ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проєкту Постанови Верховної Ради України
«Про встановлення іменних стипендій Верховної Ради України
учасникам зовнішнього незалежного оцінювання, які отримали
найвищий результат»
1. Обґрунтування необхідності прийняття проєкту
У 2020 році в Україні найвищий результат зовнішнього незалежного
оцінювання отримали 455 учасників тестування.
Серед випускників, які цьогоріч здобули найвищі результати під час
ЗНО, є представники різних регіонів, і це свідчить про якісну освіту у різних
куточках України.
Зокрема 8 з української мови та літератури, 49 — з історії України, 149
— з математики, 83 — з англійської мови, 3 — з географії, 44 — з біології,66
— з фізики, 49 — з хімії, 3 — з німецької мови, 1 — з французької мови.
Традиційно найбільше учнів, що склали тести на 200 балів, в Києві —
108, у Львівській області — 64, у Дніпропетровській області — 36, у
Харківській області — 32.
Згідно із проєктом Постанови учасники ЗНО, які отримали
максимальний бал та вступили до вітчизняних ЗВО отримають стипендію.
Держава таким чином буде підтримувати тих, хто найкраще склав тест та
обрав український заклад вищої освіти.
2. Цілі та завдання проєкту
Суть проєкту постанови полягає в тому, щоб заснувати для учасників
зовнішнього незалежного оцінювання, які отримали найвищий результат, 500
іменних стипендій Верховної Ради України.
3. Загальна характеристика і основні положення проєкту
Проєктом постанови пропонується заснувати для учасників зовнішнього
незалежного оцінювання, які отримали найвищий результат, 500 іменних
стипендій Верховної Ради України (далі - стипендії) та установити, що розмір
стипендії становить один прожитковий мінімум для працездатних осіб,
встановлений на 1 січня року, в якому призначається стипендія.
4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового
регулювання
Відносини в цій сфері регулюються Конституцією України, Законами
України «Про освіту», «Про вищу освіту».
Прийняття акту не потребуватиме внесення змін до інших законодавчих
актів України.
5. Фінансово-економічне обґрунтування
Фінансування буде здійснюватися в межах бюджетних видатків,
передбачених головним розпорядникам бюджетних коштів на відповідний рік.

Варто зазначити, що зазначений ресурс буде наявний щороку, у першу
чергу через те, що кожного року існує залишок невикористаних коштів по
видаткам споживання на виплату стипендій по ЦОВВ.
Так, наприклад, у 2017 році сума невикористаних коштів за бюджетною
програмою 2201190 «Виплата академічних стипендій студентам (курсантам)
вищих навчальних закладів» склала 749 634 570,18 грн, у 2018 –
104 350 479,49 грн., у 2019 – 438 344 409,95 грн., у 2020 – не менше
182 833 500,00 грн. В той час, як максимальна сума коштів, необхідних для
покриття витрат за виплату 500 стипендіатів коштів за 4 місяці (вересеньгрудень) становить 4 378 000,00 грн.
6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття
проєкту
Прийняття запропонованого акту забезпечить додаткову підтримку з
боку держави для талановитої молоді, що має високі досягнення в навчанні.
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