
ДО УВАГИ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ! 
Організація переведення здобувачів вищої освіти на навчання 
за державним замовленням окремих категорій, які зараховані 

до університету  до 2021 року включно 

Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка 
інформує про оприлюднення постанови Кабінету Міністрів України від 
28.10.2022 № 1224 «Про затвердження Порядку переведення на навчання за 
державним замовленням окремих категорій здобувачів фахової передвищої, 
вищої освіти, які зараховані до закладів фахової передвищої, вищої освіти 
до 2021 року включно на місця, що фінансуються за кошти фізичних  та/або 
юридичних осіб». 

Відповідно до даної постанови просимо до 11 листопада 2022 року 
подати інформацію та підтверджуючі документи про здобувачів освіти 
щодо приналежності до однієї із категорій:  

• діти (особи з їх числа у віці до 23 років) загиблих (померлих) осіб,
зазначених у статті 10-1 Закону України «Про статус ветеранів
війни, гарантії їх соціального захисту» (категорія 1);

• особи, визнані учасниками бойових дій, особами з інвалідністю
внаслідок війни відповідно до Закону України «Про статус
ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» (категорія 2);

• діти (особи з їх числа у віці до 23 років) учасників бойових дій,
осіб з інвалідністю внаслідок війни відповідно до Закону України
«Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»
(категорія 3);

• особи, які проживають на (перемістилися з) тимчасово окупованій
російською федерацією території України в умовах воєнного стану,
на території територіальних громад, що розташовані в районі
проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають в тимчасовій
окупації, оточенні (блокуванні) на території територіальних громад,
що станом на 15 жовтня 2022 року включені до переліку,
затвердженого Мінреінтеграції (категорія 4).

Документами, що підтверджують право на переведення на навчання за 
державним замовленням відповідно до цього Порядку, є: 

для першої категорії – посвідчення члена сім’ї загиблого Захисника чи 
Захисниці України або до 1 березня 2023 р. посвідчення члена сім’ї 
загиблого встановленого зразка (до досягнення дитиною 14-річного віку - 
довідка, видана батькові або матері (іншому повнолітньому члену сім’ї 
загиблої особи або особам, які замінюють батьків) за місцем реєстрації 
дитини) та свідоцтво про народження дитини; 

для другої та третьої категорій – посвідчення учасника бойових дій або 
посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни або електронне 
посвідчення ветерана, для дітей - свідоцтво про народження дитини. 

У разі відсутності посвідчення учасника бойових дій або посвідчення 
особи з інвалідністю внаслідок війни може подаватися довідка про участь 
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особи у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту 
безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією 
Російської Федерації проти України (батька або матері), встановленого 
зразка, за умови пред’явлення посвідчення протягом шести місяців після його 
отримання; 

для четвертої категорії – витяг з реєстру територіальної громади, який 
підтверджує відомості про місце проживання (перебування) особи або 
інформацію про відсутність таких відомостей станом на 24 лютого 2022 р. або 
містить інформацію про задеклароване/зареєстроване місце проживання 
(перебування), про зняття із задекларованого/зареєстрованого місця проживання 
(перебування) на підставі відомостей, що містяться у відомчій інформаційній 
системі ДМС, які надійшли від органів реєстрації на дату формування такого 
витягу, на територіях територіальних громад. У разі коли витяг з реєстру 
територіальної громади містить інформацію про відсутність зазначених 
відомостей або місце проживання особи знято із задекларованого/ 
зареєстрованого місця проживання (перебування) до 24 лютого 2022 р., 
документом, що підтверджує право на переведення на навчання за державним 
замовленням, може бути документ про освіту, здобуту у відповідний період часу 
в закладі освіти, який розташований на території територіальних громад. 

Зауважимо, що дія постанови розповсюджується лише на тих здобувачів 
освіти, які були зараховані на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб 
до 2021 року включно, до настання обставин їх віднесення до зазначених 
вище категорій, здобувають такий ступінь освіти вперше та не заперечують 
щодо такого переведення. Переведення на місця державного замовлення 
здобувачів освіти, дані про підтвердження права на переведення яких будуть 
внесені до ЄДЕБО після 15 листопада, може бути проведено в 2023 році.  

Здобувачі освіти із числа осіб, що належать до вище перелічених 
категорій, звертаються письмово із заявою у довільній формі до ректора 
університету. 
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