
Кабінет Міністрів України, Центральні 

та місцеві органи виконавчої влади  

(за списком) 

 
Про підвищення кваліфікації 
з питань мобілізаційної 
підготовки та мобілізації  

 
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 14 серпня 2019 р.  

№ 719 “Про підвищення кваліфікації з питань мобілізаційної підготовки та 
мобілізації” на базі державного вищого навчального закладу “Київський 
національний економічний університет імені Вадима Гетьмана” (далі – КНЕУ) 
проводиться підвищення кваліфікації з питань мобілізаційної підготовки та 
мобілізації (в розрізі галузей національної економіки) працівників мобілізаційних 
підрозділів та працівників з питань мобілізаційної роботи органів державної влади, 
інших державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і 
організацій. 

Графік занять на 2021 рік:  березень – з 15.03 по 26.03; 
квітень – з 12.04 по 23.04; 
травень – з 17.05 по 28.05; 
вересень – з 13.09 по 24.09; 
жовтень – з 18.10 по 29.10; 
листопад – з 08.11 по 19.11. 

Заняття проводяться щоденно (крім суботи та неділі) з 9.00 до 15.30 на 
кафедрі військової підготовки за адресою: м. Київ, вул. Юрія Іллєнка 
(Мельникова) 81, 6 корпус КНЕУ, 2 поверх. 

Слухачі, які направляються на курси, при собі повинні мати документи: 
довідку про наявність допуску до державної таємниці (ф.14); 
припис на виконання завдання (ф. 15); 
копію спеціального дозволу СБУ на провадження діяльності, пов’язаної з 

державною таємницею; 
копію  договору з Державним підприємством спеціального зв’язку; 
робочий зошит на 48 аркушів (з прошнурованими та пронумерованими 

аркушами); 
витяг зі списку працівників установи, які допущені до роботи з документами, 

що містять службову інформацію з мобілізаційних питань, затвердженого 
керівником установи та засвідченого печаткою установи (для працівників, які не 
мають допуску до державної таємниці). 
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Іногороднім слухачам, за наявності місць, пропонується житло в 

гуртожитку КНЕУ (тел. коменданта гуртожитку (044) 455-58-00). Вартість 

проживання – 700 гривень за добу. 

Заявки на навчання надсилати на адресу: КНЕУ (кафедра військової 

підготовки – мобілізаційна підготовка), проспект Перемоги, 54/1, м. Київ, 03057. 

У разі відсутності у працівників допуску до державної таємниці, вказувати про це у 

заявці. 

Довідкова інформація:     

Тел.  (044) 205-54-85, (067) 446-45-25, (050) 610-51-52.  

E-mail:  admin-kvp@kneu.edu.ua  

Федосов Геннадій Володимирович, 6 корпус КНЕУ, 2 поверх, каб. 23. 

 

 

Т. в. о. державного секретаря Світлана КРИШТОФ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Олександр Михайлов 287 82 01 


