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Керівникам закладів вищої освіти

Щодо документів вступників, які 
посвідчують особу та громадянство

До Міністерства освіти і науки надходять чисельні зверненнями осіб, 
які планують у 2019 році вступ на навчання до закладів вищої освіти України, 
але за релігійними переконаннями відмовляються отримувати паспорт у 
вигляді картки.

Умовами прийому на навчання до закладів вищої освіти України в 2019 
році та Умовами прийому на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного 
рівня молодшого с теціаліста в 2019 році передбачено, що вступник пред’являє 
документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом 
України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що 
підтверджують і ромадлнство України, посвідчують особу чи її спеціальний 
статус».

Кабінетом Міністрів України прийнята постанова від 03.04.2019 № 398 
«Про внесення зміни до пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 
25.03.2015 № 302» (набрала чинність 07.06.2019), якою передбачається, що 
Державна міграційна служба до законодавчого врегулювання питання 
завершення оформлення та видачі паспорта громадянина України зразка 1994 
року здійснює оформлення та видачу таких паспортів у порядку, 
встановленому Міністерством внутрішніх справ, громадянам України, щодо 
яких прийнято рішення суду, що набрало законної сили, про зобов'язання 
Державної мігр; ц йиої служби оформити та видати паспорт громадянина 
України зразка 1994 року.

З метою врегулювання питання вступу такої категорії дітей, які є 
громадянами Ук іа 'ни, до закладів вищої освіти за свідоцтвом про народження, 
Міністерством ( світи і науки України спільно з Державною міграційною 
службою була іроЕелена нарада під головуванням заступника Міністра 
Юрія Рашкевита та Голови Державної міграційної служби 
Максима Соко пока.

За результатами наради з метою врегулювання питання ухвалено
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рішення, що для вступу у 2019 році вступники, які відмовились отримувати 
паспорт у вигля, і картки, подають особисто:

-заяву  на ім’я керівника закладу вищої освіти про дозвіл на подання 
свідоцтва про народження та листа територіального підрозділу Державної 
міграційної служби з інформацією про належність особи до громадянства 
України замість документа, що посвідчує особу і громадянство відповідно до 
статті 13 Закон} України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та 
документи, що Підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її 
спеціальний статус»;

-  свідоцтво про народження;
-л и ст  територіального підрозділу Державної міграційної служби з 

інформацією про належність особи до громадянства України;
-заяву  на ім’я керівника закладу вищої освіти в довільній формі про 

те, що вони поінфсрмовані щодо неможливість без отримання документа, який 
посвідчує особу і громадянство, реалізувати право на отримання: 

стипендії;
студентського квитка; 
документа про здобуту освіту.
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