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Керівникам департаментів . (управлінь) 
освіти і науки обласних, Київської міської 
державних адміністрацій, закладів вищої 
освіти, що належать до сфери управління 
Міністерства освіти і науки України

Шановні колеги!

Керуючись статтею 15 Закону України “Про мобілізаційну підготовку та 
мобілізацію”, Міністерство освіти і науки України (далі -  МОН) повідомляє таке.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 5 грудня 2018 р. 
№ 1043-0039 МОН встановлені мобілізаційні завдання на підготовку фахівців та 
охоплення дітей закладами загальної середньої та дошкільної освіти для 
забезпечення функціонування національної економіки в особливцй період, які 
доведені через обласні, Київську міську державні адміністрації листом МОН від
25.01.2019 №М-26-дск.

Дня забезпечення розроблення мобілізаційних планів закладами освіти, 
підприємствами, установами та організаціями МОН розроблено відповідні 
Методичні рекомендації, затверджені наказом МОН від 06.08.2019 № 1080, які 
доведені до керівників департаментів (управлінь) освіти і науки обласних, 
Київської міської державних адміністрацій, закладів вищої освіти, підприємств, 
установ та організацій, що належать до сфери управління МОН, листом від
08.08.2019 №20/20-19.

Звертаємо увагу, що до виконання мобілізаційних завдань залучаються всі 
заклади освіти МОН державної та комунальної форми власності, за виключенням 
тих, що сплановані до розформування (ліквідації), припиняють освітню діяльність з 
інших причин, або передаються до сфери управління інших центральних органів 
виконавчої влади. Обсяги мобілізаційних завдань визначаються в межах 
ліцензованого обсягу у відповідній сфері освіти з урахуванням фактичних 
середньорічних показників.

З метою забезпечення виконання визначених мобілізаційних завдань, 
розроблення відповідних мобілізаційних планів, підготовки та надання відповідної 
інформації до Міністерства економічного розвитку і торгівлі України просимо:
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1) керівників департаментів (управлінь) освіти і науки обласних, 
Київської міської державних адміністрацій:

завершити роботу щодо розподілу та доведення обсягів мобілізаційних 
завдань до закладів освітй, розміщених на території відповідної 
адміністративно-територіальної одиниці, забезпечити розроблення ними 
мобілізаційних планів;

до 15 жовтня 2019 року поінформувати МОН про результати проведеної 
роботи за формою, наведеною в додатку 1;

2) керівників закладів вищої освіти:
у взаємодії з керівниками департаментів (управлінь) освіти і науки 

обласних, Київської міської державних адміністрацій організувати розроблення 
мобілізаційних планів відповідно до визначених мобілізаційних завдань;

до ЗО листопада 2019 року поінформувати МОН про результати 
проведеної роботи за формою, наведеною в додатку 2.

Контактна особа в МОН: Михайлов Олександр Леонідович, служб, тел. 
287-82-01, адреса електронної пошти:mob@mon.gov.ua.

Додатки: на 2 . арк.

З повагою

Міністр Лілія ГРИНЕВИЧ

Михайлов О.Л., 287-82-01

mailto:mob@mon.gov.ua


Додаток 1
до листа МОН України 
від 22.08. (З № У/9 5 2 8

ІНФОРМАНТИ
про стан розподілу та доведення обсягів мобілізаційних завдань до закладів освіти, 

розміщених на території_____________________________________ _________
(найменування адміністративно-територіальної одиниці)

! №№ Типи закладів освіти Кількість закладів освіти Причини, з яких не 
доведені мобілізаційні 

завдання
ні всього яким

доведені
мобілізаційні

завдання

яким 
не доведені 

мобілізаційні 
завдання

1. Заклади вищої 
освіти, всього

у  тому числі за 
типами:

1.1 університети
1.2 академії, інститути
1.3 коледжі
2. Заклади 

професійної 
(професійно- 

технічної) освіти, 
всього

у  тому числі за 
типами:

2.1 професійно-технічні
учшища

2.2 професійні ліцеї
... ...
3. Заклади загальної 

середньої освіти, 
всього

у  тому числі за 
типами:

3.1 школи
3.2 гімназії
3.3 ліцеї

...
4. Заклади дошкільної 

освіти, всього
у  тому числі за 
типами:

4.1 ясла
4.2 ясла-садочки
4.3 дитячі садочки
. . . . • .

(найменування посади) (особистий підпис) (власне ім’я і прізвище)



Додаток 2
до листа МОН України 
від 2 2 .08 . /? №  і/3 '5 2 £

«

ІНФОРМАЦІЯ 
про стан розроблення мобілізаційного плану

(найменування закладу вищої освіти)

Найменування закладу вищої 
освіти та підпорядкованих 

структурних (відокремлених) 
підрозділів і філій

Номер та дата наказу 
(рішення) про організацію 
мобілізаційної підготовки

Дата затвердження 
мобілізаційного 

плану

Примітка

.  •  .

(найменування посади) (особистий підпис) (власне ім’я і прізвище)


