. Київ.  

ЯРОВУ Богдану Едуардівну – волонтера, голову правління благодійного фонду "Рятуємо 

життя разом", м. Київ.  

Нагородити медаллю "За працю і звитягу"  

МАКАРЕНКО Катерину Миколаївну – волонтера, м. Харків.  

ЯРЕСЬКО Катерину Вікторівну – волонтера, м. Харків. 

 

 

 

 

Про Уповноваженого Президента України з прав людей з інвалідністю: Указ 

Президента України від 1 грудня 2014 року № 902/2014 [Електронний ресурс]. – 

Електронні дані. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/902/2014  – 

Загол. з титулу екрану. – Мова: укр. – Перевірено: 3.02.2015. 
 

З метою забезпечення належних умов для реалізації громадянських, соціальних, 

економічних та культурних прав і законних інтересів людей з інвалідністю, в тому числі 

тих, які отримали інвалідність у зоні проведення антитерористичної операції, інвалідів 

війни, недопущення їх дискримінації, виховання поваги до особливостей таких людей, 

визнаючи пріоритетність міжнародних стандартів з інтеграції людей з інвалідністю у 

життя суспільства, враховуючи вимоги Конвенції ООН про права інвалідів та відповідно 

до пункту 28 частини першої статті 106 Конституції України постановляю: 

 

1.Установити, що здійснення Президентом України конституційних повноважень щодо 

забезпечення додержання прав і законних інтересів людей з інвалідністю забезпечується 

Уповноваженим Президента України з прав людей з інвалідністю. 

2. Затвердити Положення про Уповноваженого Президента України з прав людей з 

інвалідністю (додається). 

3. Державному управлінню справами вжити в установленому порядку заходів, що 

випливають із цього Указу. 

4. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування. 
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ПОЛОЖЕННЯ 

про Уповноваженого Президента України з прав людей з інвалідністю 

 

Уповноважений Президента України з прав людей з інвалідністю (далі – 

Уповноважений) забезпечує здійснення Президентом України конституційних 

повноважень щодо забезпечення додержання прав і законних інтересів людей з 

інвалідністю, в тому числі тих, які отримали інвалідність у зоні проведення 

антитерористичної операції, інвалідів війни. 

Уповноважений керується у своїй діяльності Конституцією та законами України, 

актами Президента України і Кабінету Міністрів України, міжнародними договорами 

України, а також цим Положенням. 

 

Основними завданнями Уповноваженого є: 

 

1) моніторинг додержання в Україні прав і законних інтересів людей з 

інвалідністю, виконання Україною міжнародних зобов'язань у цій сфері, внесення в 

установленому порядку Президентові України пропозицій щодо припинення, усунення, 

запобігання обмеженню та порушенню прав і законних інтересів людей з інвалідністю; 

2) здійснення заходів щодо налагодження взаємодії органів виконавчої влади та 

органів місцевого самоврядування з питань забезпечення прав і законних інтересів людей 

з інвалідністю; 

3) внесення Президентові України пропозицій щодо підготовки проектів законів, 

актів Президента України з питань захисту громадянських, соціальних, економічних, 

культурних прав і законних інтересів людей з інвалідністю, створення умов для реалізації 

ними таких прав та інтересів; 

4) участь у підготовці проектів нормативно-правових актів з питань захисту прав і 

законних інтересів людей з інвалідністю, забезпечення умов для реалізації їх 

громадянських, соціальних, економічних та культурних прав, недопущення дискримінації 

та забезпечення рівних можливостей для людей з інвалідністю в усіх сферах суспільного 

життя, поваги до особливостей інвалідів і визнання їх як компонента людської 

різноманітнотності; 

5) участь у межах компетенції в експертизі законів, які надійшли на підпис   главі  

держави,   законопроектів,   які   пропонуються  для  внесення Президентом України на 

розгляд Верховної Ради України у порядку законодавчої ініціативи, інших законопроектів, 

які стосуються прав і законних інтересів людей з інвалідністю; 

6) підготовка та організація заходів за участю Президента України, у тому числі 

міжнародного характеру, з питань забезпечення прав і законних інтересів людей з 

інвалідністю; 

7) інформування громадськості про здійснення Президентом України 

конституційних повноважень щодо забезпечення додержання прав і законних інтересів 

людей з інвалідністю. 

 

4. Уповноважений для виконання покладених на нього завдань має право в 

установленому порядку: 

1) запитувати і одержувати від структурних підрозділів Адміністрації Президента 

України, консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів і служб, утворених 

Президентом України, Секретаріату Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих 

органів виконавчої влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування 

необхідні інформацію, документи, матеріали; 

2) порушувати питання щодо залучення в разі потреби до опрацювання окремих 

питань представників державних органів, органів місцевого самоврядування, громадських 

об'єднань, а також експертів, учених та фахівців; 
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3) брати участь у роботі консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів і 

служб, утворених Президентом України, а також у проведенні круглих столів, нарад та 

інших заходів з питань, що належать до компетенції Уповноваженого; 

4) відвідувати органи державної влади, органи місцевого самоврядування, заклади 

системи реабілітації інвалідів, дітей-інвалідів, геріатричні пансіонати, будинки-інтернати 

для громадян похилого віку та інвалідів, навчальні заклади, заклади охорони здоров'я, 

військові госпіталі, психіатричні та інші заклади, в яких перебувають люди з інвалідністю; 

5) звертатися до органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування щодо 

вжиття заходів реагування на факти порушень законодавства, а також стосовно сприяння 

у вирішенні питань, віднесених до компетенції Уповноваженого; 

6) уживати відповідних заходів щодо налагодження зв'язків для взаємодії з 

громадськими об'єднаннями, у тому числі міжнародними, з питань захисту прав і 

законних інтересів людей з інвалідністю. 

5. Забезпечення діяльності Уповноваженого здійснюється відповідним структурним 

підрозділом Адміністрації Президента України. 

6. Для надання консультативної допомоги Уповноваженому може створюватися в 

установленому порядку консультативна рада з питань захисту прав людей з інвалідністю, 

із залученням до її роботи представників інститутів громадянського суспільства. 

7. Уповноважений у своїй роботі використовує бланки встановленого зразка. 

 

 

 

 

 

Про призначення стипендій Президента України переможцям IV Міжнародного 

мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса 

Шевченка: Указ Президента України від 7 листопада 2014 року № 860/2014 

[Електронний ресурс]. – Електронні дані. – Режим доступу: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/860/2014  – Загол. з титулу екрану. – Мова: укр. – 

Перевірено: 3.02.2015. 

 Відповідно до Указів Президента України від 30 вересня 2010 року № 928 "Про 

Міжнародний мовно-літературний конкурс учнівської та студентської молоді імені Тараса 

Шевченка" і від 1 вересня 2011 року № 884 "Про Положення про стипендії Президента 

України переможцям Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та 

студентської молоді імені Тараса Шевченка" постановляю: 

 

 1. Призначити строком на один календарний рік стипендії Президента України 

переможцям IV Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської 

молоді імені Тараса Шевченка: 

 

 ВАСЮК Аллі – студентці відокремленого структурного підрозділу "Чернівецький 

юридичний коледж Національного університету "Одеська юридична академія" 

 

 ВАТУЛІ Аліні – учениці навчально-виховного комплексу "Балтська загальноосвітня 

школа I - III ступенів № 2 - гімназія" Балтської районної ради Одеської області 

 

 ВЕРБІ Анні – учениці загальноосвітньої школи I - III ступенів № 1 м. Баштанки 

Баштанського району Миколаївської області 

 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/860/2014
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 ВІВЧАР Зоряні – студентці державного вищого навчального закладу "Тернопільський 

державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського" 

 

 ВОЛОШИНУ Дмитру – учневі Одеської загальноосвітньої школи № 65 I - III ступенів 

Одеської міської ради Одеської області 

 

 ГЕОРГУ Павлу – курсантові Академії військово-морських сил імені П.С. Нахімова                   

(м. Одеса) 

 

 ГОЛОБОРОДЬКО Ангеліні – учениці Херсонської багатопрофільної гімназії № 20 імені 

Бориса Лавреньова Херсонської міської ради 

 

 ДОРОШЕНКО Анастасії – учениці Прилуцької гімназії № 5 імені Віктора Андрійовича 

Затолокіна Прилуцької міської ради Чернігівської області 

 

 ІЛЬЧЕНКО Юлії – учениці державного навчального закладу "Михайлівське вище 

професійне училище" Запорізької області 

 

 КАНЄВСЬКІЙ Яні – учениці Тальнівського економіко-математичного ліцею Тальнівської 

районної ради Черкаської області 

 

 КИСЛОВСЬКІЙ Дар'ї – учениці комунального закладу "Харківська гімназія № 6 

"Марийська гімназія" Харківської міської ради Харківської області 

 

 КОВАЛЬЧУК Юлії – учениці Бокіймівської загальноосвітньої школи I - III ступенів 

Млинівської районної ради Рівненської області 

 

 КОВАЛЮ Артуру – учневі Гвардійського навчально-виховного комплексу 

"Загальноосвітня школа I - III ступенів - гімназія" Автономної Республіки Крим 

 

 КУЧМІЙЧУКУ Павлу – учневі Бережанської загальноосвітньої школи I - III ступенів № 1 

Бережанської районної ради Тернопільської області 

 

 КУЧУРЦІ Оксані – учениці Севастопольської гімназії № 7 імені В.І. Великого 

Севастопольської міської ради 

 

 ЛАНОВЕНКО Олені – студентці Східноєвропейського національного університету імені 

Лесі Українки (м. Луцьк) 

 

 ЛОПАТОВІЙ Євгенії - учениці державного професійно-технічного навчального закладу 

"Хотінський професійний аграрний ліцей" Сумської області 

 

 МАРУК Катерині – студентці вищого навчального комунального закладу "Балтське 

педагогічне училище" Одеської області 

 

 МАТВІЮК Інні – студентці вищого комунального навчального закладу "Володимир-

Волинський педагогічний коледж імені А.Ю. Кримського" Волинської області 

 

 МЕЛЬНИК Вероніці – учениці Миколаївської гімназії № 2 Миколаївської міської ради 

Миколаївської області 
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 МОРАВСЬКІЙ Марії – студентці комунального закладу Львівської обласної ради 

"Бродівський педагогічний коледж імені Маркіяна Шашкевича" 

 

 НАЗАРЕНКО Вікторії – студентці Бердянського державного педагогічного університету 

Запорізької області 

 

 НАЗАРЕНКО Оксані – учениці Краснопавлівського багатопрофільного ліцею Лозівської 

районної державної адміністрації Харківської області 

 

 НЕЧАЙ Ірині – студентці Таращанського агротехнічного коледжу імені Героя 

Радянського Союзу О.О. Шевченка Київської області 

 

 ПАСЕВИЧ Ірині – учениці Ковельського професійного ліцею Волинської області 

 

 РУБЦОВІЙ Людмилі – студентці Української академії друкарства (м. Львів) 

 

 РУССУ Анастасії – учениці Чернівецької гімназії № 5 Чернівецької міської ради 

 

 САЛО Ірині – учениці Черкаського колегіуму "Берегиня" Черкаської міської ради 

Черкаської області 

 

 СЕМИКАШ Ірині – учениці Великочернеччинської спеціалізованої школи I - III ступенів 

Сумської районної ради Сумської області 

 

 СЕНЕТІ Марії – студентці Дрогобицького державного педагогічного університету імені 

Івана Франка Львівської області 

 

 СМАЗІ Тетяні – учениці Ніжинської загальноосвітньої школи I - III ступенів № 7 

Ніжинської міської ради Чернігівської області 

 

 СМОЛЬНИЦЬКОМУ Мирославу – курсантові Національної академії Державної 

прикордонної служби України імені Б. Хмельницького (м. Хмельницький) 

 

 СМУЖАНИЦІ Діані – учениці Ракошинської загальноосвітньої школи I - III ступенів 

Мукачівської районної ради Закарпатської області 

 

 СОРОЦІ Олені – студентці Харківського регіонального інституту державного управління 

Національної академії державного управління при Президентові України 

 

 ФІЛІМОНОВІЙ Ірині – студентці Гірничого технікуму державного вищого навчального 

закладу "Криворізький національний університет" 

 

 ЧАЛЕНКО Анастасії – учениці Донецької спеціалізованої школи I - III ступенів № 18 з 

поглибленим вивченням гуманітарних дисциплін Донецької міської ради Донецької 

області 

 

 ЧМИРЮ Андрію – учневі Одеської загальноосвітньої школи № 56 I - III ступенів 

Одеської міської ради Одеської області 

 

 ЧОБІТ Іванні – курсантові Академії сухопутних військ імені гетьмана Петра 

Сагайдачного (м. Львів) 
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 ШИНДАК Галині – учениці Єзупільського навчально-виховного комплексу 

"Загальноосвітня школа I - III ступенів - дошкільний навчальний заклад" Тисменицької 

районної ради Івано-Франківської області. 

 

 

 

Про внесення змін до Положення про порядок надання грантів Президента України 

молодим діячам у галузі театрального, музичного, циркового, образотворчого 

мистецтва та кінематографії, молодим письменникам, майстрам народного 

мистецтва для створення і реалізації творчих проектів : Указ Президента України 

від 5 листопада 2014 року № 850/2014 [Електронний ресурс]. – Електронні дані. – 

Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/850/2014 – Загол. з титулу екрану. 

– Мова: укр. – Перевірено: 3.02.2015. 

 

 1. Внести до Положення про порядок надання грантів Президента України молодим 

діячам у галузі театрального, музичного, циркового, образотворчого мистецтва та 

кінематографії, молодим письменникам, майстрам народного мистецтва для створення і 

реалізації творчих проектів, затвердженого Указом Президента України від 6 лютого 1999 

року № 127 "Про затвердження Положення про порядок надання грантів Президента 

України молодим діячам у галузі театрального, музичного, циркового, образотворчого 

мистецтва та кінематографії, молодим письменникам, майстрам народного мистецтва для 

створення і реалізації творчих проектів" (зі змінами, внесеними Указами від 15 березня 

2002 року № 242, від 5 жовтня 2004 року № 1171, від 30 липня 2013 року № 410 та від 31 

жовтня 2013 року № 602), такі зміни: 

 

 1) у першому реченні абзацу першого пункту 5 слова "і творчих спілок, які діють на 

громадських засадах" замінити словами "інститутів громадянського суспільства, 

провідних діячів та наукових працівників у галузі культури і мистецтва"; 

 

 2) абзац третій пункту 9 після слова "інформує" доповнити словом "громадськість". 

 

 2. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування. 
 

 

Про призначення стипендій Президента України для видатних спортсменів та 

тренерів України з олімпійських видів спорту:  Указ Президента України від                   

22 серпня 2014 року № 662/2014 [Електронний ресурс]. – Електронні дані. – Режим 

доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/662/2014  – Загол. з титулу екрану. – 

Мова: укр. – Перевірено: 3.02.2015. 

 Відповідно до Указу Президента України від 11 липня 2005 року № 1071 «Про 

стипендії Президента України для видатних спортсменів та тренерів України з 

олімпійських видів спорту» (зі змінами, внесеними Указами від 21 липня 2008 року                

№ 642, від 16 грудня 2008 року № 1165, від 15 лютого 2010 року № 163, від 23 лютого 

2012 року № 142 та від 12 липня 2013 року № 377) постановляю: 

 1. Призначити стипендії Президента України видатним спортсменам та тренерам України 

з олімпійських видів спорту: 

 

 АНАНАСОВІЙ Лоліті Володимирівні – бронзовій призерці чемпіонату світу 2013 року             

з плавання синхронного, у розмірі 7 тисяч гривень 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/850/2014
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/662/2014
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 БУЦЕНКУ Миколі Валерійовичу – бронзовому призеру чемпіонату світу 2013 року                   

з боксу, у розмірі 7 тисяч гривень 

 

 ВЕРНЯЄВУ Олегу Юрійовичу – бронзовому призеру чемпіонату Європи 2013 року             

з гімнастики спортивної, у розмірі 4 тисяч гривень 

 

 ВОЛОШИНІЙ Анні Вячеславівні – бронзовій призерці чемпіонату світу 2013 року                        

з плавання синхронного, у розмірі 7 тисяч гривень 

 

 ГРАЧОВУ Дмитру Олеговичу – бронзовому призеру чемпіонату Європи 2012 року                    

зі стрільби з лука, у розмірі 4 тисяч гривень 

 

 ЗАНТАРАЇ Георгію Малхазовичу – бронзовому призеру чемпіонату світу 2013 року                   

з дзюдо, у розмірі 7 тисяч гривень 

 

 ЗОЛОТАРЬОВІЙ Ользі Владиславівні – бронзовій призерці чемпіонату світу 2013 року              

з плавання синхронного, у розмірі 7 тисяч гривень 

 

 ІВАШКУ Маркіяну Володимировичу – бронзовому призеру чемпіонату Європи 2012 

року зі стрільби з лука, у розмірі 4 тисяч гривень 

 

 КЛИМЕНКО Ганні Павлівні – бронзовій призерці чемпіонату світу 2013 року з плавання 

синхронного, у розмірі 7 тисяч гривень 

 

 РЕЗНІК Катерині Олександрівні – бронзовій призерці чемпіонату світу 2013 року                

з плавання синхронного, у розмірі 7 тисяч гривень 

 

 РУБАНУ Віктору Геннадійовичу – бронзовому призеру чемпіонату Європи 2012 року                  

зі стрільби з лука, у розмірі 4 тисяч гривень 

 

 САБАДІ Олександрі Дмитрівні – бронзовій призерці чемпіонату світу 2013 року                        

з плавання синхронного, у розмірі 7 тисяч гривень 

 

 САВЧУК Анастасії Геннадіївні – бронзовій призерці чемпіонату світу 2013 року                         

з плавання синхронного, у розмірі 7 тисяч гривень 

 

 САДУРСЬКІЙ Катерині Сергіївні – бронзовій призерці чемпіонату світу 2013 року                     

з плавання синхронного, у розмірі 7 тисяч гривень 

 

 ГРЕБЕННІКОВІЙ Ірині Вікторівні – тренеру бронзової призерки чемпіонату світу 2013 

року з плавання синхронного Клименко Г.П., у розмірі 7 тисяч гривень 

 

 ДУБРОВІ Віталію Вікторовичу – тренеру бронзового призера чемпіонату світу 2013 року 

з дзюдо Зантараї Г.М., у розмірі 7 тисяч гривень 

 

 ЗАЙЦЕВІЙ Олесі Володимирівні – тренеру бронзової призерки чемпіонату світу 2013 

року з плавання синхронного Ананасової Л.В., у розмірі 7 тисяч гривень 

 

 ЛОЇВСЬКОМУ Леоніду Миколайовичу – тренеру бронзового призера чемпіонату світу 

2013 року з боксу Буценка М.В., у розмірі 7 тисяч гривень 
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 МЕЖЕНІНІЙ Валерії Олександрівні – тренеру бронзової призерки чемпіонату світу 2013 

року з плавання синхронного Золотарьової О.В., у розмірі 7 тисяч гривень 

 

 МИХАЙЛЕНКУ Віктору Андрійовичу – тренеру бронзового призера чемпіонату Європи 

2012 року зі стрільби з лука Грачова Д.О., старшому тренеру штатної збірної команди 

України, у розмірі 4 тисяч гривень 

 

 МІНЕНКУ Віктору Аркадійовичу – тренеру бронзового призера чемпіонату Європи 2012 

року зі стрільби з лука Івашка М.В., у розмірі 4 тисяч гривень 

 

 ПИСЬМЕННІЙ Оксані Олександрівні – тренеру бронзової призерки чемпіонату світу 

2013 року з плавання синхронного Резнік К.О., у розмірі 7 тисяч гривень 

 

 ПРОКОПЕНКО Людмилі Цезарівні – тренеру бронзового призера чемпіонату Європи 

2012 року зі стрільби з лука Рубана В.Г., у розмірі 4 тисяч гривень 

 

 САІДОВІЙ Світлані Бурханівні – тренеру бронзової призерки чемпіонату світу 2013 року 

з плавання синхронного Сабади О.Д., головному тренеру штатної збірної команди 

України з плавання синхронного, у розмірі 7 тисяч гривень 

 

 САРТИНСЬКОМУ Геннадію Людвиговичу – тренеру бронзового призера чемпіонату 

Європи 2013 року з гімнастики спортивної Верняєва О.Ю., у розмірі 4 тисяч гривень 

 

 УТКІНУ Володимиру Ігоревичу - тренеру бронзової призерки чемпіонату світу 2013 року 

з плавання синхронного Волошиної А.В., у розмірі 7 тисяч гривень 

 

 ФУРСОВІЙ Наталії Віталіївні – тренеру бронзової призерки чемпіонату світу 2013 року               

з плавання синхронного Савчук А.Г., у розмірі 7 тисяч гривень. 

 

 2. З набранням чинності цим Указом особам, зазначеним у статті 1 цього Указу, яким 

стипендія вже призначена Президентом України на певний строк, у подальшому 

виплачується стипендія, передбачена цим Указом. 
 

 

 

Про призначення грантів Президента України молодим діячам у галузі 

кінематографії для створення і реалізації творчих проектів: Розпорядження  

Президента України від 23 серпня 2014 року № 997/2014-рп [Електронний ресурс]. – 

Електронні дані. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/997/2014-рп   – 

Загол. з титулу екрану. – Мова: укр. – Перевірено: 3.02.2015. 

 Відповідно до Указу Президента України від 20 жовтня 1998 року № 1152 «Про 

державну підтримку культури і мистецтва в Україні» (зі змінами, внесеними Указами від 

19 серпня 2002 року № 721, від 6 червня 2006 року № 481 та від 31 жовтня 2013 року                  

№ 602) і Указу Президента України від 6 лютого 1999 року № 127 «Про затвердження 

Положення про порядок надання грантів Президента України молодим діячам у галузі 

театрального, музичного, циркового, образотворчого мистецтва та кінематографії, 

молодим письменникам, майстрам народного мистецтва для створення і реалізації 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/997/2014-рп
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творчих проектів» (зі змінами, внесеними Указами від 15 березня 2002 року № 242, від               

5 жовтня 2004 року № 1171, від 30 липня 2013 року № 410 та від 31 жовтня 2013 року                

№ 602): 

 1. Призначити гранти Президента України молодим діячам у галузі кінематографії для 

створення і реалізації творчих проектів: 

 АНТОНЧЕНКУ Артему Юрійовичу – режисерові для виробництва неігрового 

короткометражного фільму «Олександр Довженко: одеський світанок» на базі товариства 

з обмеженою відповідальністю «Інсайт Медіа» (м. Київ) у розмірі 350 тисяч гривень; 

 ГІБЕЛІНДІ Ользі Валентинівні – режисерові для створення режисерської розробки 

повнометражного неігрового фільму «Білий птах з чорною ознакою» на базі товариства з 

обмеженою відповідальністю «Продакшн № 1» (м. Київ) у розмірі 50 тисяч гривень; 

 МОРГУНЕЦЬ-ІСАЄНКО Олесі Олександрівні – режисерові для створення режисерської 

розробки повнометражного неігрового фільму «Музика монокля» на базі товариства з 

обмеженою відповідальністю «Укркіно» (м. Київ) у розмірі 50 тисяч гривень. 

 

 

 

 

Про присудження у 2014 році Премії Верховної Ради України за внесок молоді у 

розвиток парламентаризму, місцевого самоврядування: Постанова Верховної Ради 

України від 23 грудня 2014 року № 41-VIII [Електронний ресурс]. – Електронні дані. 

– Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/41-19  – Загол. з титулу екрану. – 

Мова: укр. – Перевірено: 3.02.2015. 

 

 Верховна Рада України постановляє: 

 

 1. Присудити у 2014 році Премію Верховної Ради України за внесок молоді у розвиток 

парламентаризму, місцевого самоврядування: 

 

Бондарю Арсенію Віталійовичу – заступнику голови Всеукраїнської спілки молодіжних 

громадських організацій "Всеукраїнська рада регіонального молодіжного розвитку та 

співробітництва"; 

  

Григоришину Роману Мирославовичу – заступнику голови Всеукраїнської молодіжної 

громадської організації "Команда молоді Віталія Кличка", помічнику-консультанту 

народного депутата України; 

Дмитрієву Миколі Олександровичу – студенту Чорноморського державного університету 

імені Петра Могили; 

Кротенку Іллі Геннадійовичу – студенту Інституту інформатики Національного 

педагогічного університету імені М.П. Драгоманова;  

Лукері Івану Михайловичу – члену правління Всеукраїнської молодіжної громадської 

організації "Молодь Демократичного Альянсу";  

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/41-19
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Мазуру Сергію Сергійовичу – Балтському міському голові;  

Москвич Майї Юріївні – голові Всеукраїнської молодіжної громадської організації 

"Національний Альянс";  

Шимківу  Любомиру Петровичу – молодіжному міському голові міста Тернополя, 

раднику міського голови міста Тернополя;  

Шкутяку Петру Зіновійовичу – депутату Івано-Франківської обласної ради;  

Щепетильниковій Єлизаветі Євгенівні – президенту Всеукраїнської молодіжної 

громадської організації "Українська асоціація студентського самоврядування". 

 2. Управлінню кадрів Апарату Верховної Ради України забезпечити оформлення і 

вручення відповідних дипломів лауреатам Премії Верховної Ради України за внесок 

молоді у розвиток парламентаризму, місцевого самоврядування. 

 3. Управлінню справами Апарату Верховної Ради України забезпечити виплату грошової 

частини лауреатам Премії Верховної Ради України за внесок молоді у розвиток 

парламентаризму, місцевого самоврядування. 

 

 

Про присудження Премії Верховної Ради України найталановитішим молодим 

ученим у галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних 

розробок за 2013 рік: Постанова Верховної Ради України від 23 грудня 2014 року             

№ 40-VIII [Електронний ресурс]. – Електронні дані. – Режим доступу: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/40-19  – Загол. з титулу екрану. – Мова: укр. – 

Перевірено: 3.02.2015. 

 Верховна Рада України постановляє: 

 

 1. Відповідно до Постанови Верховної Ради України "Про Премію Верховної Ради 

України найталановитішим молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних 

досліджень та науково-технічних розробок" присудити премії Верховної Ради України 

найталановитішим молодим ученим у галузі фундаментальних і прикладних досліджень 

та науково-технічних розробок за 2013 рік: 

 

 за роботу "Аналітико-топологічні методи досліджень рівнянь математичної 

фізики, задач опуклого та гіперкомплексного аналізу": 

 

 ГРИЩУКУ Сергію Вікторовичу – кандидату фізико-математичних наук, науковому 

співробітнику Інституту математики НАН України; 

 

 ТКАЧУКУ Максиму Володимировичу – кандидату фізико-математичних наук, 

науковому співробітнику Інституту математики НАН України; 

 

 ШПАКІВСЬКОМУ Віталію Станіславовичу – кандидату фізико-математичних наук, 

молодшому науковому співробітнику Інституту математики НАН України; 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/40-19
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за роботу "Розробка інформаційних технологій підтримки моделювання та 

проектування інтелектуалізованих систем спеціального призначення": 

 

 ПИСАРЕНКО Юлії Валеріївні – кандидату технічних наук, старшому науковому 

співробітнику Інституту кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України; 

 

 ВАРАВІ Івану Андрійовичу – науковому співробітнику Інституту кібернетики ім. В.М. 

Глушкова НАН України; 

 

 КОВАЛЮ Олександру Сергійовичу – провідному інженеру Інституту кібернетики ім. 

В.М. Глушкова НАН України; 

 за роботу "Властивості сингулярних оптичних пучків: топологічні реакції, 

орбітальний кутовий момент та варіації фазової швидкості": 

 

 ПАСЬКУ Валерію Аркадійовичу – кандидату фізико-математичних наук, науковому 

співробітнику Інституту фізики НАН України; 

 

 за роботу "Фазові рівноваги, структура та фізико-механічні властивості сплавів у 

багатокомпонентних системах на основі Ti-р-елементів": 

 

 ФАРТУШНІЙ Юлії Вікторівні – кандидату хімічних наук, молодшому науковому 

співробітнику Інституту проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича НАН України; 

 

 ВАЛУЙСЬКІЙ Катерині Олександрівні – науковому співробітнику Інституту проблем 

матеріалознавства ім. І.М. Францевича НАН України; 

 

 за роботу "Розробка математичних методів аналізу електрофізичних процесів в 

електромеханічних системах перетворення енергії": 

 

 КАРЛОВУ Олексію Миколайовичу – кандидату технічних наук, провідному інженеру 

Інституту електродинаміки НАН України; 

 

 ПЕРЕСТЮКУ Юрію Миколайовичу – аспіранту Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка; 

 

 РОМАНЕНКУ Володимиру Івановичу – кандидату технічних наук, молодшому 

науковому співробітнику Інституту електродинаміки НАН України; 

 

 ШКЛЯР Тетяні Борисівні – кандидату фізико-математичних наук, інженеру 2-ї категорії 

Інституту електродинаміки НАН України; 

 

 за роботу "Іммобілізація біологічно активних білкових речовин для створення 

перспективних лікарських засобів і біокаталізаторів елімінування фенольних 

полютантів зі стічних вод": 

 

 ДЕКІНІЙ Світлані Сергіївні – кандидату біологічних наук, науковому співробітнику 

Фiзико-хiмiчного інституту iм. О.В. Богатського НАН України; 

 

 ШЕСТЕРЕНКО Євгенії Аркадіївні – молодшому науковому співробітнику Фiзико-

хiмiчного інституту iм. О.В. Богатського НАН України; 
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 ШЕСТЕРЕНКО Юлії Аркадіївні – молодшому науковому співробітнику Фiзико-хiмiчного 

інституту iм. О.В. Богатського НАН України; 

 

 за роботу "Розробка нових підходів до створення пробіотичних препаратів для 

профілактики та корекції порушень мікробіоценозу та імунодефіцитних станів": 

 

 ХАРХОТУ Максиму Андрійовичу – кандидату біологічних наук, молодшому науковому 

співробітнику Інституту мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України; 

 

 МОКРОЗУБ Вікторії Вікторівні – аспіранту Інституту мікробіології і вірусології ім. Д.К. 

Заболотного НАН України; 

 

 БАБЕНКО Лідії Павлівні – провідному інженеру Інституту мікробіології і вірусології ім. 

Д.К. Заболотного НАН України; 

 

 ДЕМЧЕНКО Ользі Миколаївні – кандидату медичних наук, провідному інженеру 

Інституту мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України; 

 

 за роботу "Голодування за аргініном як перспективний метод метаболічної терапії 

онкологічних захворювань": 

 

 ВИННИЦЬКІЙ-МИРОНОВСЬКІЙ Божені Орестівні – кандидату біологічних наук, 

молодшому науковому співробітнику Інституту біології клітини НАН України; 

 

 за роботу "Легітимація та "легітимація": феноменологічний аналіз": 

 

 ШУЛЬЗІ Олександру Миколайовичу – кандидату соціологічних наук, науковому 

співробітнику Інституту соціології НАН України; 

 

 за роботу "Інституціональне забезпечення розвитку аграрного ринку": 

 

 ВОСКОБІЙНІКУ Юрію Павловичу – кандидату економічних наук, завідувачу відділу 

Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки" НААН України; 

 

 за роботу "Візуалізація аналітичної інформації в сфері управління державними 

фінансами України": 

 

 БІЛОШИЦЬКОМУ Андрію Олександровичу – доктору технічних наук, доценту 

Київського національного університету будівництва та архітектури; 

 

 ВОЙТЕНКУ Олександру Івановичу – кандидату технічних наук, доценту Київського 

національного університету будівництва та архітектури; 

 

 ЄГОРЧЕНКОВІЙ Наталії Юріївні – асистенту Київського національного університету 

будівництва та архітектури; 

 

 ХАРИТОНОВУ Денису Антоновичу – аспіранту Київського національного університету 

будівництва та архітектури; 

 

 за роботу "Захист авторського права в мережі Інтернет": 
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 СОПІЛКО Ірині Миколаївні – кандидату юридичних наук, директору Юридичного 

інституту Національного авіаційного університету; 

 

 ПОНОМАРЕНКУ Олександру Васильовичу – кандидату технічних наук, доценту 

Національного авіаційного університету; 

 

 за роботу "Електродинамічні процеси у запорошеній плазмі": 

 

 МОМОТУ Андрію Івановичу – кандидату фізико-математичних наук, доценту Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка; 

 

 за роботу "Інтегрована система фінансового прогнозування в аграрному секторі": 

 

 СОЛОВЙОВІЙ Ніні Ігорівні – доктору економічних наук, професору Херсонського 

державного університету; 

 

 за роботу "Розвиток теорії та створення радіовимірювальних приладів на ємнісному 

ефекті транзисторних структур з від’ємним опором": 

 

 ГАВРІЛОВУ Дмитру Володимировичу – кандидату технічних наук, доценту Вінницького 

національного технічного університету; 

 

 КОВАЛЮ Костянтину Олеговичу – кандидату технічних наук, доценту Вінницького 

національного технічного університету; 

 

 СЕМЕНОВУ Андрію Олександровичу – кандидату технічних наук, доценту Вінницького 

національного технічного університету; 

 

 за роботу "Розробка методів підвищення ефективності експлуатації 

інфраструктури та рухомого складу залізничного транспорту в умовах реформування 

галузі": 

 

 КУДРЯШОВУ Андрію Вадимовичу – кандидату технічних наук, доценту 

Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені 

академіка В. Лазаряна; 

 

 МАЛАШКІНУ Вячеславу Віталійовичу – кандидату технічних наук, доценту 

Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені 

академіка В. Лазаряна; 

 

МОЗОЛЕВИЧУ Григорію Яковичу – кандидату технічних наук, доценту 

Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені 

академіка В. Лазаряна; 

 

МАРЦЕНЮК Ларисі Володимирівні – кандидату економічних наук, доценту 

Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені 

академіка В. Лазаряна; 

 

 за роботу "Теоретичні засади та реалізація комплексу лікувально-діагностичної 

апаратури для сімейної медицини": 
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 ТОМАШЕВСЬКОМУ Роману Сергійовичу – кандидату технічних наук, асистенту 

Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут"; 

 

 КУЛІЧЕНКУ Вячеславу Вікторовичу – асистенту Національного технічного університету 

"Харківський політехнічний інститут"; 

 

 за роботу "Лінійна система диференціальних рівнянь з точкою звороту": 

 

 КЛЮЧНИК Інні Геннадіївні – кандидату фізико-математичних наук, старшому викладачу 

Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка; 

 

 за роботу "Нація: проблеми і перспективи" ("Нація: історія і теорія проблеми 

(історико-філософський вимір)": 

 

 СТОРОЖУК Світлані Володимирівні – кандидату філософських наук, доценту кафедри 

філософії Природно-гуманітарного навчально-наукового інституту Національного 

університету біоресурсів і природокористування України; 

 

 за роботу "Правовий статус учасників цивільного процесу": 

 

 БИЧКОВІЙ Світлані Сергіївні – доктору юридичних наук, доценту, заступнику 

начальника кафедри цивільного права і процесу Національної академії внутрішніх справ. 

 

 2. Апарату Верховної Ради України забезпечити: 

 

 виготовлення дипломів та нагрудних знаків лауреатам Премії Верховної Ради України 

найталановитішим молодим ученим у галузі фундаментальних і прикладних досліджень 

та науково-технічних розробок за 2013 рік; 

 

 виплату лауреатам грошової частини Премії Верховної Ради України найталановитішим 

молодим ученим у галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-

технічних розробок; 

 

 оформлення і вручення дипломів та нагрудних знаків лауреатам Премії Верховної Ради 

України найталановитішим молодим ученим у галузі фундаментальних і прикладних 

досліджень та науково-технічних розробок. 

 

 

 

 

Про призначення у 2014 році іменних стипендій Верховної Ради України для 

найталановитіших молодих учених: Постанова Верховної Ради України від                     

23 грудня 2014 року № 39-VIII  [Електронний ресурс]. – Електронні дані. – Режим 

доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/39-19  – Загол. з титулу екрану. – Мова: 

укр. – Перевірено: 3.02.2015. 

 Верховна Рада України п о с т а н о в л я є : 

 

 1. Відповідно до Постанови Верховної Ради України "Про встановлення іменних 

стипендій Верховної Ради України для найталановитіших молодих учених" призначити у 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/39-19
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2014 році 30 іменних стипендій Верховної Ради України для найталановитіших молодих 

учених у розмірі 2 тисячі гривень щомісяця кожна: 

 

 ВОЛОЧНЮКУ Дмитру Михайловичу – доктору хімічних наук, завідувачу відділу 

Інституту органічної хімії НАН України; 

 

 ЄСИЛЕВСЬКОМУ Семену Олександровичу – доктору фізико-математичних наук, 

провідному науковому співробітнику Інституту фізики НАН України; 

 

 КАСЬЯНОВУ Павлу Олеговичу – доктору фізико-математичних наук, завідувачу відділу 

Навчально-наукового комплексу "Інститут прикладного системного аналізу" 

Національного технічного університету "Київський політехнічний інститут"; 

 

 МАКСИМЕНКУ-ШЕЙКУ Кирилу Володимировичу – кандидату фізико-математичних 

наук, старшому науковому співробітнику Інституту проблем машинобудування                       

ім. А.М. Підгорного НАН України; 

 

 ПИЛИПОВУ Віталію Володимировичу – доктору економічних наук, провідному 

науковому співробітнику Державної установи "Інститут економіки природокористування 

та сталого розвитку НАН України"; 

 

 СЕВОСТЬЯНОВУ Євгену Олександровичу – доктору фізико-математичних наук, 

старшому науковому співробітнику Інституту прикладної математики та механіки НАН 

України; 

 

 СЛИНЬКУ Віталію Івановичу – доктору фізико-математичних наук, провідному 

науковому співробітнику Інституту механіки ім. С.П. Тимошенка НАН України; 

 

 АТАМАНУ Юрію Олександровичу – кандидату медичних наук, доценту Сумського 

державного університету; 

 

 БАРАБАШУ Юрію Григоровичу – доктору юридичних наук,  професору Національного 

університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого"; 

 

 БІЛОЗУБЕНКУ Володимиру Станіславовичу – доктору економічних наук, доценту 

Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-

Барановського; 

 

 БОЛДІЖАР Патриції Олександрівні – доктору медичних наук, професору Державного 

вищого навчального закладу "Ужгородський національний університет"; 

 

 ДАНИЛЕНКУ Олександру Вікторовичу – доктору історичних наук, доценту Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка; 

 

 ДЕМЧЕНКУ Віктору Олексійовичу – кандидату біологічних наук, доценту 

Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького; 

 

 ДОНЕНКУ Василю Івановичу – доктору технічних наук, професору Запорізької 

державної інженерної академії; 

 

 ЄРМОШЕНКО Анастасії Миколаївні – доктору економічних наук, доценту Київського 

національного торговельно-економічного університету;  
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 ЛАГОВСЬКІЙ Олені Адамівні –  кандидату економічних наук, доценту Житомирського 

державного технологічного університету; 

 

 ЛУКАЩУКУ Віталію Ігоровичу – доктору соціологічних наук, декану факультету 

Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна; 

 

 МАТВІЙЧУК Людмилі Юріївні – кандидату географічних наук, докторанту Луцького 

національного технічного університету; 

 

 МИСЬ Оксані Григорівні – кандидату фізико-математичних наук, старшому науковому 

співробітнику Інституту фізичної оптики МОН України;  

 

 МОНАСТИРСЬКОМУ Григорію Леонардовичу – доктору економічних наук, професору 

Тернопільського національного економічного університету;  

 

 НАУМОВУ Віталію Сергійовичу – кандидату технічних наук, доценту Харківського 

національного автомобільно-дорожнього університету; 

 

 НЕКРАСОВУ Павлу Олександровичу – доктору технічних наук, професору 

Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут"; 

 

 ПОГОРЄЛОВУ Максиму Володимировичу – доктору медичних  наук, виконуючому 

обов’язки завідувача кафедри Сумського державного університету; 

 

 ПРОЦЕНКУ Сергію Івановичу – доктору фізико-математичних наук, декану факультету 

Сумського державного університету; 

 

 РЕДЬКУ Андрію Олександровичу – доктору технічних наук, професору Харківського 

національного університету будівництва та архітектури; 

 

 СТРОЙКО Тетяні Володимирівні – кандидату економічних наук, доценту 

Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського;  

 

 ЧУДИКУ Ігорю Івановичу –  доктору технічних наук, професору Івано-Франківського 

національного технічного університету нафти і газу; 

 

 ШАХОВСЬКІЙ Наталії Богданівні –  доктору технічних наук, доценту Національного 

університету "Львівська політехніка"; 

 

 ШЕРСТЮКУ Сергію Олексійовичу – кандидату медичних наук, доценту Харківського 

національного університету імені В.Н. Каразіна; 

 

 ЛЕГЕЗІ Дар’ї Георгіївні – доктору економічних наук, доценту Таврійського державного 

агротехнологічного університету. 

 

 2. Апарату Верховної Ради України забезпечити згідно з цією Постановою виплату 

іменних стипендій Верховної Ради України для найталановитіших молодих учених. 
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Про присудження щорічної Премії Верховної Ради України педагогічним 

працівникам загальноосвітніх, професійно-технічних, дошкільних та позашкільних 

навчальних закладів: Постанова Верховної Ради України від 23 грудня 2014 року                  

№ 38-VIII  [Електронний ресурс]. – Електронні дані. – Режим доступу: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/38-19  – Загол. з титулу екрану. – Мова: укр. – 

Перевірено: 3.02.2015. 

 Верховна Рада України постановляє: 

 1. Відповідно до Постанови Верховної Ради України від 14 вересня 2006 року "Про 

встановлення щорічної Премії Верховної Ради України педагогічним працівникам 

загальноосвітніх, професійно-технічних, дошкільних та позашкільних навчальних 

закладів" за особливі успіхи у здійсненні навчання і виховання учнів, вихованців, слухачів 

присудити Премію Верховної Ради України: 

 

 Азізовій Аллі Михайлівні – директору державного навчального закладу "Черкаське вище 

професійне училище"; 

 Бундзяку Петру Васильовичу – учителю біології та екології Городенківської гімназії імені 

А. Крушельницького Городенківської районної ради Iвано-Франківської області; 

 

 Голубу Мирославу Iвановичу – директору Нижньобистрівської загальноосвітньої школи-

інтернату I-II ступенів Хустського району Закарпатської області; 

 

 Гудковій Надії Петрівні – учителю біології Шепетівського навчально-виховного 

комплексу "Загальноосвітня школа I-III ступенів - гімназія" Хмельницької області; 

 

 Жуковець Заріні Леонідівні – учителю української мови і літератури Снігурівської 

районної гімназії Снігурівської районної ради Миколаївської області; 

 

 Кисельовій Галині Микитівні – директору Деражненської загальноосвітньої школи I-III 

ступенів Костопільської районної ради Рівненської області; 

 

 Козачук Оксані Олексіївні – учителю географії та основ економіки Кременецького ліцею 

імені У. Самчука Тернопільської області; 

 

 Кривошеї Світлані Петрівні – директору комунального закладу освіти 

"Дніпропетровський навчально-реабілітаційний центр "Колосок" Дніпропетровської 

обласної ради"; 

 

 Крисюк Вірі Василівні – учителю української мови і літератури середньої 

загальноосвітньої школи № 49 м. Львова; 

 

 Літковець Світлані Василівні – учителю хімії Нововолинського ліцею-інтернату 

Волинської обласної ради; 

 

 Мерцалову Сергію Iвановичу – директору Ямпільської районної станції юних 

натуралістів Сумської області; 

 

 Назаренко Валентині Iванівні – завідувачу Вертіївського дошкільного навчального 

закладу "Колосок" Ніжинського району Чернігівської області; 

 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/38-19
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 Нечипоренко Валентині Василівні – директору комунального закладу "Хортицький 

національний навчально-реабілітаційний багатопрофільний центр" Запорізької обласної 

ради; 

 

 Пасіхову Юрію Яковичу – учителю фізики і інформатики Фізико-математичної гімназії 

№ 17 Вінницької міської ради; 

 

 Романишину Роману Степановичу – завідувачу організаційно-масового відділу 

Тернопільського обласного комунального центру туризму, спорту та екскурсій учнівської 

молоді; 

 

 Свириденко Олені Леонідівні – учителю математики Кіровоградського обласного 

навчально-виховного комплексу (гімназія - інтернат - школа мистецтв); 

 

 Соболевському Олегу Вікторовичу – директору державного професійно-технічного 

навчального закладу "Радомишльський професійний ліцей" Житомирської обласної ради; 

 

 Тарнопольській Ларисі Леонідівні – директору комунального навчального закладу 

"Бердичівська загальноосвітня школа-інтернат  I-III ступенів" Житомирської обласної 

ради; 

 

 Томенко Любові Миколаївні – завідувачу дошкільного навчального закладу № 10 

"Любавонька" Переяслав-Хмельницької міської ради Київської області; 

 

 Туряниці Вікторії Георгіївні – директору Свалявської гімназії Свалявської районної ради 

Закарпатської області;  

 

 Філатовій Світлані Юріївні – учителю географії та економіки комунальної установи 

"Сумська спеціалізована школа I-III ступенів № 17" м. Суми; 

 

 Шевченко Валентині Петрівні – директору Березівського вищого професійного училища 

Одеського національного політехнічного університету; 

 

 Шестаковському Леоніду Львовичу – директору Степанівського міжшкільного 

навчально-виробничого комбінату Менського району Чернігівської області; 

 

 Юріну Олегу Васильовичу – керівнику гуртків спортивно-туристського профілю та 

завідувачу туристського відділу комунального закладу "Центр туристсько-краєзнавчої 

творчості учнівської молоді Херсонської обласної ради". 

 

 2. Управлінню кадрів Апарату Верховної Ради України забезпечити оформлення і 

вручення відповідних дипломів та нагрудних знаків лауреатам щорічної Премії Верховної 

Ради України педагогічним працівникам загальноосвітніх, професійно-технічних, 

дошкільних та позашкільних навчальних закладів. 

 

 3. Управлінню справами Апарату Верховної Ради України забезпечити виплату грошової 

частини лауреатам щорічної Премії Верховної Ради України педагогічним працівникам 

загальноосвітніх, професійно-технічних, дошкільних та позашкільних навчальних 

закладів. 
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Про Рекомендації парламентських слухань про становище молоді в Україні на тему: 

"Участь молоді в суспільному житті: економічна активність": Постанова Верховної 

Ради України від 18 червня 2014 року № 1521-VII  [Електронний ресурс]. – 

Електронні дані. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1521-18 

– Загол. з титулу екрану. – Мова: укр. – Перевірено: 3.02.2015. 
 

 Верховна Рада України постановляє: 

 1. Схвалити Рекомендації парламентських слухань про становище молоді в Україні на 

тему: "Участь молоді в суспільному житті: економічна активність" (додаються). 

 2. Кабінету Міністрів України до 1 жовтня 2014 року проінформувати Верховну Раду 

України про стан реалізації Рекомендацій парламентських слухань про становище молоді 

в Україні на тему: "Участь молоді в суспільному житті: економічна активність". 

 3. Апарату Верховної Ради України в установленому порядку забезпечити видання 

збірника матеріалів за результатами зазначених парламентських слухань. 

 4. Контроль за виконанням цієї Постанови покласти на Комітет Верховної Ради України з 

питань сім’ї, молодіжної політики, спорту та туризму. 

 5. Ця Постанова набирає чинності з дня її прийняття. 
 

РЕКОМЕНДАЦІЇ 

парламентських слухань про становище молоді в Україні на тему: "Участь молоді в 

суспільному житті: економічна активність" 

 

 Учасники парламентських слухань про становище молоді в Україні на тему: "Участь 

молоді в суспільному житті: економічна активність", що відбулися 20 листопада 2013 

року, відзначають, що молодь залишається серед тих, кого криза робочих місць уразила 

найбільше. 

 

 На обліку в органах Державної служби зайнятості на кінець грудня 2013 року перебувало 

205,1 тис. осіб віком до 34 років (45% від загальної чисельності зареєстрованих). З них - 

молодь, яка закінчила або припинила навчання у загальноосвітніх навчальних закладах - 

2,4 тис. осіб (працевлаштовано – 1 тис. осіб), у вищих та професійно-технічних закладах - 

46,2 тис. осіб (працевлаштовано – 11,5 тис. осіб). 

 

 Незважаючи на наявність механізму працевлаштування випускників навчальних закладів, 

фактичний стан справ у цій сфері свідчить про необхідність ґрунтовного перегляду 

відповідних нормативно-правових актів. 

 

 Покращенню ситуації із зайнятістю молоді та забезпеченням молоді першим робочим 

місцем сприятиме підвищення якості підготовки майбутніх фахівців з урахуванням 

реальних потреб ринку праці, збільшення обсягів фінансування на відновлення та 

розвиток матеріально-технічної бази професійно-технічних та вищих навчальних закладів, 

підвищення рівня стипендіального забезпечення. 

 

 Важливим чинником щодо закріплення кадрів є створення необхідних житлово-

побутових умов, збільшення закладів соціально-культурної сфери, оздоровлення тощо. Це 

забезпечує додаткові соціальні гарантії для молоді, яка навчається та працює. 

 

 Ігнорування проблем зайнятості молоді позначається на рівні її життя, зростанні обсягів 

неформальної зайнятості, внаслідок чого посилюється криміногенна ситуація, міграція за 

кордон. 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1521-18
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 З огляду на несприятливі тенденції у питанні зайнятості молоді зростає необхідність 

підвищення захисту права молоді на працю. Значні зміни характеру та умов праці, 

пов’язані з впливом соціально-економічних умов, потребують введення нових та 

перегляду чинних норм про умови праці й надання додаткових гарантій щодо трудових 

прав молоді. 

 

 Враховуючи вищезазначене, учасники парламентських слухань рекомендують: 

 

 1. Президенту України: 

 

 1) виключити із Стратегії розвитку державної молодіжної політики на період до 2020 

року, затвердженої Указом Президента України від 27 вересня 2013 року № 532, 

положення щодо підготовки пропозицій про внесення змін до законів стосовно зменшення 

вікових меж молоді до 28 років. 

 

 2. Верховній Раді України: 

 1) передбачати при розгляді проектів законів про внесення змін до Закону України "Про 

Державний бюджет України на 2014 рік" та про Державний бюджет України на наступні 

роки забезпечення в повному обсязі видатків на: 

 

 надання пільгових довгострокових кредитів молодим сім’ям та одиноким молодим 

громадянам на будівництво (реконструкцію) і придбання житла у розмірах, передбачених 

Державною програмою забезпечення молоді житлом на 2013-2017 роки, затвердженою 

Постановою Кабінету Міністрів України від 24 жовтня 2012 року № 967; 

 

 реалізацію заходів, передбачених Державною цільовою соціальною програмою "Молодь 

України" на 2009-2015 роки, затвердженою Постановою Кабінету Міністрів України від 

28 січня 2009 року № 41; 

 

 2) прискорити розгляд проектів законів: 

 

 щодо особливостей державної підтримки забезпечення молоді житлом (реєстр. № 0955); 

 

 про молодіжну житлово-будівельну кооперацію (реєстр. № 0954); 

 

 про внесення зміни до статті 1 Закону України "Про сприяння соціальному становленню 

та розвитку молоді в Україні" (щодо форм власності молодіжних центрів праці) (реєстр.   

№ 2208). 

 

 3. Кабінету Міністрів України: 

 

 1) підготувати та подати на розгляд до Верховної Ради України проекти законів щодо 

внесення змін до законодавчих актів України: 

 

 про зайнятість населення з метою вдосконалення механізму стажування студентів вищих 

навчальних закладів та учнів професійно-технічних навчальних закладів на 

підприємствах, установах і організаціях та створення механізму стимулювання 

роботодавців для створення ними першого робочого місця для молоді, зокрема з 

урахуванням відновлення норм, що були передбачені у Законі України "Про забезпечення 

молоді, яка отримала вищу або професійно-технічну освіту, першим робочим місцем з 

наданням дотації роботодавцю"; 
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 з оподаткування з метою створення системи заохочень, пільгового інвестування, 

оподаткування з метою заохочення місцевих органів влади щодо створення умов для 

працевлаштування молоді та визначення понять "підприємницька діяльність", 

"самозайнятість", "молодий підприємець", "молодіжне підприємництво"; 

 

 про вищу освіту щодо законодавчого врегулювання практики укладання тристоронніх 

договорів між навчальним закладом, підприємством і випускником відповідного 

навчального закладу; 

 

 про загальну середню освіту щодо профорієнтаційної діяльності загальноосвітніх 

навчальних закладів; 

 

 про працю щодо особливості регулювання праці при виконанні дистанційної роботи 

(віддаленої роботи або роботи на дому) з визначенням поняття та застосування 

дистанційної роботи; 

 2) внести зміни до Постанови Кабінету Міністрів України "Про Премію Кабінету 

Міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудові України" від 21 листопада 

2007 року № 1333 в частині збільшення кількості і розміру премій, зокрема, введення 

нової номінації щодо відзначення молодих громадян за творчі та новітні ідеї у створенні 

та веденні бізнесу, створення нових робочих місць та працевлаштування уразливих 

категорій громадян; 

 

 3) забезпечити в установленому порядку: 

 

 вивчення міжнародного досвіду для застосування його під час вироблення державної 

політики зайнятості, зокрема в частині покращення умов виходу молодих людей на ринок 

праці; 

 

 залучення громадських студентських організацій до формування політики щодо 

покращення умов виходу молодих людей на ринок праці; 

 

 удосконалення механізму визначення обсягу потреб ринку праці у кваліфікованих кадрах 

на відповідний рік, середньостроковий, довгостроковий періоди, розрахунку вартості 

підготовки фахівця, що має стати основою для формування державного замовлення за 

видами і напрямами системи підготовки кадрів; 

 

 удосконалення механізму формування та розміщення державного замовлення на 

підготовку кадрів щодо визначення в ньому повноважень зацікавлених центральних та 

місцевих органів виконавчої влади, соціальних партнерів, роботодавців, навчальних 

закладів; 

 

 удосконалення Програми сприяння зайнятості населення та стимулювання створення 

нових робочих місць на період до 2017 року, затвердженої Постановою Кабінету 

Міністрів України від 15 жовтня 2012 року № 1008; 

 

 запровадження механізму соціального партнерства в межах національної тристоронньої 

угоди про зайнятість та робочі місця між підприємствами, організаціями і навчальними 

закладами в питаннях професійної підготовки кадрів, участі організацій роботодавців у 

затвердженні навчальних програм, розробці державних стандартів професійно-технічної і 

вищої освіти, зміцненні матеріально-технічної бази навчальних закладів, запровадженні 
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програм стажування на виробництві, проходженні виробничої практики студентів вищих, 

професійно-технічних навчальних закладів; 

 

 розробку державного стандарту вищої освіти щодо переліку кваліфікацій, узгодженого з 

"Переліком спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих 

навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційними рівнями спеціаліста і магістра", 

затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року № 787, з 

метою забезпечення відповідності обсягів та професійно-кваліфікаційної структури 

підготовки кадрів у навчальних закладах потребам ринку праці; 

 

 створення реєстру працездатних інвалідів та рекомендованих їм видів роботи; усунення 

заборони інвалідам зі слуху, які мають спеціальну професійну освіту, працювати за 

отриманим фахом за умови усунення ризиків їх життю на відповідних виробництвах; 

 

 запровадження підрозділів професійно-технічних навчальних закладів щодо сприяння 

працевлаштуванню їх учнів та випускників з урахуванням досвіду функціонування таких 

підрозділів у вищих навчальних закладах та міжнародного досвіду; 

 вжиття заходів з розширення обсягів фінансування для здобуття безоплатної професійно-

технічної освіти, оновлення матеріальної бази професійно-технічних навчальних закладів 

для підвищення якості підготовки та конкурентоспроможності на ринку праці 

випускників; 

 

 покращення матеріально-технічного оснащення і забезпечення сучасним обладнанням 

дослідницьких та виробничих лабораторій вищих навчальних закладів, у тому числі із 

залученням підприємств, зацікавлених у запровадженні наукоємних технологій та 

інновацій; 

 

 вжиття заходів щодо поширення підготовки молоді за укрупненими (інтегрованими) 

робітничими професіями; 

 

 запровадження у вищих та професійно-технічних навчальних закладах навчального курсу 

з вивчення основ підприємницької діяльності; 

 

 сприяння збереженню та розширенню існуючої мережі установ для молоді, метою яких є 

вирішення питання зайнятості молодих громадян шляхом: 

 

 удосконалення діяльності молодіжних центрів праці (з урахуванням наділених 

повноважень органів державної служби зайнятості); 

 

 створення умов для відтворення кадрового потенціалу закладів культурно-мистецької 

сфери та системи державної підтримки творчо обдарованої молоді; 

 

 здійснення державної підтримки молодих працівників, які працевлаштовані в сільській 

місцевості; 

 

 передбачення в проекті загальнодержавної програми розвитку малого і середнього 

підприємництва на 2014-2024 роки питань з розвитку молодіжного підприємництва; 

 

 вжиття заходів щодо фінансування Державної програми забезпечення молоді житлом на 

2013-2017 роки, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від 24 жовтня 2012 

року № 967, у повному обсязі; 
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 запровадження збору та узагальнення прогнозних показників надання молоді першого 

робочого місця, моніторингу, який здійснюється в регіонах в частині працевлаштування та 

закріплення випускників на першому робочому місці (на підприємстві, в організації) в 

статусі молодого працівника. 

 

 4. Місцевим органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування в 

установленому порядку: 

 

 1) забезпечити доступність та прозорість механізму отримання державної підтримки, в 

тому числі фінансової, та збільшення її обсягів починаючи з 2015 року: 

 

 соціальних програм і заходів стосовно молоді, дітей, сімей; 

 

 пільгового довгострокового кредитування молодих сімей та одиноких молодих громадян 

на будівництво (реконструкцію), придбання житла; 

 

 попередження негативних явищ серед дітей та молоді, їх соціального і правового захисту; 

 

 2) забезпечити затвердження прогнозних показників надання молоді першого робочого 

місця та запровадження на постійній основі моніторингу працевлаштування та 

закріплення випускників на першому робочому місці (на підприємстві, в організації) у 

статусі молодого працівника; 

 

 3) забезпечити співпрацю з роботодавцями у створенні нових робочих місць для молоді; 

 

 4) активізувати співпрацю з державною службою зайнятості, зокрема в частині 

розширення переліку професій, за якими здійснюється професійне навчання відповідними 

установами, та надання повної та достовірної інформації від роботодавців про вакансії; 

 

 5) популяризувати молодіжні трудові загони та створювати умови для їх діяльності, в 

тому числі для вирішення державних і комунальних проблем, зокрема шляхом 

затвердження та реалізації регіональних програм, спрямованих на розвиток руху 

молодіжних трудових загонів; 

 

 6) включати до регіональних програм зайнятості населення окремі заходи зайнятості 

молоді, в тому числі з розвитку гнучких форм і режимів організації праці та надомної 

праці для забезпечення зайнятості осіб з інвалідністю; 

 

 7) залучати представників молодіжних громадських організацій до вирішення питань, що 

стосуються реалізації державної молодіжної політики у сфері зайнятості; 

 

 8) здійснювати аналіз, у тому числі з урахуванням наукових досліджень, проблем 

зайнятості молоді у регіонах, визначати причини та шляхи їх вирішення з подальшим 

врахуванням відповідних заходів в регіональних (територіальних) програмах зайнятості. 
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Деякі питання використання коштів статутного капіталу Державної спеціалізованої 

фінансової установи “Державний фонд сприяння молодіжному житловому 

будівництву” Постанова Кабінету Міністрів України від від 1 жовтня 2014 р. № 529  

[Електронний ресурс]. – [Електронні дані. – Режим доступу: 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/529-2014-п – Загол. з титулу екрану. – Мова: укр. – 

Перевірено: 3.02.2015. 

 Кабінет Міністрів України постановляє: 

 1. Збільшити статутний капітал Державної спеціалізованої фінансової установи 

“Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву” на суму 46 млн. 

гривень за рахунок коштів, передбачених у Законі України “Про Державний бюджет 

України на 2014 рік”. 

 2. Внести до Статуту Державної спеціалізованої фінансової установи “Державний фонд 

сприяння молодіжному житловому будівництву”, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 26 жовтня 2000 р. № 1604 “Питання Державної спеціалізованої 

фінансової установи “Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву” 

(Офіційний вісник України, 2000 р., № 43, ст. 1846; 2005 р., № 29, ст. 1714; 2009 р., № 28, 

ст. 931; 2013 р., № 10, ст. 380; 2014 р., № 7, ст. 198), зміни, що додаються. 

 3. Внести до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для 

збільшення статутного капіталу Державної спеціалізованої фінансової установи 

“Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву” з подальшим 

спрямуванням на виконання Державної програми забезпечення молоді житлом на 2013-

2017 роки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 травня 2011 р.  

№ 488 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 35, ст. 1456; 2012 р., № 3, ст. 85; 2013 р.,             

№ 10, ст. 380), зміну, що додається. 

 

ЗМІНИ, 

що вносяться до Статуту Державної спеціалізованої фінансової установи 

“Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву” 
 

 1. Пункт 8 після абзацу чотирнадцятого доповнити новим абзацом такого змісту: 

 “коштів, що надходять від погашення вимог за банківськими вкладами учасників 

Державної цільової соціально-економічної програми будівництва (придбання) доступного 

житла на 2010-2017 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від                 

11 листопада 2009 р. № 1249 (Офіційний вісник України, 2009 р., № 92, ст. 3108), які 

відшкодовувалися за рахунок коштів статутного капіталу Фонду;”. 

 У зв’язку з цим абзаци п’ятнадцятий і шістнадцятий вважати відповідно абзацами 

шістнадцятим і сімнадцятим. 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/529-2014-п
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 2. В абзаці першому пункту 9-1 цифри і слова “165355000 (сто шістдесят п’ять мільйонів 

триста п’ятдесят п’ять тисяч) гривень” замінити цифрами і словами “211355000 (двісті 

одинадцять мільйонів триста п’ятдесят п’ять тисяч) гривень”. 

 

ЗМІНА, 

що вноситься до Порядку використання коштів, передбачених у державному 

бюджеті для збільшення статутного капіталу Державної спеціалізованої фінансової 

установи “Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву” з 

подальшим спрямуванням на виконання Державної програми забезпечення молоді 

житлом на 2013-2017 роки 
 

Пункт 5 викласти у такій редакції: 

 “5. Фонд використовує бюджетні кошти для: 

  виконання Державної програми забезпечення молоді житлом на 2013-2017 роки, 

затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 24 жовтня 2012 р. № 967 

(Офіційний вісник України, 2012 р., № 81, ст. 3261), зокрема надання молодим сім’ям та 

одиноким молодим громадянам, які потребують поліпшення житлових умов, 

довгострокових пільгових кредитів для будівництва (реконструкції) та придбання житла;  

відшкодування учасникам Державної цільової соціально-економічної програми 

будівництва (придбання) доступного житла на 2010-2017 роки, затвердженої постановою 

Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2009 р. № 1249 (Офіційний вісник України, 

2009 р., № 92, ст. 3108), коштів за банківськими вкладами, що перевищують граничний 

розмір відшкодування коштів Фондом гарантування вкладів фізичних осіб, відповідно до 

порядку взаємодії щодо відшкодування таких вкладів між ними та Фондом, затвердженого 

Фондом за погодженням з Мінрегіоном.”. 

 

 

Про внесення змін до пункту 4 Типового положення про молодіжний трудовий загін: 

Постанова Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 р. № 542 [Електронний 

ресурс]. – [Електронні дані]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/542-

2014-п – Загол. з титулу екрану. – Мова: укр. – Перевірено: 3.02.2015. 

 Кабінет Міністрів України постановляє: 

 Внести зміни до пункту 4 Типового положення про молодіжний трудовий загін, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 липня 2006 р. № 899 

(Офіційний вісник України, 2006 р., № 27, ст. 1941), замінивши в абзаці восьмому слова 

“Мінсім’ямолодьспортом” і “Мінпраці” відповідно словами “Мінмолодьспортом” і 

“Мінсоцполітики”. 

 

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/542-2014-п
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Про внесення зміни до Положення про порядок надання пільгових довготермінових 

кредитів молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам на будівництво 

(реконструкцію) і придбання житла: Постанова Кабінету Міністрів України від                      

24 жовтня 2014 р. № 565 [Електронний ресурс]. – [Електронні дані. – Режим доступу: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/565-2014-п – Загол. з титулу екрану. – Мова: укр. – 

Перевірено: 3.02.2015. 

 Кабінет Міністрів України постановляє: 

 Внести зміну до Положення про порядок надання пільгових довготермінових 

кредитів молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам на будівництво 

(реконструкцію) і придбання житла, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 29 травня 2001 р. № 584 (Офіційний вісник України, 2001 р., № 22, ст. 996; 

2003 р., № 9, ст. 390, № 29, ст. 1461; 2004 р., № 13, ст. 903, № 31, ст. 2076; 2005 р., № 29, 

ст. 1714; 2009 р., № 63, ст. 2225; 2011 р., № 32, ст. 1357; 2012 р., № 3, ст. 85), доповнивши 

його пунктом 30-1 такого змісту: 

 “30-1. У разі загибелі (смерті) позичальника (одного з членів сім’ї позичальника) – 

військовослужбовця, на якого поширюється дія Закону України “Про соціальний і 

правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей”, що настала під час проходження 

ним військової служби у період проведення антитерористичної операції, за рахунок 

бюджетних коштів погашається вся сума зобов’язань за кредитом, що існувала на момент 

його загибелі (смерті).”. 

 

Про внесення змін до переліку позашкільних навчальних закладів та заходів з 

позашкільної роботи з дітьми, а також закладів та заходів у галузі освіти, що 

забезпечують виконання загальнодержавних функцій, видатки на які здійснюються 

з державного бюджету: Постанова Кабінету Міністрів України від 3 вересня 2014 р. 

№ 396  [Електронний ресурс]. – [Електронні дані. – Режим доступу: 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/396-2014-п – Загол. з титулу екрану. – Мова: укр. – 

Перевірено: 3.02.2015. 

 

 Кабінет Міністрів України постановляє: 

 Внести до розділу 3 “Заклади у галузі освіти” переліку позашкільних навчальних закладів 

та заходів з позашкільної роботи з дітьми, а також закладів та заходів у галузі освіти, що 

забезпечують виконання загальнодержавних функцій, видатки на які здійснюються з 

державного бюджету, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 

серпня 2002 р. № 1133 (Офіційний вісник України, 2002 р., № 34, ст. 1573; 2004 р., № 6, 

ст. 329; 2006 р., № 6, ст. 300, № 18, ст. 1338; 2011 р., № 61, ст. 2446; 2012 р., № 65, ст. 

2662; 2013 р., № 63, ст. 2283), такі зміни: 

 у підрозділі “МОН” позицію “Республіканський науково-методичний кабінет (м. Київ)” 

виключити; 

 доповнити розділ підрозділом “Мінмолодьспорт” такого змісту: 

 “Мінмолодьспорт 

 Республіканський науково-методичний кабінет (м. Київ)”. 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/565-2014-п
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/396-2014-п
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Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному 

бюджеті для забезпечення молоді першим робочим місцем: Постанова Кабінету 

Міністрів України від 11 червня 2014 року № 180 [Електронний ресурс]. – 

Електронні дані. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/180-2014-п – 

Загол. з титулу екрану. – Мова: укр. – Перевірено: 3.02.2015. 

 Кабінет Міністрів України постановляє: 

 

 Внести зміни до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для 

забезпечення молоді першим робочим місцем, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 15 квітня 2013 р. № 269 (Офіційний вісник України, 2013 р., № 30, 

ст. 1037), виклавши пункти 1 і 2 у такій редакції: 

 

 “1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у державному 

бюджеті за програмою “Надання роботодавцям компенсації для забезпечення молоді 

першим робочим місцем” (далі - бюджетні кошти). 

 

 2. Головним розпорядником бюджетних коштів і відповідальним виконавцем бюджетної 

програми є Мінсоцполітики. 

 

 Бюджетні кошти спрямовуються на відшкодування витрат Фонду загальнообов’язкового 

державного соціального страхування на випадок безробіття (далі - Фонд), пов’язаних з 

наданням компенсації роботодавцям, які працевлаштували молодь, що здобула 

професійно-технічну або вищу освіту, на перше робоче місце за отриманою професією 

(спеціальністю) у розмірі єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування за відповідну особу за місяць, за який він сплачений, з урахуванням 

необхідності погашення зареєстрованої в органах Казначейства бюджетної кредиторської 

заборгованості.”. 
 

 

 

Деякі питання організації освітнього процесу у вищих навчальних закладах: 

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 5 грудня 2014 р. № 1210-р 

[Електронний ресурс]. – Електронні дані. – Режим доступу: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1210-2014-р  – Загол. з титулу екрану. – Мова: укр. 

– Перевірено: 3.02.2015. 

 З метою врегулювання питань організації освітнього процесу у вищих навчальних 

закладах, які розташовані у Донецькій та Луганській областях, взяти до відома, що: 

 особи, які мають намір перевестися до вищого навчального закладу, у якому вони 

тимчасово допущені до занять відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України 

від 27 серпня 2014 р. № 785 “Деякі питання організації 2014/15 навчального року в 

навчальних закладах, що розташовані у Донецькій і Луганській областях” (Офіційний 

вісник України, 2014 р., № 70, ст. 1974), особи, які мають намір перевестися з вищого 

навчального закладу, що розташований у Донецькій або Луганській області, у якому 

внаслідок проведення антитерористичної операції не здійснюється освітній процес, до 

вищого навчального закладу за іншим місцезнаходженням, а також особи, які були 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/180-2014-п
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відраховані за власним бажанням з вищого навчального закладу, що розташований у 

Донецькій або Луганській області, у якому внаслідок проведення антитерористичної 

операції не здійснюється освітній процес, і мають намір поновитися на навчання, подають 

не пізніше 19 грудня 2014 р. на ім’я керівника вищого навчального закладу, до якого вони 

мають намір перевестися (поновитися), заяву про переведення (поновлення). Поновлення 

на навчання здійснюється у порядку, передбаченому для переведення осіб на навчання. 

Після подання такої заяви керівник відповідного навчального закладу видає наказ про 

зарахування особи на навчання, який верифікується в Єдиній державній електронній базі з 

питань освіти, і встановлює строк ліквідації академічної різниці не пізніше 15 травня             

2015 р.; 

 переведення зазначених осіб здійснюється: 

 - на місця державного замовлення, що перерозподіляються між відповідними вищими 

навчальними закладами, в обсязі, затвердженому центральним органом виконавчої влади, 

до сфери управління якого належать такі навчальні заклади, на підставі інформації про 

кількість переведених осіб, які навчалися за державним замовленням; 

 - на договірній основі із збереженням умов оплати, що передбачені договором, укладеним 

особою з вищим навчальним закладом, що розташований у Донецькій або Луганській 

області, щодо осіб, які навчалися за рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб. Оплата 

освітніх послуг такими особами здійснюється починаючи з місяця, що настає за періодом, 

за який здійснено оплату освітніх послуг вищого навчального закладу, що розташований у 

Донецькій або Луганській області. 

 У разі перевищення вищим навчальним закладом, до якого переводяться особи, 

ліцензованого обсягу підготовки фахівців за певним напрямом (спеціальністю), 

переведення здійснюється за рішенням Міністерства освіти і науки; 

 особи, зазначені в абзаці другому цього розпорядження, переводяться до вищого 

навчального закладу його керівником незалежно від курсу (року навчання), освітньо-

кваліфікаційного рівня і форми навчання;  

 особи, зазначені в абзаці четвертому цього розпорядження, які навчалися за денною 

формою навчання, мають право починаючи з дати переведення або поновлення на 

навчання подати заяву до стипендіальної комісії вищого навчального закладу про виплату 

їм стипендії та/або надання матеріальної допомоги. Рішення щодо виплати стипендії 

таким особам приймається стипендіальною комісією навчального закладу на підставі 

документів, які подаються заявником (залікова книжка; наказ про призначення стипендії у 

вищому навчальному закладі, що розташований у Донецькій або Луганській області; 

виписка з банківського рахунка про виплачену стипендію за попередні місяці 2014 року; 

документи, що підтверджують право особи на отримання пільг і гарантій, визначених 

законодавством для окремих категорій громадян; інші документи, визначені 

стипендіальною комісією). Виплата стипендії, надання матеріальної допомоги та інших 

соціальних виплат зазначеним особам здійснюються у межах загального обсягу 

бюджетних асигнувань, затверджених навчальному закладу. Контроль за достовірністю 

відомостей, що містяться у поданих особою документах, виплатою стипендій та/або 
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наданням матеріальної допомоги, а також здійснення заходів із запобігання випадкам 

отримання стипендії у кількох навчальних закладах одночасно покладаються на керівника 

відповідного навчального закладу; 

 у разі коли вищий навчальний заклад, що розташований у Донецькій або Луганській 

області, у якому навчалася особа, не виплатив призначену їй стипендію за будь-який 

місяць у період з червня по грудень 2014 року, навчальний заклад, до якого переведено 

або поновлено на навчання студента, може прийняти рішення про виплату стипендії за 

відповідний період; 

 особи, зазначені в абзаці четвертому цього розпорядження, зберігають право на 

отримання державних пільг і гарантій, визначених законодавством для окремих категорій 

громадян, які вони мали за попереднім місцем навчання. Відповідно до прийнятого 

стипендіальною комісією вищого навчального закладу рішення щодо виплати стипендії 

студентам з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також 

особам з їх числа, студентам, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися 

без батьківського піклування, зазначеним особам надається пільгове харчування, 

матеріальна допомога на придбання навчальної літератури, інші соціальні виплати; 

 стипендіальна комісія вищого навчального закладу приймає рішення щодо виплати 

стипендії, надання матеріальної допомоги, здійснення інших соціальних виплат 

студентам, які переведені або поновлені на навчання, окремо щодо кожної особи і кожної 

виплати. У разі прийняття стипендіальною комісією позитивного рішення особа оформляє 

банківську платіжну картку у банку, що обслуговує вищий навчальний заклад, до якого 

студент переведений або поновлений на навчання; 

 для осіб, зазначених в абзаці другому цього розпорядження, академічна різниця, що 

утворилася внаслідок відмінностей у навчальних планах напряму підготовки 

(спеціальності), за якими вони навчалися, і навчальних планах напряму підготовки 

(спеціальності), за якими будуть навчатися, не вважається академічною заборгованістю на 

період, визначений для її ліквідації наказом керівника вищого навчального закладу; 

 особам, тимчасово допущеним до занять, плата за проживання у студентських 

гуртожитках визначається у розмірі, передбаченому законодавством для студентів 

(курсантів) вищих навчальних закладів; 

 особи, які у 2014/15 навчальному році тимчасово допущені до занять для завершення 

навчання для здобуття певного освітньо-кваліфікаційного рівня і виконали вимоги 

освітньо-професійної програми, передбаченої для відповідного напряму підготовки 

(спеціальності), після ліквідації академічної різниці допускаються до атестації у вищих 

навчальних закладах, у яких вони тимчасово допущені до занять. 

 Замовлення і видача документів про вищу освіту державного зразка та додатків до них 

особам, які пройшли державну атестацію у вищому навчальному закладі, у якому вони 

тимчасово допущені до занять, здійснюються таким навчальним закладом у 

встановленому порядку з урахуванням пункту 6 Порядку замовлення та видачі документів 

про вищу освіту державного зразка та додатків до них випускникам вищих навчальних 

закладів, розташованих на тимчасово окупованій території України, у 2014 році, 
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затвердженого Міністерством освіти і науки. Зазначені документи про вищу освіту та 

додатки до них містять повне найменування вищого навчального закладу, що 

розташований у Донецькій або Луганській області, у якому особа є студентом, підписи 

керівника та голови екзаменаційної комісії, скріплені печаткою вищого навчального 

закладу, у якому особа тимчасово допущена до занять і пройшла державну атестацію. 

 

 

Про затвердження плану заходів з виконання у 2014 році Загальнодержавної 

програми “Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права 

дитини” на період до 2016 року: Розпорядження Кабінету Міністрів України від                 

19 листопада 2014 р. № 1140-р [Електронний ресурс]. – Електронні дані. – Режим 

доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1140-2014-р – Загол. з титулу екрану. – 

Мова: укр. – Перевірено: 3.02.2015. 

 1. Затвердити план заходів з виконання у 2014 році Загальнодержавної програми 

“Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини” на період до 

2016 року (далі - план заходів), що додається. 

 

 2. Міністерству освіти і науки, Міністерству охорони здоров’я, Міністерству культури, 

Міністерству внутрішніх справ, Міністерству закордонних справ, Державній міграційній 

службі, Державному комітету телебачення і радіомовлення, обласним, Київській міській 

держадміністраціям забезпечити: 

 

 виконання плану заходів; 

 

 подання до 15 лютого 2015 р. Міністерству соціальної політики інформації про стан 

виконання плану заходів за формою, встановленою Міністерством, для інформування до 1 

травня 2015 р. Кабінету Міністрів України. 

 

 3. Міністерству освіти і науки, Міністерству охорони здоров’я, Міністерству культури, 

Міністерству внутрішніх справ, Міністерству закордонних справ, Державній міграційній 

службі, Державному комітету телебачення і радіомовлення, обласним, Київській міській 

держадміністраціям забезпечити подання до 20 листопада 2014 р. Міністерству соціальної 

політики пропозицій щодо виконання у 2015 році Загальнодержавної програми 

“Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини” на період до 

2016 року для їх узагальнення та внесення до 20 грудня 2014 р. на розгляд Кабінету 

Міністрів України. 

 

 4. Обласним, Київській міській держадміністраціям у місячний строк розробити і 

затвердити регіональні плани заходів з виконання у 2014 році Загальнодержавної 

програми “Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини” на 

період до 2016 року. 
 

 

 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1140-2014-р
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Про призначення соціальних стипендій Верховної Ради України студентам вищих 

навчальних закладів з числа дітей-сиріт та дітей з малозабезпечених сімей на 2014 

рік: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 27 травня 2014 р. № 505-р  

[Електронний ресурс]. – Електронні дані. – Режим доступу: 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/505-2014-р – Загол. з титулу екрану. – Мова: укр. – 

Перевірено: 3.02.2015. 

 Призначити соціальні стипендії Верховної Ради України студентам вищих навчальних 

закладів з числа дітей-сиріт та дітей з малозабезпечених сімей на 2014 рік згідно з 

додатком. 

 

 Виплату стипендій здійснювати в межах стипендіального фонду вищих навчальних 

закладів. 
 

Додаток  

до розпорядження Кабінету Міністрів України  

від 27 травня 2014 р. № 505-р 
 

СПИСОК 

студентів вищих навчальних закладів з числа дітей-сиріт та дітей з малозабезпечених 

сімей, яким призначено соціальну стипендію Верховної Ради України на 2014 рік 

 

ВИЩІ НАВЧАЛЬНІ ЗАКЛАДИ  

I-II РІВНЯ АКРЕДИТАЦІЇ 
  

АЙНЕТДІНОВ Олег Муратович – студент Полтавського нафтового 

геологорозвідувального технікуму Полтавського національного технічного університету 

імені Юрія Кондратюка 

  

БУРДЕЛЬНА Олена Олександрівна – студентка Запорізького авіаційного коледжу імені 

О.Г. Івченка 

  

ВАРАПАЙ Олександра Олександрівна – студентка Новгород-Сіверського медичного 

училища (Чернігівська область) 

  

ВОЛОШКО Олександр Олександрович – студент Машинобудівного коледжу Сумського 

державного університету 

  

ГЕРАСИМЧУК Катерина Євгенівна – студентка Рівненського державного аграрного 

коледжу 

  

ГЕТЬМАН Василь Леонідович – студент державного вищого навчального закладу 

“Нововолинський електромеханічний коледж” (Волинська область) 

  

ГУМЕНЮК Ліза Олександрівна – студентка відокремленого структурного підрозділу 

“Новокаховський коледж Таврійського державного агротехнологічного університету” 

(Херсонська область) 

  

ДЖУГАЙ Ірина Михайлівна – студентка Стрийського коледжу Львівського національного 

аграрного університету 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/505-2014-р
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ДІМОВ Вадим Сергійович – студент Механіко-технологічного технікуму Одеської 

національної академії харчових технологій  

  

ЄВДОКІМОВА Ілона Денисівна – студентка коледжу Луганської державної академії 

культури і мистецтв 

  

ЙОСИПЕНКО Ігор Володимирович – студент Надвірнянського коледжу Національного 

транспортного університету (Івано-Франківська область) 

  

КОНДРАТЮК Аріна Віталіївна – студентка Вінницького технічного коледжу 

КУР’ЯНОВИЧ Юлія Ігорівна – студентка державного вищого навчального закладу 

“Дніпропетровський транспортно-економічний коледж” 

 

ЛАЗАРЕВ Олег Олександрович – студент Харківського індустріально-педагогічного 

технікуму 

  

ЛУКІНСЬКИЙ Сергій Олегович – студент державного вищого навчального закладу 

“Кіровоградський будівельний коледж” 

  

ЛЮБОВИЦЬКА Аліна Олександрівна – студентка Глухівського медичного училища - 

комунального закладу Сумської обласної ради 

  

МЕЛЬНИК Сергій Володимирович – студент Морського коледжу Херсонської державної 

морської академії 

  

МЕНЖУЛІНА Тетяна Андріївна – студентка державного вищого навчального закладу 

“Макіївський політехнічний коледж” (Донецька область) 

  

НЕДОГОДА Оксана Петрівна – студентка Антрацитівського обласного медичного 

училища (Луганська область) 

  

НІКОЛАЄВА Тетяна Сергіївна – студентка Житомирського агротехнічного коледжу 

 

ОПАЦЬКА Марія Василівна – студентка Київського фінансово-економічного коледжу 

Національного університету державної податкової служби України 

  

ПАВЛІВ Яна Володимирівна – студентка Новомосковського коледжу 

Дніпропетровського державного аграрного університету 
  

РИБАЛКО Владислав Вікторович – курсант Військового коледжу сержантського складу 

Харківського університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба 

  

СМАГОЛЬ Аліна Валеріївна – студентка Смілянського промислово-економічного 

коледжу Черкаського державного технологічного університету 

  

СТРАЧКОВА Олена Миколаївна – студентка Луганського державного коледжу економіки 

і торгівлі 

  

ЦЯПАЛО Марта Степанівна – студентка Львівського коледжу транспортної 

інфраструктури Дніпропетровського національного університету залізничного 

транспорту імені академіка В. Лазаряна 
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ХАВТУРА Ірина Йосипівна – студентка Технікуму технологій та дизайну Національного 

університету водного господарства та природокористування (Рівненська область) 

  

ЯКОВЧУК Віра Володимирівна – студентка державного вищого навчального закладу 
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Зареєстровано в Міністерстві  

юстиції України  

10 листопада 2014 р.  

за № 1416/26193 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про присвоєння звання «Зразковий музей» музеям при дошкільних, загальноосвітніх, 

позашкільних та професійно-технічних навчальних закладах, які перебувають у 

сфері управління Міністерства освіти і науки України: Наказ Міністерства освіти  

і науки України від 22.10.2014 № 1195 [Електронний ресурс]. – Електронні дані. – 

Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1416-14 – Загол. з титулу екрану. 

– Мова: укр. – Перевірено: 3.02.2015. 

 

I. Загальні положення 

 

 1. Це Положення визначає порядок присвоєння звання «Зразковий музей» і є однією з 

форм підтримки, стимулювання та заохочення діяльності музеїв. 

 2. Дія цього Положення поширюється на музеї, що не є юридичними особами. 

 

II. Умови та порядок присвоєння і підтвердження звання «Зразковий музей» 

 

1. Звання «Зразковий музей» присвоюється музеям, які діють понад 3 роки та зробили 

вагомий внесок у справу виховання учнівської молоді, відродження та примноження 

культурних надбань, історичної спадщини українського народу, пропаганду пам’яток 

історії, культури і природи, формування та збереження Музейного фонду України. 

     Музеї, яким присвоєно звання «Зразковий музей», підтверджують це звання один раз 

на п’ять років. 

2. При вирішенні питання про присвоєння звання «Зразковий музей» беруться до уваги: 

 

 естетичне оформлення, технічне оснащення експозиції, яка постійно оновлюється 

та доповнюється; 

 наявність музейних предметів та музейних колекцій історико-культурного змісту 

чи природи, зібраних у процесі навчальної, краєзнавчо-пошукової тощо роботи; 

ведення обліку музейних предметів в інвентарній книзі, повнота записів, шифровка 

експонатів; 

 дотримання умов збереження музейних зібрань в експозиції та фондах музею 

(запобігання забрудненості, надмірній вологості, вицвітанню, механічним пошкодженням 

тощо); 

 комплектування фондів відповідно до тематики музею та поповнення їх архівними 

матеріалами, за підсумками роботи у краєзнавчих експедиціях, туристських походах 

тощо; 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1416-14
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 проведення виставок (стаціонарних та пересувних); 

 проведення в музеї просвітницької роботи (екскурсії, лекції, семінари, навчальні 

заняття тощо); 

 популяризація та висвітлення роботи музею в засобах масової інформації; 

 залучення учнівської та студентської молоді до науково-дослідницької роботи, 

підготовки публікацій, участі у конференціях, у роботі Малої академії наук України, 

наукових товариствах тощо; 

 ведення книги обліку відвідувачів, екскурсій, лекцій, масових заходів, навчальних 

занять;  

 ведення книги відгуків відвідувачів; 

збереження актів (обліку) приймання-видавання експонатів;  

наявність планів роботи (річного, перспективного тощо);  

наявність картотек; 

проведення методичної роботи на базі музею.  

3. Для організації роботи щодо присвоєння музеям звання «Зразковий музей» 

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, департаменти 

(управління) освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних 

адміністрацій (далі - підрозділи управління освітою) створюють комісії з присвоєння 

зазначеного звання. До складу комісій входять працівники органів управління освітою, 

культурою, педагоги, фахівці у галузі музейної справи, представники творчих спілок та 

об’єднань, громадських організацій (за їх згодою). 

4. Комісія підрозділу управління освітою: 

розробляє та затверджує графік засідань з розгляду матеріалів щодо присвоєння звання 

«Зразковий музей»; 

проводить засідання з розгляду матеріалів щодо присвоєння звання «Зразковий музей»; 

проводить огляд музеїв, що претендують на звання «Зразковий музей». 

5. Комісію очолює голова. 

Голова комісії: 

розподіляє повноваження членів комісії; 

керує підготовкою та проведенням огляду музеїв; 

веде засідання комісії; 

вирішує поточні організаційні питання роботи комісії в межах своєї компетенції. 

6. Підрозділи управління освітою районних державних адміністрацій (виконавчих 

комітетів районних рад) готують матеріали щодо присвоєння звання «Зразковий музей» і 

подають їх на розгляд комісій підрозділів управління освітою. 

7. Комісії підрозділів управління освітою за підсумками своєї роботи та у разі позитивних 

висновків подають матеріали щодо присвоєння звання «Зразковий музей» на 

затвердження керівнику підрозділу управління освітою. 

У разі негативного рішення комісія інформує органи управління освітою районних 

державних адміністрацій (виконавчих комітетів районних рад) шляхом надсилання листа з 

обґрунтованими роз’ясненнями щодо такого рішення.  

8. Підрозділ управління освітою подає до комісії Міністерства освіти і науки України з 

присвоєння звання «Зразковий музей» такі матеріали: 

1) для присвоєння музеям звання «Зразковий музей»: 

клопотання щодо присвоєння музеям звання «Зразковий музей»; 

протокол засідання комісії з відповідною рекомендацією та підписами членів 

комісії; 

розгорнуту довідку-характеристику на кожний музей, складену з урахуванням 

вимог, зазначених у пункті 2 розділу ІI цього Положення.  

Довідка-характеристика доповнюється фотографіями розміром 13 х 18 см (5 - 7 шт.), які 

відображають загальний вигляд експозиції музею та окремі музейні предмети; 

2) для підтвердження звання «Зразковий музей»: 



54 

 

клопотання щодо підтвердження звання «Зразковий музей»; 

протокол засідання комісії з відповідною рекомендацією та підписами членів 

комісії; 

з віт про діяльність музею у довільній формі (зазначити зміни в експозиції музею, 

результати пошукової, науково-дослідницької роботи, тематику виставок, інноваційні 

форми роботи за останні п’ять років). 

9. Матеріали підрозділів управління освітою для присвоєння музеям звання «Зразковий 

музей» подаються на розгляд комісії Міністерства освіти і науки України з присвоєння 

звання «Зразковий музей» один раз на рік у листопаді.  

10. Матеріали підрозділів управління освітою на підтвердження звання «Зразковий музей» 

подаються один раз на п’ять років у листопаді. 

11. Розгляд матеріалів підрозділів управління освітою та прийняття рішення щодо 

присвоєння або підтвердження звання «Зразковий музей» здійснює комісія Міністерства 

освіти і науки України з присвоєння звання «Зразковий музей». До складу комісії входять 

представники Міністерства освіти і науки України, Українського державного центру 

туризму і краєзнавства учнівської молоді, інших державних установ та навчальних 

закладів, державних музеїв, наукових установ та громадських організацій (за згодою). 

 12. Комісію Міністерства освіти і науки України з присвоєння звання «Зразковий музей» 

очолює голова. 

 Голова комісії:  

  розподіляє повноваження членів комісії; 

  керує підготовкою та проведенням засідань комісії; 

  заслуховує інформацію членів комісії щодо поточної організаційно-методичної 

роботи в межах їхньої компетенції. 

13. Мова матеріалів, що подаються на розгляд комісії Міністерства освіти і науки України 

з присвоєння звання «Зразковий музей», визначається Конституцією України та Законом 

України «Про засади державної мовної політики». 

 14. Рішення комісії Міністерства освіти і науки України з присвоєння звання «Зразковий 

музей» затверджується наказом Міністерства освіти і науки України. 

 15. Музеям, яким присвоєно звання «Зразковий музей», видається диплом за формою, 

наведеною в додатку до цього Положення (додається). 

 16. Музеї, що мають звання «Зразковий музей», можуть бути позбавлені цього звання, 

якщо рівень їх роботи не відповідає вимогам пункту 2 розділу ІI цього Положення або за 

умови припинення їх діяльності. 

 

  

Додаток  

до Положення про присвоєння звання  

«Зразковий музей» музеям  

при дошкільних, загальноосвітніх,  

позашкільних та професійно-технічних  

навчальних закладах, які перебувають  

у сфері управління Міністерства освіти  

і науки України  

(пункт 15) 

 

Про затвердження положень про музеї при дошкільних, загальноосвітніх, 

позашкільних та професійно-технічних навчальних закладах, які перебувають у 

сфері управління Міністерства освіти і науки України 

 

Відповідно до статей 4, 6, 15 Закону України "Про позашкільну освіту" та 

підпункту                9 пункту 4 Положення про Міністерство освіти і науки України, 
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затвердженого Указом Президента України від 25 квітня 2013 року № 240, з метою 

удосконалення змісту, форм та засобів музейної, краєзнавчої, науково-дослідницької, 

художньо-естетичної та природоохоронної роботи НАКАЗУЮ: 

 

 1. Затвердити такі, що додаються: 

 

 1) Положення про музеї при дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних та професійно-

технічних навчальних закладах, які перебувають у сфері управління Міністерства освіти і 

науки України; 

 

 2) Положення про присвоєння звання "Зразковий музей" музеям при дошкільних, 

загальноосвітніх, позашкільних та професійно-технічних навчальних закладах, які 

перебувають у сфері управління Міністерства освіти і науки України. 

 

 2. Департаменту професійно-технічної освіти (Супрун В.В.) подати цей наказ на 

державну реєстрацію до Міністерства юстиції України. 

 

 3. Управлінню зв'язків з громадскістю та забезпечення діяльності Міністра (Загоруйко 

Ю.А.) зробити відповідну відмітку у справах архіву. 

 

 4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування. 

 

 5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Полянського 

П.Б. 

 

 

 

 

  

ПОЛОЖЕННЯ 

про музеї при дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних та професійно-технічних 

навчальних закладах, які перебувають у сфері управління Міністерства освіти і 

науки України 

 

I. Загальні положення 

 

 1. Це Положення визначає порядок діяльності та обліку музеїв при дошкільних, 

загальноосвітніх, позашкільних та професійно-технічних навчальних закладах, які 

перебувають у сфері управління Міністерства освіти і науки України та не є юридичними 

особами. 

 

 2. Музеї створюються для вивчення, збереження, використання та популяризації 

музейних предметів та музейних колекцій з науковою та освітньою метою. Музей є 

важливим засобом навчально-виховної роботи, формування всебічно освіченої 

особистості, виховання патріотів українського народу. 

 

 3. Музеї у своїй діяльності керуються Конституцією України, Законами України «Про 

освіту», «Про дошкільну освіту», «Про позашкільну освіту», «Про загальну середню 

освіту», «Про професійно-технічну освіту», «Про музеї та музейну справу», актами 

Президента України і Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами 

Міністерства освіти і науки України, Міністерства культури України з питань діяльності 

музеїв, цим Положенням.  
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 4. Музеї, у фондах яких зберігаються музейні колекції та музейні предмети, що мають 

наукову, історичну, культурну, художню тощо цінність, беруться на облік відповідно до 

статті 19 Закону України «Про музеї та музейну справу».  

 

 5. За профілем музеї поділяються на: історичні, природничі, літературні, мистецькі, 

науково-технічні, комплексні, галузеві тощо. 

 

 6. Музеї можуть співпрацювати з іншими навчальними закладами, державними та 

громадськими організаціями, науковими установами. 

 

 7. Музеям, які досягли значних успіхів у підвищенні ефективності навчально-виховного 

процесу засобами краєзнавчо-пошукової, дослідницько-експериментальної роботи, в 

експонуванні та популяризації музейних колекцій і музейних предметів історико-

культурної тематики та природи серед учнівської і студентської молоді, інших верств 

населення, у формуванні та збереженні Музейного фонду України, присвоюється звання 

«Зразковий музей». 

 

II. Основні завдання музеїв 

 

 1. Основними завданнями музеїв є: 

 

 залучення молоді до краєзнавчої, науково-дослідницької, художньо-естетичної та 

природоохоронної роботи;  

 

 формування в молоді соціального досвіду на прикладах історичного минулого України; 

 

 вивчення, експонування та популяризація історико-культурних та природних надбань 

рідного краю засобами навчальної, виховної та просвітницької роботи; 

 

 розширення і поглиблення загальноосвітньої та допрофесійної підготовки молоді 

засобами позакласної, позашкільної роботи; 

 

 надання допомоги педагогічним колективам навчальних закладів у впровадженні 

активних форм роботи з учнями; 

 

 залучення дітей, учнів та молоді до формування, збереження та раціонального 

використання Музейного фонду України; 

 

 проведення культурно-просвітницької роботи серед дітей та молоді, інших верств 

населення. 

 

 2. Музеї проводять дослідницьку роботу відповідно до профілю музею; систематично 

поповнюють свої фонди матеріалами, віднайденими під час проведення краєзнавчих 

експедицій, туристських походів, екскурсій, використовують інші шляхи комплектування 

фондів, що не суперечать законодавству; здійснюють облік музейних предметів, 

забезпечують їх збереження; створюють, поповнюють стаціонарні експозиції та виставки; 

організовують та беруть участь у районних, міських, обласних, всеукраїнських заходах. 
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III. Створення та ліквідація музеїв 

 

 1. Музеї створюються за ініціативи педагогічних, учнівських  колективів та батьківської 

громадськості. Створення музеїв витікає із зацікавленості учасників навчально-виховного 

процесу, актуальності та доцільності їх функціонування.  

 

 2. Рішення про підготовку концепції створення музею, збір музейних предметів та 

музейних колекцій, формування експозиції та фондів музею приймається керівником 

навчального закладу та оформлюється наказом.  

 

 3. Наказ про відкриття музею видається керівником навчального закладу за наявності: 

 

 тематико-експозиційного плану музею; 

 фонду музейних предметів, зібраних і зареєстрованих в інвентарній книзі; 

 

 експозиції відповідного змісту; 

 

 окремого приміщення та обладнання, яке забезпечує збереження, вивчення й 

експонування музейних колекцій та окремих музейних предметів; 

 

 архіву музейних предметів; 

 

 охорони музею, організованої в рамках охорони навчального закладу; 

 

 забезпечення пожежної безпеки в рамках протипожежної охорони навчального закладу; 

 

 розкладу роботи музею. 

 

 4. Облік музеїв здійснюється шляхом заповнення уніфікованого паспорта музею за 

формою, наведеною у додатку 1 до Положення про державну реєстрацію, перереєстрацію 

та облік музеїв, затвердженого наказом Міністерства культури і мистецтв України від 30 

квітня 1996 року № 220, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 липня 1996 

року  за № 350/1375. 

 

 Заповнення уніфікованого паспорта здійснюється відповідно до додатка 2 до Положення 

про державну реєстрацію, перереєстрацію та облік музеїв, затвердженого наказом 

Міністерства культури і мистецтв України від 30 квітня 1996 року № 220, зареєстрованого 

в Міністерстві юстиції України 11 липня 1996 року за № 350/1375. 

 

 5. Діяльність музею припиняється за рішенням керівника навчального закладу шляхом 

видання наказу про закриття музею та інформування відділу (управління) освіти районної 

державної адміністрації (виконавчого комітету районної (міської) ради). 

 

IV. Керівництво музеєм 

 

 1. Загальне керівництво діяльністю музею здійснює керівник навчального закладу. 

 

 2. Керівник навчального закладу:  

 

 вирішує питання розміщення музею та графіка його роботи; 

 

 затверджує план роботи музею; 
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 сприяє організації та проведенню навчальних, виховних, методичних та інших заходів на 

базі музею; 

 

 призначає відповідального (завідувача музею, керівника музею, керівника гуртка) за 

роботу музею з числа педагогічних працівників або керівника музею на громадських 

засадах (за згодою); 

 

 приймає рішення щодо заохочення відповідального за роботу музею та членів Ради 

музею. 

 

 3. Відповідальний за роботу музею (завідувач музею, керівник музею, керівник гуртка): 

 

 організовує виконання плану роботи музею; 

 

 залучає до співпраці установи, навчальні заклади, державні та громадські організації, 

підприємства тощо; 

 

 контролює ведення документації музею; 

 

 відповідає за ведення книги обліку надходжень, інвентарної книги та картотеки музейних 

предметів;  

 

 оформляє акти приймання та передавання музейних предметів; 

 

 подає керівнику навчального закладу пропозиції щодо заохочення активістів музейної 

роботи; 

 

 вирішує інші питання, пов’язані з діяльністю музею, у межах своєї компетенції. 

 

 4. Вищим громадським органом музею є Рада музею. Кількісний та персональний склад 

Ради музею визначається на зборах активу навчального закладу та складається з учнів і 

педагогічних працівників, представників громадськості (за згодою).  

 

 5. Рада музею обирає голову, а також: 

 

 готує та подає на затвердження плани роботи; 

 

 заслуховує звіти про краєзнавчу, пошукову, фондову та науково-дослідницьку роботу в 

рамках діяльності музею; 

 

 вирішує питання включення до фондів музейних предметів історії, культури, природи, що 

надійшли в процесі пошукової роботи; 

 

 організовує підготовку громадських кадрів: екскурсоводів, лекторів тощо, а також 

організовує навчання активу; 

 

 формує та удосконалює електронну базу даних музею; 

 

 встановлює зв’язки та організовує співпрацю з пошуковими загонами, гуртками, клубами 

та іншими творчими об’єднаннями як у базовому навчальному закладі, так і за його 

межами. 
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 6. Голова Ради музею виконує такі функції: 

 

 бере участь у розподілі обов’язків між членами ради, у визначенні груп або секторів 

пошукової, фондової, експозиційної, просвітницької роботи тощо; 

 

 відповідає за ведення документації музею (книги обліку проведення екскурсій, 

навчальних занять, масових заходів, планів роботи груп чи секторів тощо); 

 

 вирішує інші питання, пов’язані з діяльністю музею, у межах своєї компетенції. 

 

 7. З метою удосконалення та координації роботи музеїв у районах, містах та областях 

можуть створюватись методичні об’єднання. 

V. Облік і збереження музейного фонду  

 

 1. Облік і збереження музейних предметів, що мають наукове, історичне, культурне, 

художнє значення, проводяться відповідно до Положення про Музейний фонд України, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 липня 2000 року № 1147 

(далі - Положення про Музейний фонд України). 

 

 2. Зібраний матеріал складає фонди музею і обліковується в книзі обліку надходжень та 

інвентарній книзі, які прошиваються, скріплюються печаткою та завіряються підписом 

керівника навчального закладу. 

 

 3. Фонди музею поділяються на основні (музейні колекції, музейні предмети історії, 

культури та природи) і допоміжні (схеми, діаграми, копії, муляжі тощо). 

 

 4. У разі ліквідації навчального закладу, при якому діють музеї, а також у разі ліквідації 

музеїв їх музейні зібрання та колекції асортиментних кабінетів, окремі предмети 

музейного значення, придбані за кошти державного та місцевих бюджетів, передаються до 

відповідних профільних музеїв у порядку, передбаченому Положенням про Музейний 

фонд України.  

 

 Музейні предмети (у тому числі нагороди з цінних металів), яким загрожує знищення чи 

псування, можуть бути вилучені з музею відповідно до Положення про Музейний фонд 

України. 

 

VI. Порядок здійснення обліку музеїв 

 

 1. Обліку підлягають музеї за умови, що вони відповідають вимогам пункту 3 розділу III 

цього Положення. 

 

 2. Облік музеїв здійснюється відповідно до розділу ІV Положення про державну 

реєстрацію, перереєстрацію та облік музеїв, затвердженого наказом Міністерства 

культури і мистецтв України від 30 квітня 1996 року № 220, зареєстрованого в 

Міністерстві юстиції України 11 липня 1996 року за № 350/1375. 

 

 Основними завданнями обліку музеїв є: 

 

 упорядкування мережі музеїв; 

 

 виявлення в музеях матеріалів, що становлять наукову, історичну, художню тощо 

цінність, та взяття їх на облік. 
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 3. Облік музеїв за територіальним принципом проводять Міністерство освіти і науки, 

молоді та спорту Автономної Республіки Крим, департаменти (управління) освіти і науки 

обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій (далі - 

підрозділи управління освітою). 

 

 4. Облік музеїв на місцях проводять комісії, які створюються при відділах (управліннях) 

освіти районних державних адміністрацій (виконавчих комітетів районних (міських) рад). 

До складу комісій залучаються працівники освіти, культури, фахівці комунальних та 

державних музеїв, наукових установ, громадських організацій (за згодою) та представник 

(представники) підрозділу управління освітою. 

 

 5. На підставі позитивного рішення комісії про взяття на облік музею протягом 15-ти 

робочих днів складається Акт обстеження музею за формою, наведеною в додатку 1 до 

цього Положення, який разом з копіями наказу керівника навчального закладу про 

відкриття музею, уніфікованим паспортом у 3-х примірниках та графіком роботи музею 

подається до підрозділу управління освітою. 

 

 У разі відмови у взятті на облік комісія повідомляє навчальний заклад шляхом 

надсилання листа з обґрунтованими причинами прийняття такого рішення.  

 

 Рішення про взяття на облік музею приймається підрозділом управління освітою шляхом 

видання наказу та внесення відповідного запису в журналі обліку за формою, наведеною в 

додатку 2 до цього Положення. 

 

 6. Музей, який припинив свою діяльність або діяльність якого не відповідає вимогам 

цього Положення, знімається з обліку підрозділом управління освітою за клопотанням 

відділів (управлінь) освіти районних державних адміністрацій (виконавчих комітетів 

районних (міських) рад) шляхом видання наказу та внесення відповідного запису в 

журналі обліку. 

 

 7. Відділи (управління) освіти районних державних адміністрацій (виконавчих комітетів 

районних (міських) рад) інформують підрозділ управління освітою про зміни кількості 

музеїв.  

 

 Підрозділ управління освітою подає відповідну інформацію до Міністерства освіти і 

науки України. 

 

 8. Загальний облік музеїв здійснює Міністерство освіти і науки України за поданням 

підрозділів управління освітою за формою, наведеною в додатку 3 до цього Положення. 

 

VII. Огляд музеїв 

 

 1. Огляд музеїв є основною формою упорядкування та систематизації музейної мережі, 

створення банку даних музеїв, привернення уваги державних та громадських організацій, 

наукових установ до важливої ролі музеїв у навчанні та вихованні дітей і молоді. 

 

 2. Всеукраїнський огляд музеїв проводиться Міністерством освіти і науки України 

відповідно до умов, що розробляються організаторами згідно з цим Положенням. 

 

 3. Всеукраїнські тематичні огляди музеїв проводяться за рішенням Міністерства освіти і 

науки України. 
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 Кримський республіканський, обласні, районні (міські) тематичні огляди музеїв 

проводяться за рішенням відповідних органів управління освітою. 

 

 4. Тематичні огляди музеїв проводяться відповідно до умов, що розробляються 

організаторами зазначених оглядів згідно з цим Положенням. 

 

VIII. Господарське утримання і фінансування 

 

 1. У своїй роботі музей використовує навчальне обладнання, кабінети та інше майно 

навчального закладу. 

 

 2. Витрати, пов’язані з пошуковою, фондовою та експозиційною роботою, придбанням 

інвентарю, обладнання, технічних засобів та оформлення музею, здійснюються за рахунок 

загальних асигнувань органів управління освітою, а також коштів, не заборонених 

законодавством України. 

 

  

 

Додаток 1  

до Положення про музеї при дошкільних,  

загальноосвітніх, позашкільних  

та професійно-технічних навчальних  

закладах, які перебувають у сфері  

управління Міністерства освіти  

і науки України  

(пункт 5 розділу VІ) 

 

 

АКТ 

обстеження музею 
 

  

Додаток 2  

до Положення про музеї при дошкільних,  

загальноосвітніх, позашкільних  

та професійно-технічних навчальних  

закладах, які перебувають у сфері  

управління Міністерства освіти  

і науки України  

(пункт 5 розділу VІ) 

 

 

ЖУРНАЛ 

обліку музеїв 

 
№№ з/п Дата  

 

Повне найменування 

музею 

Реєстраційний №

  

 

Примітка 
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 __________  

Примітка:  

 

перші дві цифри реєстраційного номера вказують на адміністративну територію: 

 

 

АР Крим - 01  

Миколаївська - 15 

 

Вінницька - 02  

Одеська - 16 

 

Волинська - 03  

Полтавська - 17 

 

Дніпропетровська - 04  

Рівненська - 18 

 

Донецька - 05  

Сумська - 19 

 

Житомирська - 06  

Тернопільська - 20 

 

Закарпатська - 07  

Харківська - 21 

 

Запорізька - 08  

Херсонська - 22 

 

Івано-Франківська - 09  

Хмельницька - 23 

 

Київська - 10  

Черкаська - 24 

 

м. Київ - 11  

Чернівецька - 25 

 

Кіровоградська - 12  

Чернігівська - 26 

 

Луганська - 13  

м. Севастополь - 27 

 

Львівська - 14  

 

 Інші цифри визначають порядковий номер музею. Наприклад, музей Вінницької області 

має №№ 02-01, 02-02, 02-03. 

 



63 

 

 Журнал має бути прошнурований, пронумерований та завірений печаткою Міністерства 

освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, департаменту (управління) 

освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.  

 

 Журнал знаходиться у відповідального за облік. 

 

 

 

Додаток 3  

до Положення про музеї при дошкільних,  

загальноосвітніх, позашкільних  

та професійно-технічних навчальних  

закладах, які перебувають у сфері  

управління Міністерства освіти  

і науки України  

(пункт 8 розділу VІ) 

 

 

ФОРМА 

обліку музеїв 

 
№ з/п  

 

Найменування та профіль 

музею  

 

Навчальний 

заклад  

 

Дата взяття на 

облік  

 

Реєстраційний № 

 

     

 

 

 

 

 

Зареєстровано в Міністерстві  

юстиції України  

16 червня 2014 р.  

за № 629/25406 

 

Про затвердження Порядку організації навчання у загальноосвітніх навчальних 

закладах при виправних колоніях та слідчих ізоляторах, що належать до сфери 

управління Державної пенітенціарної служби України: Наказ Міністерства освіти і 

науки України, Міністерства юстиції України від 10.06.2014  № 691/897/5 

[Електронний ресурс]. – Електронні дані. – Режим доступу: 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0629-14 – Загол. з титулу екрану. – Мова: укр. – 

Перевірено: 3.02.2015. 

  Відповідно до статті 53 Конституції України, статті 125 Кримінально-виконавчого 

кодексу України, Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року № 778, та з метою 

врегулювання питань, пов’язаних з організацією навчання і отримання базової та повної 

загальної середньої освіти у загальноосвітніх навчальних закладах при виправних 

колоніях та слідчих ізоляторах, що належать до сфери управління Державної 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0629-14
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пенітенціарної служби України, особами, які засуджені до позбавлення волі, та 

неповнолітніми ув’язненими, НАКАЗУЄМО: 

 1. Затвердити Порядок організації навчання у загальноосвітніх навчальних закладах при 

виправних колоніях та слідчих ізоляторах, що належать до сфери управління Державної 

пенітенціарної служби України, що додається. 

 2. Департаменту загальної середньої та дошкільної освіти Міністерства освіти і науки 

України (Кононенко Ю.Г.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію 

відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493 «Про державну 

реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади». 

 3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства освіти і науки України та 

Державного департаменту України з питань виконання покарань від 01 березня 2002 року 

№ 154/55 «Про затвердження Положення про умови навчання та отримання базової та 

повної загальної середньої освіти особами, засудженими до позбавлення волі, у 

загальноосвітніх навчальних закладах при установах кримінально-виконавчої системи», 

зареєстрований у Міністерстві юстиції України 20 березня 2002 року за № 281/6569 (із 

змінами). 

 4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування. 

 5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра освіти і науки 

України Полянського П.Б. і заступника Голови Державної пенітенціарної служби України 

Артеменка І.О. 

 

 

ПОРЯДОК 

організації навчання у загальноосвітніх навчальних закладах при виправних 

колоніях та слідчих ізоляторах, що належать до сфери управління Державної 

пенітенціарної служби України 

 1. Цей Порядок встановлює механізм організації навчання у загальноосвітніх навчальних 

закладах (далі - ЗОНЗ), що створюються при виправних колоніях та слідчих ізоляторах, 

що належать до сфери управління Державної пенітенціарної служби України (далі – 

установа), осіб, засуджених до позбавлення волі, та неповнолітніх ув’язнених. 

 2. За поданням територіальних органів управління Державної пенітенціарної служби 

України (далі – ДПтС) та згідно з відповідним рішенням органів місцевого 

самоврядування або місцевих органів виконавчої влади для надання освітніх послуг 

особам, які засуджені до позбавлення волі, та неповнолітнім ув’язненим за 

загальноосвітніми навчальними закладами комунальної форми власності можуть 

закріплюватися установи виконання покарань та слідчі ізолятори. 

 Закріплення установ за загальноосвітніми навчальними закладами здійснюється без 

створення окремої юридичної особи або відокремленого підрозділу відповідно до 
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Положення про освітній округ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 

27 серпня 2010 року № 777. 

 3. Створення, реорганізація та ліквідація ЗОНЗ при установах здійснюються органами 

місцевого самоврядування або місцевими органами виконавчої влади і територіальними 

органами управління ДПтС України (далі – засновники) відповідно до вимог Законів 

України «Про загальну середню освіту», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про 

місцеві державні адміністрації», постанови Кабінету Міністрів України від 05 квітня 1994 

року № 228 «Про порядок створення, реорганізації і ліквідації навчально-виховних 

закладів». 

 4. Відповідно до рішення засновників та враховуючи потреби засуджених до позбавлення 

волі і неповнолітніх ув’язнених у здобутті базової та повної загальної середньої освіти, 

кількість осіб, які виявили бажання навчатися, ЗОНЗ при установах можуть створюватись 

як вечірні (змінні) школи, навчально-консультаційні пункти, класи (групи) з вечірньою 

(заочною, дистанційною) формою навчання тощо. 

 5. ЗОНЗ при установі діє на підставі статуту, що розробляється відповідно до Цивільного 

кодексу України, Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», 

Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 27 серпня 2010 року № 778, цього Порядку та інших нормативно-

правових актів і затверджується засновниками в установленому порядку. 

 6. У своїй діяльності ЗОНЗ при установі керується Конституцією України, Кримінально-

виконавчим кодексом України, Законами України «Про попереднє ув’язнення», «Про 

освіту», «Про загальну середню освіту», «Про місцеві державні адміністрації», «Про 

місцеве самоврядування в Україні», іншими законодавчими актами України, постановами 

Верховної Ради України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, 

наказами Міністерства освіти і науки України, інших центральних органів виконавчої 

влади, рішеннями місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого 

самоврядування, цим Порядком та власним статутом. 

 7. Організація діяльності та навчально-виховного процесу у ЗОНЗ при установах 

здійснюється відповідно до Положення про загальноосвітній навчальний заклад, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року № 778, 

Положення про вечірню (змінну) школу, затвердженого наказом Міністерства освіти і 

науки України від 04 липня 2005 року № 397, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 

України 15 липня 2005 року за № 758/11038 (у редакції наказу Міністерства освіти і 

науки, молоді та спорту України від 21 вересня 2011 року № 1093). 

 8. Зарахування засуджених до позбавлення волі та неповнолітніх ув’язнених до ЗОНЗ при 

установі здійснюється на підставі особистої заяви, свідоцтва про базову загальну середню 

освіту або табеля успішності про закінчення відповідного класу, а в разі їх відсутності - на 

основі атестації, проведеної відповідно до Положення про загальноосвітній навчальний 

заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року            

№ 778, та Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі 

загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України 
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від 18 лютого 2008 року № 94, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 27 лютого 

2008 року за № 151/14842 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від            

21 грудня 2009 року № 1151). 

 Зарахування учнів до відповідних класів проводиться наказом директора ЗОНЗ та 

начальника установи. 

 9. ЗОНЗ обирає форми, засоби і методи навчання та виховання відповідно до Законів 

України «Про освіту», «Про загальну середню освіту» та свого статуту з урахуванням 

специфіки закладу, профілю та інших особливостей організації навчально-виховного 

процесу. Індивідуальне навчання організовується відповідно до Положення про 

індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах, затвердженого 

наказом Міністерства освіти і науки України від 20 грудня 2002 року № 732, 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 08 січня 2003 року за № 9/7330. Навчання 

екстерном організовується відповідно до Положення про екстернат у загальноосвітніх 

навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 19 

травня 2008 року № 431, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03 червня 2008 

року за № 498/15189. 

 10. Робочі навчальні плани та індивідуальні робочі навчальні плани ЗОНЗ при установах 

розробляються керівництвом ЗОНЗ на основі типових навчальних планів загальноосвітніх 

навчальних закладів, затверджених Міністерством освіти і науки України, з урахуванням 

особливостей контингенту учнів, їх потреб у здобутті базової та повної загальної 

середньої освіти, наявного освітнього рівня та затверджуються відповідним органом 

управління освітою. 

 11. Навчально-виховний процес у ЗОНЗ при установі здійснюється за груповою та 

індивідуальною формами навчання. 

 12. Контингент учнів у ЗОНЗ при установі визначається на початку кожного семестру і 

затверджується наказом директора ЗОНЗ та начальника установи. У разі потреби зміни до 

наказу можуть вноситися протягом семестру. 

 13. Мова навчання у ЗОНЗ при установі визначається відповідно до Конституції України і 

законодавства України про мови. 

 14. Структура навчального року (тривалість навчальних занять, поділ на чверті, семестри 

(триместри)) та режим роботи встановлюються директором ЗОНЗ у межах часу, 

передбаченого робочим навчальним планом, за погодженням з відповідним органом 

управління освітою. 

 15. Розклад уроків складається відповідно до робочого навчального плану закладу з 

дотриманням педагогічних, санітарно-гігієнічних та режимних вимог і затверджується 

директором ЗОНЗ за погодженням з начальником установи. 

 16. Відповідно до частини другої статті 126 Кримінально-виконавчого кодексу України 

на період проходження державної підсумкової атестації засуджені, які навчаються, 
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звільняються від роботи на строк, передбачений законодавством. Заробітна плата їм за цей 

період не нараховується, харчування надається безоплатно. 

 17. У випадках вибуття з установ учнів, зокрема через звільнення від відбування 

покарання, переведення до іншої установи тощо, дозволяється достроково проводити 

підсумкову державну атестацію. У таких випадках ЗОНЗ та місцеві органи управління 

освітою в межах компетенції готують відповідні матеріали (завдання) і можуть 

встановлювати конкретні строки (дати) проведення підсумкової державної атестації, інші, 

ніж визначені Міністерством освіти і науки України, але в будь-якому випадку вона може 

бути проведена не раніше ніж за 3 місяці до кінця поточного навчального року. 

 Адміністрація установи створює умови для дострокового проведення підсумкової 

державної атестації. 

 18. Засудженим, які займаються самоосвітою, адміністрація установи створює необхідні 

умови для занять у вільний від роботи час. 

 19. Адміністрація установи: 

 веде облік осіб, які не мають базової або повної загальної середньої освіти, та здійснює 

контроль за охопленням загальною середньою освітою осіб, засуджених до позбавлення 

волі, і неповнолітніх ув’язнених; 

 забезпечує умови для проведення навчально-виховного процесу, надає та утримує в 

належному стані приміщення ЗОНЗ при установі, здійснює їх ремонт, забезпечує 

меблями, організовує надійне зберігання і належне використання навчальних та наочних 

посібників, технічних засобів, підручників тощо; 

 виділяє для ЗОНЗ при установі обслуговуючий персонал та утримує його за рахунок 

установи; 

 забезпечує долучення документів про освіту до особових справ учнів та/або їх особисте 

отримання учнем у встановленому порядку; 

 доводить до відома працівників ЗОНЗ особливості встановленого в установах режиму та 

попереджає їх про відповідальність за порушення встановлених законодавством вимог 

поводження з ув’язненими та засудженими; 

 забезпечує безпеку працівників ЗОНЗ під час їх перебування на території установи; 

 у разі вибуття учнів із установ (переведення, звільнення тощо) негайно повідомляє про це 

директора ЗОНЗ та місцеві органи управління освітою. 

 20. Керівництво ЗОНЗ здійснює його директор. Керівником ЗОНЗ може бути громадянин 

України, який має вищу педагогічну освіту на рівні спеціаліста або магістра, стаж 

педагогічної роботи не менш як три роки та успішно пройшов атестацію у встановленому 

порядку. 

 21. Директор ЗОНЗ: 
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 проводить спільно з адміністрацією установи необхідну роботу щодо забезпечення 

отримання базової та повної загальної середньої освіти особами, які засуджені до 

позбавлення волі, та неповнолітніми ув’язненими; 

 організовує навчальний процес відповідно до робочих навчальних планів і програм, 

затверджених Міністерством освіти і науки; 

 створює умови для проведення навчального процесу, надає навчальні та наочні 

посібники, технічні засоби, підручники; 

 забезпечує замовлення та видачу документів про базову або повну загальну середню 

освіту (свідоцтво, атестат) державного зразка, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 12 листопада 1997 року № 1260 «Про документи про освіту та вчені 

звання»; 

 надає особам, які засуджені до позбавлення волі, та неповнолітнім ув’язненим допомогу в 

підготовці до занять; 

 порушує клопотання перед адміністрацією установи щодо заохочення осіб, які засуджені 

до позбавлення волі, та неповнолітніх ув’язнених за зразкову поведінку та успіхи в 

навчанні; 

 забезпечує дотримання педагогічними працівниками встановлених законодавством вимог 

поводження з особами, які засуджені до позбавлення волі, та неповнолітніми ув’язненими. 

 22. Працівники ЗОНЗ при установі у разі порушення ними встановлених законодавством 

правил поводження з особами, які засуджені до позбавлення волі, та неповнолітніми 

ув’язненими не допускаються на територію установи, про що адміністрація установи 

повідомляє керівництво ЗОНЗ та відповідний орган управління освітою. 

 23. Представники адміністрації установи за погодженням з керівництвом ЗОНЗ можуть 

бути присутніми на заняттях та інших заходах, що пов`язані з навчальним процесом, 

брати участь у роботі педагогічної ради, конференціях, нарадах та інших заходах, що 

організовуються і проводяться навчальним закладом. 

 24. Педагогічні працівники ЗОНЗ при установі можуть входити, за їхньою згодою, до 

складу методично-виховної ради установи та спільно з адміністрацією установи брати 

участь у виховній роботі з особами, які засуджені до позбавлення волі. 
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Зареєстровано в Міністерстві  

юстиції України  

23 червня 2014 р.  

за № 671/25448 

 

Про затвердження Положення про вищі військові навчальні заклади: Наказ 

Міністерства оборони України від 03.06.2014  № 350 [Електронний ресурс]. – 

Електронні дані. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0671-14  – 

Загол. з титулу екрану. – Мова: укр. – Перевірено: 3.02.2015. 

 Відповідно до Законів України “Про вищу освіту”, “Про військовий обов’язок і 

військову службу”, Положення про проходження громадянами України військової служби 

у Збройних Силах України, затвердженого Указом Президента України від 10 грудня 2008 

року № 1153, та з метою вдосконалення нормативно-правової бази для підготовки 

військових фахівців у вищих військових навчальних закладах НАКАЗУЮ: 

 1. Затвердити Положення про вищі військові навчальні заклади, що додається. 

 2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністра оборони України від 21 червня 

2004 року № 221 “Про затвердження Положення про вищі військові навчальні заклади 

Збройних Сил України”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 06 липня 2004 

року за № 841/9440. 

 3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування. 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про вищі військові навчальні заклади 

 

І. Загальні положення 

 

 1.1. Це Положення визначає повноваження вищих військових навчальних закладів, їх 

структуру, склад учасників навчально-виховного процесу, права та обов’язки особового 

складу. 

 

 1.2. Це Положення розроблене на підставі Законів України “Про вищу освіту” та “Про 

військовий обов’язок і військову службу”. 

 

 1.3. Вищі військові навчальні заклади (далі - ВВНЗ) є суб’єктами освітньої діяльності в 

системі військової освіти, інтегровані в державну систему освіти та створені з метою 

підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації військових фахівців різних 

освітньо-кваліфікаційних рівнів для проходження військової служби за контрактом у 

Збройних Силах України, інших утворених відповідно до Законів України військових 

формуваннях, а також відповідних фахівців з питань оборонно-мобілізаційної роботи 

центральних та місцевих органів виконавчої влади. 

 

 1.4. ВВНЗ створюються, реорганізовуються та ліквідуються рішенням Кабінету Міністрів 

України за поданням Міністерства оборони України. 

 

 1.5. До ВВНЗ відносяться військові університети, військові академії, військові інститути, 

військові коледжі.  

 

 1.6. ВВНЗ має: 

 

 свій Бойовий прапор; 

 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0671-14
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 печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням; 

 

 власну символіку. 

 

 1.7. ВВНЗ знаходяться в підпорядкуванні Міністерства оборони України. 

Підпорядкованість ВВНЗ службовим особам Міністерства оборони України визначається 

наказом Міністерства оборони України. 

 

 1.8. ВВНЗ діє на підставі власного статуту, який затверджується наказом Міністерства 

оборони України за погодженням із Міністерством освіти і науки України. 

 

 1.9. Головними завданнями ВВНЗ є: 

 

 освітня діяльність певного напряму, яка забезпечує підготовку, перепідготовку та 

підвищення кваліфікації військових фахівців відповідних освітньо-кваліфікаційних рівнів 

і відповідає стандартам вищої освіти; 

 

 виконання державного замовлення на підготовку військових фахівців, міжнародних угод 

про підготовку військових фахівців іноземних держав; 

 

 військова підготовка студентів вищих навчальних закладів за програмою підготовки 

офіцерів запасу; 

 

 підготовка наукових і науково-педагогічних кадрів для Збройних Сил України та інших 

військових формувань; 

 

 наукова та науково-технічна діяльність; 

 

 військово-патріотичне виховання молоді. 

 

 1.10. ВВНЗ має право здійснювати освітню діяльність та видавати випускникам 

документи про освіту державного зразка на підставі відповідної ліцензії та сертифіката 

про акредитацію певної спеціальності (напряму підготовки) та ВВНЗ у цілому. 

 

 1.11. Перелік напрямів, спеціальностей (спеціалізацій), освітньо-кваліфікаційних рівнів, 

за якими у ВВНЗ здійснюється підготовка військових фахівців, визначається наказом 

Міністерства оборони України за погодженням з Міністерством освіти і науки України. 

 

 1.12. Державне замовлення на підготовку військових фахівців розподіляється між ВВНЗ 

щороку наказом Міністерства оборони України про прийом до вищих військових 

навчальних закладів слухачів (курсантів, студентів) за різними формами навчання.  

 

 1.13. Підготовка військових фахівців для збройних сил іноземних держав здійснюється на 

підставі міжнародних договорів та угод у галузі військової освіти та науки, що 

укладаються відповідно до законодавства України. 

 

 1.14. ВВНЗ, крім прав, передбачених Законом України “Про вищу освіту”, має право 

відповідно до законодавства: 

 

 залучати на умовах сумісництва (погодинної оплати) видатних діячів освіти, науки і 

техніки України, провідних фахівців Збройних Сил України та інших військових 

формувань для проведення навчальної та наукової роботи; 



71 

 

 

 створювати тимчасові творчі колективи для виконання договірних робіт із розробки 

науково-технічної продукції, у тому числі за участю військовослужбовців; 

 

 дозволяти науково-педагогічним (педагогічним) і науковим працівникам 

(військовослужбовцям і працівникам) навчальну, наукову, науково-педагогічну та інші 

види творчої діяльності за сумісництвом у військових частинах, установах і організаціях 

Збройних Сил України, на підприємствах, що належать до сфери управління Міністерства 

оборони України та інших центральних органів виконавчої влади; 

 

 оплачувати відповідно до законодавства України діяльність вчених і фахівців 

(військовослужбовців і працівників Збройних Сил України) з проведення експертизи та 

консультацій щодо військово-наукових і науково-технічних розробок та проектів, що 

виконуються ВВНЗ; 

 

 здійснювати міжнародні зв’язки у галузі військової освіти та науки; 

 розробляти пропозиції щодо вдосконалення організаційно-штатної структури ВВНЗ. 

 

 1.15. ВВНЗ інспектуються (перевіряються) відповідно до планів діяльності Міністерства 

оборони України, Міністерства освіти і науки України, Генерального штабу Збройних Сил 

України, Державної інспекції навчальних закладів України, а також рішень службових 

осіб, яким підпорядковані ВВНЗ. 

 

 З окремих питань, пов’язаних із виконанням навчальних планів і програм навчальних 

дисциплін, експлуатацією озброєння і військової техніки, дотриманням правил безпеки, 

матеріально-технічним забезпеченням, морально-психологічним станом особового складу 

і військовою дисципліною, індивідуальною підготовкою постійного складу, внутрішнім 

порядком і службою військ, проводяться часткові перевірки за відповідними рішеннями 

Міністра оборони України, його заступників, начальника Генерального штабу - 

Головнокомандувача Збройних Сил України або керівників інших органів військового 

управління Збройних Сил України (за планами цих органів, що погоджуються із 

службовою особою, якій підпорядкований ВВНЗ). 

 

ІІ. Структура ВВНЗ 

 

 2.1. Організаційна структура та чисельність особового складу ВВНЗ визначаються 

штатами.  

 

 2.2. Порядок розроблення та затвердження штатів ВВНЗ визначається відповідним 

наказом Міністерства оборони України. 

 

 Типові нормативи для розроблення штатів ВВНЗ визначаються наказом Міністерства 

оборони України та Міністерства освіти і науки України. 

 

 Штати розробляються та щорічно коригуються залежно від обсягів замовлення на 

підготовку військових фахівців. 

 

 2.3. Під час організації у ВВНЗ підготовки студентів за контрактом за цивільними 

спеціальностями та за програмами підготовки офіцерів запасу за кошти фізичних осіб до 

штату ВВНЗ розробляється штатний розпис на утримання працівників за спеціальним 

фондом державного бюджету, порядок розроблення та затвердження якого 

встановлюється відповідним наказом Міністерства оборони України. 
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 2.4. Структурними підрозділами ВВНЗ  І та ІІ рівнів акредитації є: 

 

 управління ВВНЗ;  

 

 відділення, предметні (циклові) комісії, підрозділи слухачів (курсантів, студентів), 

методичні, навчально-виробничі та інші підрозділи; 

 

 військові частини (підрозділи) забезпечення навчального процесу. 

 

 Відділення - структурний підрозділ, що об’єднує навчальні групи з однієї або кількох 

спеціальностей (спеціалізацій) підготовки військових фахівців, методичні, навчально-

виробничі та інші підрозділи.  

 

 Предметна (циклова) комісія - структурний навчально-методичний підрозділ, що 

проводить виховну, навчальну та методичну роботу з однієї або кількох споріднених 

навчальних дисциплін підготовки військових фахівців.  

 

 2.5. Структурними підрозділами ВВНЗ  ІІІ рівня акредитації є: 

 

 управління ВВНЗ;  

 

 факультети, коледжі, кафедри, наукові (науково-дослідні) центри, науково-дослідні 

лабораторії, бібліотеки, підрозділи слухачів (курсантів, студентів), підрозділи 

перепідготовки та підвищення кваліфікації офіцерських кадрів і державних службовців 

тощо; 

 

 військові частини (підрозділи) забезпечення навчального процесу. 

 

 2.6. До складу ВВНЗ ІV рівня акредитації, крім структурних підрозділів, указаних у 

пункті 2.5 цього розділу, можуть входити наукові, навчально-наукові, науково-дослідні та 

науково-виробничі інститути. В їх складі можуть створюватися навчально-науково-

виробничі центри (комплекси), що об’єднують споріднені факультети, коледжі, наукові, 

науково-дослідні інститути, кафедри, наукові лабораторії, полігони, інші підрозділи. 

 

 2.7. До складу управління ВВНЗ усіх рівнів акредитації входять:  

 

 командування (начальник ВВНЗ та його заступники);  

 

 центри (відділи, управління, відділення, групи) - навчальні (навчально-методичні), 

науково-методичні, науково-організаційні (науково-дослідні), по роботі з особовим 

складом тощо;  

 

 відповідні служби. 

 

 2.8. Факультет є основним організаційним і навчально-науковим структурним 

підрозділом ВВНЗ ІІІ або ІV рівнів акредитації, що об’єднує відповідні кафедри і 

лабораторії, на базі якого здійснюється підготовка слухачів (курсантів, студентів) з однієї 

або з декількох споріднених спеціальностей. 
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 До складу факультету входять: начальник факультету та його заступники, навчальна 

частина (навчальний відділ), кафедри, лабораторії, підрозділи слухачів (курсантів, 

студентів).  

 

 2.9. В окремих випадках до складу ВВНЗ може входити філія (інститут, факультет, 

коледж) як його відокремлений структурний підрозділ, який самостійно здійснює 

навчальну, методичну, виховну та науково-дослідну роботу за окремими напрямами 

(спеціальностями) підготовки або освітньо-кваліфікаційними рівнями. 

 

 До складу філії можуть входити навчальний відділ (відділення), науково-організаційний 

(науково-дослідний) відділ (відділення) та інші навчальні, адміністративно-господарчі 

підрозділи і підрозділи забезпечення навчального процесу. 

 

 2.10. Кафедра є базовим структурним підрозділом ВВНЗ ІІІ та ІV рівнів акредитації (його 

філій, інститутів, факультетів), що проводить навчально-виховну і методичну діяльність з 

однієї або кількох споріднених спеціальностей, спеціалізацій чи навчальних дисциплін, 

наукову (військово-наукову) та науково-технічну діяльність за певним напрямом, 

підготовку науково-педагогічних кадрів, підвищення кваліфікації науково-педагогічних 

(наукових) працівників та інженерно-технічного складу. 

 

 2.11. Науково-дослідна лабораторія створюється для проведення наукових досліджень 

актуальних проблем, пов’язаних із розвитком воєнної теорії та практики, розробленням та 

вдосконаленням озброєння і військової техніки в інтересах розвитку і застосування видів 

(родів військ) Збройних Сил України, удосконаленням системи військової освіти, 

підвищенням ефективності навчального процесу та якості підготовки військових фахівців. 

 

 Крім того, на науково-дослідну лабораторію можуть покладатися підготовка наукових 

кадрів, а також окремі завдання, пов’язані з підготовкою слухачів (курсантів, студентів). 

 

 2.12. Підрозділами слухачів (курсантів, студентів) є: батальйон (дивізіон), курс, рота 

(батарея, ескадрилья), взвод, навчальна (льотна) група, навчальне відділення. 

 

 У підрозділах організовується і проводиться навчальна та методична робота із 

загальновійськових дисциплін (у льотних підрозділах - льотне навчання) і виховна робота 

зі слухачами (курсантами, студентами).  

 

 2.13. Підрозділи перепідготовки та підвищення кваліфікації створюються для здійснення 

підвищення кваліфікації офіцерів, державних службовців, працівників Збройних Сил 

України перед їх призначенням на вищі посади та для підвищення професійного рівня. 

 

 2.14. Військові частини (підрозділи) забезпечення навчального процесу створюються для 

забезпечення навчально-виховного процесу та життєдіяльності особового складу ВВНЗ. 

 

ІІІ. Управління ВВНЗ 

 

 3.1. Безпосереднє управління діяльністю ВВНЗ здійснює його начальник (ректор, 

директор) (далі - начальник), який діє на засадах єдиноначальності і на якого 

покладаються функції практичної реалізації завдань діяльності ВВНЗ: 

 

 1) начальник ВВНЗ є прямим начальником для всього особового складу ВВНЗ і є 

відповідальним перед державою та Міністерством оборони України за дотримання 

законодавства України та договірних зобов’язань, бойову та мобілізаційну готовність 



74 

 

ВВНЗ, виконання покладених на ВВНЗ завдань, стан навчально-виховної, методичної, 

наукової i науково-технічної діяльності, індивідуальну підготовку, морально-

психологічний стан особового складу, військову і трудову дисципліну, належну 

експлуатацію та збереження озброєння і військової техніки, фінансово-господарську 

діяльність, стан будівель, споруд та іншого майна, що передано ВВНЗ для використання, а 

також за організацію забезпечення охорони державної таємниці та захисту інформації з 

обмеженим доступом; 

 

 2) начальник ВВНЗ, крім обов’язків, передбачених Законом України “Про вищу освіту”, 

зобов’язаний: 

 

 підтримувати постійну бойову і мобілізаційну готовність ВВНЗ; 

 

 забезпечувати виконання замовлення на підготовку військових фахівців у чисельності та 

за напрямами, спеціальностями (спеціалізаціями), що визначаються наказом Міністерства 

оборони України; 

 організовувати розроблення та затвердження правил прийому до ВВНЗ за встановленим 

порядком; 

 

 організовувати проведення фахових вступних випробувань громадян, які виявили 

бажання навчатися у ВВНЗ; 

 

 організовувати роботу з військово-професійної орієнтації та професійного 

психологічного відбору вступників до ВВНЗ, безпосередньо керувати комплектуванням 

перших і наступних курсів слухачів (курсантів), подавати пропозиції щодо розподілу 

випускників ВВНЗ з урахуванням їхнього рейтингу; 

 

 організовувати навчальну, методичну, виховну роботу, наукову і науково-технічну 

діяльність у ВВНЗ; 

 

 керувати розробленням стандартів вищої освіти ВВНЗ - варіативних частин освітньо-

професійних програм підготовки, засобів діагностики якості вищої освіти, навчальних 

планів, програм навчальних дисциплін, забезпечувати повне і якісне їх виконання; 

 

 вживати заходів щодо постійного вдосконалення навчально-виховного процесу, втілення 

передових методів навчання і виховання слухачів (курсантів), забезпечувати викладання 

навчальних дисциплін на високому науковому і методичному рівні; 

 

 особисто проводити навчальні заняття зі слухачами (курсантами), а також організовувати 

та проводити заняття з офіцерами з індивідуальної підготовки постійного складу; 

 

 керувати вихованням особового складу, вживати заходів щодо запобігання порушенням і 

злочинам, зміцнення військової та трудової дисципліни, створення в підрозділах ВВНЗ 

здорового морально-психологічного клімату; 

 

 забезпечувати умови для підвищення професійного рівня підготовки особового складу 

ВВНЗ;  

 

 керувати роботою з добору, розстановки та ротації науково-педагогічних (педагогічних) і 

наукових працівників ВВНЗ; 
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 організовувати контроль за якістю роботи науково-педагогічних (педагогічних) 

працівників, організацією навчальної, методичної, виховної роботи та наукової і науково-

технічної діяльності підрозділів ВВНЗ; 

 

 підтримувати зв’язки з військовими частинами, іншими ВВНЗ, установами і 

організаціями Збройних Сил України та підприємствами, що належать до сфери 

управління Міністерства оборони України та інших центральних органів виконавчої 

влади, з усіх питань діяльності ВВНЗ; 

 

 організовувати військову підготовку студентів за програмою підготовки офіцерів запасу, 

укладати з ними відповідні контракти на військову підготовку, брати участь в атестації 

студентів на присвоєння військового звання офіцера запасу; 

 

 організовувати розроблення та затвердження функціональних обов’язків для всіх 

категорій особового складу ВВНЗ і забезпечувати контроль за їх виконанням; 

 

 організовувати експлуатацію та збереження озброєння і військової техніки ВВНЗ; 

 забезпечувати вдосконалення навчально-матеріальної бази, складання і подання заявок до 

служб забезпечення Міністерства оборони України на одержання озброєння, військової 

техніки, пально-мастильних матеріалів, військово-навчального майна та літератури для 

ВВНЗ у межах табельної потреби та норм постачання; 

 

 забезпечувати охорону праці, дотримання законності та внутрішнього порядку у ВВНЗ та 

в місцях виконання завдань особовим складом; 

 

 організовувати роботу щодо охорони державної таємниці та захисту інформації з 

обмеженим доступом;  

 

 забезпечувати своєчасне подання звітності. 

 

 3.2. Безпосереднє керівництво навчальним, методичним, науковим, виховним, 

адміністративно-господарським та іншими напрямами діяльності ВВНЗ здійснюють 

заступники начальника ВВНЗ відповідно до їхніх функціональних обов’язків. 

 

ІV. Учасники навчально-виховного процесу 

 

 4.1. До учасників навчально-виховного процесу належить особовий склад ВВНЗ, який 

поділяється на постійний і змінний. 

 

 4.2. До постійного складу ВВНЗ належить особовий склад командування (керівного 

складу), підрозділів управління, основних підрозділів (крім тих, хто навчається), 

підрозділів забезпечення, а також науково-педагогічні (педагогічні) та наукові працівники 

(з числа військовослужбовців, які проходять військову службу за контрактом, та 

працівників Збройних Сил України).  

 

 4.3. Порядок комплектування посад начальників ВВНЗ та їхніх заступників, начальників 

факультетів та їхніх заступників, науково-педагогічних, педагогічних та наукових 

працівників визначається законодавством України.  

 

 4.4. Призначення військовослужбовців на інші посади постійного складу ВВНЗ 

здійснюються відповідно до Інструкції про організацію виконання Положення про 

проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України, 
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затвердженої наказом Міністра оборони України від 10 квітня 2009 року № 170, 

зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 19 травня 2009 року за № 438/16454. 

 

 4.5. Прийняття працівників Збройних Сил України на посади постійного складу 

здійснюються наказами начальника ВВНЗ. 

 

 4.6. Залучення службових осіб постійного складу та курсантів ВВНЗ до заходів, не 

пов’язаних із виконанням ними функціональних обов’язків, проведенням чи 

забезпеченням навчально-виховного процесу, не допускається. В окремих випадках 

залучення зазначених вище службових осіб до інших заходів може бути здійснене за 

рішенням Міністра оборони України, його заступників або начальника, якому 

підпорядкований ВВНЗ. 

 

 4.7. До посад науково-педагогічних працівників ВВНЗ ІІІ та IV рівнів акредитації, крім 

основних посад, визначених у Законі України “Про вищу освіту”, належать посади 

начальника ВВНЗ, його першого заступника (заступника) та заступників з навчальної 

(навчальної та наукової), наукової роботи, начальника факультету (кафедри, навчального 

та наукового центру) та його заступників. 

 

 4.8. До посад педагогічних працівників ВВНЗ  I та II рівнів акредитації, крім основних 

посад, визначених у Законі України “Про вищу освіту”, належать посади начальника 

ВВНЗ та його заступників (крім заступників з логістики, озброєння, тилу, матеріально-

технічного забезпечення), начальника відділення та начальника предметної (циклової) 

комісії. 

 

 4.9. Посади начальника (завідувача) кафедри у ВВНЗ можуть займати особи, які мають 

вчене звання (науковий ступінь), а також стаж науково-педагогічної роботи (досвід 

військової служби на посадах не нижче командира батальйону та їм рівних) не менше 

п’яти років. 

 

 4.10. Посади заступників начальника (завідувача) кафедри у ВВНЗ з навчальної 

(навчальної та наукової), наукової роботи можуть обіймати особи, які мають вчене звання 

(науковий ступінь), а також стаж науково-педагогічної роботи або досвід військової 

служби на посадах не нижче командира батальйону та їм рівних не менше трьох років. 

 

 4.11. На посаду професора у ВВНЗ можуть призначатися особи, які мають: 

 

 вчене звання професора або науковий ступінь доктора наук зі стажем науково-

педагогічної роботи не менше трьох років; 

 

 вчене звання доцента (старшого наукового співробітника) і науковий ступінь кандидата 

наук зі стажем науково-педагогічної роботи не менше п’яти років; 

 

 вчене звання доцента (старшого наукового співробітника) без наукового ступеня зі 

стажем науково-педагогічної роботи не менше десяти років. 

 

 4.12. На посаду доцента у ВВНЗ можуть призначатися особи: 

 

 які мають вчене звання доцента (старшого наукового співробітника) або науковий 

ступінь, досвід науково-педагогічної роботи;  
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 старші викладачі та викладачі без наукових ступенів і вчених звань, які мають не менше 

десяти років стажу науково-педагогічної роботи, проводять навчальні заняття і мають 

видані навчально-методичні посібники та наукові праці. 

 

 4.13. На посади завідувача відділення, голови предметної (циклової) комісії, старшого 

викладача у ВВНЗ можуть призначатися особи: 

 

 які мають вчене звання доцента (старшого наукового співробітника) або науковий ступінь 

кандидата наук, кваліфікаційну категорію “спеціаліст вищої категорії”;  

 

 викладачі без наукових ступенів і вчених звань, які мають не менше п’яти років стажу 

науково-педагогічної (педагогічної) роботи, проводять навчальні заняття і мають видані 

навчально-методичні посібники; 

 

 висококваліфіковані фахівці з військ (сил), органів військового управління, військових 

навчальних закладів (установ, організацій), які мають повну вищу освіту та мають досвід 

проходження військової служби на посадах офіцерського складу не менше 5 років. 

 4.14. На посади викладачів та асистентів у ВВНЗ можуть призначатися випускники 

ад’юнктур (аспірантур), а також особи, які мають повну вищу освіту. 

 

 4.15. Науково-педагогічні, педагогічні працівники ВВНЗ з числа військовослужбовців та 

працівників Збройних Сил України під час проведення занять зі слухачами (курсантами) є 

їхними прямими начальниками. 

 

 4.16. Науково-педагогічні (педагогічні) працівники, крім прав, передбачених Законом 

України “Про вищу освіту”, мають право: 

 

 обирати та бути обраними до вченої (педагогічної) ради ВВНЗ (інституту, факультету, 

коледжу); 

 

 брати участь в обговоренні та вирішенні через органи управління ВВНЗ питань 

навчальної, методичної, виховної роботи, наукової і науково-технічної діяльності ВВНЗ; 

 

 брати участь у наукових дискусіях, конференціях, симпозіумах тощо, проводити наукові 

випробування та публікувати їх результати у встановленому порядку відповідно до 

законодавства України, брати безпосередню участь у втіленні результатів досліджень у 

навчальний процес і практику військ (сил) разом із замовником; 

 

 користуватися лабораторіями, кабінетами, аудиторіями, читальними залами, 

бібліотеками, а також послугами обчислювальних центрів ВВНЗ; 

 

 здійснювати з дозволу начальника ВВНЗ наукову діяльність зі створення науково-

технічної продукції у військових частинах, установах і організаціях Збройних Сил 

України;  

 

 брати участь у конкурсах на заміщення посад науково-педагогічних (педагогічних) та 

наукових працівників. 

 

 4.17. Особи з числа науково-педагогічних (педагогічних) працівників, крім обов’язків, 

передбачених Законом України “Про вищу освіту”, зобов’язані: 
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 знати вимоги нормативно-правових актів з організації навчально-виховного процесу, 

освітньо-кваліфікаційні характеристики, зміст освітньо-професійних програм, програм 

навчальних дисциплін і тематичних планів, роль та місце навчальних дисциплін, з яких 

вони проводять заняття; 

 

 здійснювати на високому фаховому рівні навчальну та методичну діяльність зі своєї 

навчальної дисципліни, забезпечувати високу ефективність педагогічного процесу, 

об’єктивно оцінювати знання та вміння слухачів (курсантів, студентів), сприяти розвитку 

в них самостійності, розумної ініціативи, творчих здібностей у процесі засвоєння 

навчальних дисциплін; 

 

 своєчасно і якісно розробляти навчально-методичні матеріали з навчальних дисциплін, з 

яких вони проводять заняття; 

 

 здійснювати методичне забезпечення самостійних занять слухачів (курсантів, студентів) з 

навчальних дисциплін; 

 

 вести наукові дослідження, брати участь у впровадженні їх результатів у військах (силах) 

та в навчальний процес, активно залучати до цієї роботи слухачів (курсантів, студентів); 

 

 керувати воєнно-науковою роботою слухачів (курсантів, студентів); 

 

 здійснювати наукове керівництво підготовкою науково-педагогічних кадрів вищої 

кваліфікації (докторів і кандидатів наук); 

 

 вивчати і впроваджувати в процес навчання і виховання слухачів (курсантів, студентів) 

досвід бойової підготовки військ (сил), передовий педагогічний досвід; 

 

 постійно підвищувати свій професійний рівень та педагогічну майстерність; 

 

 здійснювати в ході навчально-виховного процесу виховання слухачів (курсантів, 

студентів), формувати в них готовність до захисту державних інтересів України; 

 

 забезпечувати захист інформації, що становить державну таємницю. 

 

 4.18. Науково-педагогічні (педагогічні) працівники можуть мати й інші права та 

обов’язки, передбачені законодавством та статутом ВВНЗ. 

 

 4.19. До наукових працівників ВВНЗ належать військовослужбовці і працівники 

Збройних Сил України, які обіймають у науково-дослідних (наукових, науково-

методичних) підрозділах ВВНЗ ІІІ або IV рівнів акредитації посади начальників, їхніх 

заступників, головних, провідних, старших наукових, наукових та молодших наукових 

співробітників.  

 

 4.20. Посади начальника наукового, науково-дослідного (науково-методичного) 

підрозділу (центру) та його заступників можуть займати особи, які мають науковий 

ступінь та досвід організації науково-дослідної роботи у відповідній галузі знань. 

 

 Посади головного та провідного наукового співробітника можуть заміщувати особи, які 

мають науковий ступінь та досвід організації науково-дослідної роботи у відповідній 

галузі знань. 
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 Посади старшого наукового співробітника можуть займати особи, які мають науковий 

ступінь (вчене звання) та стаж роботи (служби) за відповідною спеціальністю не менше 10 

років (за наявності наукового ступеня або вченого звання - без пред’явлення вимог до 

стажу). 

 

 Посади наукового співробітника можуть займати особи, які мають повну вищу освіту та 

стаж роботи (служби) за відповідною спеціальністю не менше 5 років (за наявності 

наукового ступеня або вченого звання - без пред’явлення вимог до стажу). 

 

 Посади молодшого наукового співробітника можуть займати особи, які мають повну 

вищу освіту та стаж роботи (служби) за відповідною спеціальністю не менше 3 років (за 

наявності наукового ступеня,  успішного закінчення ад’юнктури (аспірантури) - без 

пред’явлення вимог до стажу). 

 

 4.21. Наукові працівники ВВНЗ, крім прав, передбачених Законом України “Про наукову 

і науково-технічну діяльність”, мають право: 

 

 обирати і бути обраними до вченої ради ВВНЗ (інституту, факультету), а також до 

науково-технічної ради наукового підрозділу; 

 

 брати участь у розробленні та обговоренні основних напрямів і програм наукових 

досліджень, що запроваджуються у ВВНЗ, а також брати участь в обговоренні питань 

навчально-виховної роботи; 

 

 брати участь у наукових дискусіях, конференціях, симпозіумах, виступати на них з 

доповідями та повідомленнями; 

 

 брати участь у конкурсах на заміщення посад наукових та науково-педагогічних 

працівників; 

 

 здійснювати з дозволу начальника ВВНЗ наукову та творчу діяльність зі створення 

науково-технічної продукції у військових частинах, установах і організаціях Збройних 

Сил України на умовах штатного сумісництва або участі в тимчасових творчих 

колективах за умови відсутності впливу на виконання своїх функціональних обов’язків за 

основною посадою; 

 

 користуватися лабораторіями, експериментальними установками, обчислювальною 

технікою, бібліотеками ВВНЗ під час проведення наукових досліджень, а також 

маркетинговим, інформаційним, патентно-ліцензійним та метрологічним забезпеченням; 

 

 проводити навчальні заняття зі слухачами (курсантами) згідно з установленим у ВВНЗ 

порядком. 

 

 4.22. Наукові працівники ВВНЗ, крім обов’язків, передбачених Законом України “Про 

наукову і науково-технічну діяльність”, зобов’язані:  

 

 бути обізнаними щодо наукових проблем, вітчизняних та зарубіжних досягнень 

відповідної галузі знань; 

 

 впроваджувати новітні методи, засоби в практику наукових досліджень і розробок; 
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 бути обізнаними з порядком укладання та виконання договірних умов у разі спільного 

виконання робіт з іншими установами; 

 

 володіти методикою проведення експериментів і спостережень, узагальнення та обробки 

інформації; 

 

 проводити наукові дослідження, використовуючи сучасні наукові методи і практичний 

досвід бойових дій та військових (флотських) навчань; 

 

 брати участь у наукових конференціях, семінарах та підготовці статей у наукових 

виданнях; 

 

 брати участь у рецензуванні наукових робіт, статей, доповідей, дисертацій, 

кваліфікаційних (дипломних) робіт (проектів, завдань), результатів наукових досліджень, 

у тому числі й тих, що одержані в інших вищих навчальних закладах та науково-

дослідних установах, і давати їм об’єктивну оцінку; 

 

 брати участь у навчально-виховному процесі ВВНЗ; 

 забезпечувати захист інформації, що становить державну таємницю. 

 

 4.23. Наукові працівники можуть мати й інші права та обов’язки, передбачені законами та 

статутом вищого військового навчального закладу. 

 

 4.24. Відволікання науково-педагогічних (педагогічних, наукових) працівників від 

виконання професійних обов’язків не допускається, за винятком випадків, передбачених 

законодавством України. 

 

 4.25. Командири підрозділів слухачів (курсантів, студентів) - начальники курсів, курсові 

офіцери, командири батальйонів (дивізіонів), рот (батарей), взводів є прямими 

начальниками слухачів (курсантів, студентів). 

 

 Вони відповідають за стан навчання, військової дисципліни та виховання слухачів 

(курсантів, студентів), знання й точне виконання ними вимог статутів Збройних Сил 

України, розпорядку дня, підтримання зразкового внутрішнього порядку в підрозділах, 

збереження та стан озброєння, військової техніки, військового майна, яке належить 

підрозділу. 

 

 Посади командирів підрозділів слухачів (курсантів, студентів) займають офіцери з вищою 

освітою за профілем ВВНЗ, які мають досвід військової служби у військах (силах) не 

менше ніж два роки. 

 

 4.26. Командири підрозділів слухачів (курсантів, студентів), крім прав, передбачених 

статутами Збройних Сил України, мають право: 

 

 обирати і бути обраними до вченої (педагогічної) ради ВВНЗ (інституту, факультету, 

коледжу); 

 

 брати участь у розробленні й обговоренні основних питань навчальної, методичної, 

виховної, наукової та науково-технічної діяльності; 

 

 бути присутніми на всіх видах занять, що проводяться зі слухачами (курсантами, 

студентами)  підпорядкованих їм підрозділів; 
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 брати участь у наукових дискусіях, конференціях і семінарах, проводити наукові 

дослідження і публікувати їх результати в установленому порядку. 

 

 4.27. Командири підрозділів слухачів (курсантів, студентів) зобов’язані: 

 

 знати основні вимоги нормативно-правових актів щодо підготовки військових фахівців та 

організації навчально-виховного процесу ВВНЗ, вимоги освітньо-кваліфікаційних 

характеристик та основний зміст програм підготовки підлеглих слухачів (курсантів, 

студентів); 

 

 знати особисті якості слухачів (курсантів, студентів), їхню поточну успішність навчання і 

з урахуванням цього проводити індивідуальну виховну роботу, розвивати і 

вдосконалювати в них військово-професійні якості, формувати рішучість і наполегливість, 

хоробрість і вірність, відданість Вітчизні; 

 

 виховувати у слухачів (курсантів, студентів) цілеспрямованість, волю, ретельність, 

високу відповідальність за результати своєї праці, дисциплінованість, розвивати фізичну 

витривалість; 

 

 формувати у слухачів (курсантів, студентів) прагнення до постійного збагачення та 

поновлення знань, навички організації навчальної праці й управлінської діяльності, 

здатності до ініціативного, творчого і відповідального вирішення практичних завдань; 

 

 здійснювати постійний контроль і надавати допомогу слухачам (курсантам, студентам) у 

навчанні, керівництво в організації та забезпеченні їх самостійних занять, підтримувати 

постійний зв’язок з науково-педагогічними (педагогічними) працівниками кафедр; 

 

 особисто проводити заняття зі слухачами (курсантами, студентами) із загальновійськових 

дисциплін, брати участь у проведенні навчань і занять з тактичної, тактико-спеціальної 

підготовки, в організації та керівництві військовим (флотським) стажуванням і практикою 

слухачів (курсантів, студентів); 

 

 бути для слухачів (курсантів, студентів) взірцем бездоганного виконання службового 

обов’язку, ретельності, творчого ставлення до справи, високої культури та моралі; 

 

 виявляти турботу про своєчасне і повне забезпечення слухачів (курсантів, студентів) 

усіма видами утримання, створення їм умов для творчого опанування обраного 

військового фаху; 

 

 підтримувати військову дисципліну і внутрішній порядок, формувати у слухачів 

(курсантів, студентів) мотивацію до здорового способу життя, проводити роботу з 

попередження шкідливих звичок; 

 

 брати участь у профорієнтації вступників до ВВНЗ, у відборі їх для вступу до ВВНЗ, 

укладенні контракту та розподілі випускників; 

 

 забезпечувати захист інформації, що становить державну таємницю, і вимагати цього від 

підлеглих. 

 

 4.28. Функціональні обов’язки (посадові інструкції) посадових осіб ВВНЗ розробляються 

в установленому законодавством порядку і затверджуються керівником ВВНЗ. 
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 4.29. До змінного складу ВВНЗ належать особи, які навчаються у ВВНЗ. За своїм 

службовим статусом вони поділяються на докторантів, ад’юнктів, слухачів, курсантів, 

студентів.  

 

 4.30. Статус “докторант” мають особи офіцерського складу, які навчаються в 

докторантурі ВВНЗ. 

 

 4.31. Статус “ад’юнкт” мають особи офіцерського складу, які навчаються в ад’юнктурі 

ВВНЗ. 

 

 4.32. Статус “слухач” мають особи офіцерського складу, які навчаються у ВВНЗ. 

 

 4.33. Статус “курсант” мають військовослужбовці, які навчаються у ВВНЗ і не мають 

військових звань осіб офіцерського складу. 

 

 4.34. Статус “студент” мають цивільні особи, які навчаються у ВВНЗ. 

 

 4.35. Порядок проходження військової служби (навчання) за контрактом курсантами 

ВВНЗ визначається Положенням про проходження громадянами України військової 

служби у Збройних Силах України, затвердженим Указом Президента України від 10 

грудня 2008 року № 1153.  

 

 4.36. Докторанти та ад’юнкти користуються правами, які передбачені в пункті 15, за 

винятком підпунктів 4, 6 - 8, Положення про підготовку науково-педагогічних і наукових 

кадрів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01 березня 1999 року № 

309. 

 

 4.37. Крім прав, передбачених Законом України “Про вищу освіту”, слухачі (курсанти, 

студенти) мають право: 

 

 брати участь у роботі військово-наукового товариства, творчих гуртків, спортивних 

секцій, інших організацій, визначених статутом ВВНЗ; 

 

 відвідувати додатково, за узгодженням із командуванням факультету, будь-які види 

занять, що проводяться у ВВНЗ і сприяють успішному оволодінню спеціальністю; 

 

 обирати тему кваліфікаційної, магістерської, дипломної роботи (проекту) або 

пропонувати свою з обґрунтуванням доцільності її розроблення;  

 

 самостійно організовувати свою роботу в час, визначений для цього розпорядком дня і 

розкладом занять; 

 

 у разі успішного оволодіння навчальною програмою (на “відмінно” або “добре”) за 

узгодженням із начальником факультету (інституту) визначати строки складання 

екзаменів, заліків, курсових проектів (робіт, завдань) тощо, але не пізніше строків, 

установлених розкладом екзаменів; 

 

 з дозволу начальника ВВНЗ самостійно вдосконалювати спортивну майстерність у 

години ранкової фізичної зарядки, навчальних занять з фізичної підготовки, спортивно-

масової роботи на підставі затверджених індивідуальних планів підготовки до змагань, за 
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умови успішного засвоєння ними навчальної програми з фізичної підготовки, якщо вони є 

членами збірних команд ВВНЗ; 

 

 користуватися пільгами за відмінне навчання, які не суперечать законодавству, статуту 

ВВНЗ та цьому Положенню. 

 

 4.38. Обов’язки докторантів та ад’юнктів визначено в пункті 16 Положення про 

підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 01 березня 1999 року № 309. 

 

 4.39. Крім обов’язків, передбачених Законом України “Про вищу освіту”, слухачі 

(курсанти, студенти) зобов’язані: 

 

 знати мету і завдання навчання у ВВНЗ, визначені освітньо-кваліфікаційними 

характеристиками; 

 

 виконувати вимоги законів України, статутів Збройних Сил України, статуту ВВНЗ, 

накази командирів і начальників; 

 

 бережно ставитися до зберігання майна ВВНЗ, озброєння та військової техніки; 

 

 суворо дотримуватися заходів безпеки під час навчальних занять і проведення робіт на 

озброєнні та військовій техніці; 

 

 забезпечувати захист інформації, що становить державну таємницю.  

 

V. Міжнародні зв’язки 

 

 5.1. ВВНЗ має право здійснювати міжнародні зв’язки в порядку, установленому 

законодавством України. 

 

 5.2. Головними напрямами міжнародного співробітництва ВВНЗ є: 

 

 підготовка, перепідготовка та стажування військовослужбовців (фахівців) інших держав; 

 

 підготовка, перепідготовка, стажування науково-педагогічних (педагогічних) 

працівників, слухачів (курсантів, студентів) Збройних Сил України в інших державах; 

 

 проведення спільних наукових досліджень та науково-методичних конференцій, 

семінарів тощо; 

 

 проведення міжнародних тижнів (днів інформування) за участю науково-педагогічних 

(педагогічних) працівників ВВНЗ інших держав; 

 

 участь у програмах двостороннього та багатостороннього міждержавного обміну 

досвідом навчання слухачів (курсантів, студентів), науково-педагогічних (педагогічних, 

наукових) працівників. 

 

 5.3. Підготовка фахівців для інших держав у ВВНЗ Збройних Сил України здійснюється 

за міждержавними угодами та контрактами Міністерства оборони України з іншими 

державами. 
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VI. Фінансово-господарська діяльність ВВНЗ 

 

 6.1. ВВНЗ свою фінансово-господарську діяльність здійснюють згідно із Законами 

України “Про господарську діяльність у Збройних Силах України”, “Про вищу освіту”, 

Положенням про військове (корабельне) господарство Збройних Сил України, 

затвердженим наказом Міністра оборони України від 16 липня 1997 року № 300, 

зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 22 грудня 1997 року за № 615/2419, з 

урахуванням особливостей їх фінансового та військового господарства. 

 

 6.2. Фінансування ВВНЗ здійснюється за рахунок коштів державного бюджету, 

призначених для фінансування Міністерства оборони України, та інших джерел 

фінансування, не заборонених чинним законодавством України. 
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