АЛГОРИТМ
бронювання військовозобов'язаних, які працюють у закладах освіти,
в умовах правового режиму воєнного стану1
Відповідальний за ведення військового обліку
Керівник закладу

Визначає осіб, які підлягають
бронюванню для забезпечення
функціонування закладу та надання
освітніх послуг, виконання завдань із
задоволення потреб Збройних Сил,
інших військових формувань,
населення

Складає проєкт Пропозицій щодо бронювання
військовозобов’язаних, яким надається відстрочка від
призову на військову службу під час мобілізації та на
воєнний час2 і надає на розгляд керівнику (до
проєкту Пропозицій не включаються особи, які були
заброньовані у мирний час3, які не підлягають
призову під час мобілізації згідно закону4, які мають
дефіцитні для Збройних Сил військово-облікові
спеціальності5)

Військова
адміністрація
Надсилає Міністерству економіки погоджені
Міністерством оборони узагальнені Пропозиції
в друкованій формі та/або в електронній формі з
відповідним обґрунтуванням.

Надсилає військовій адміністрації відповідної
адміністративно-територіальної одиниці
підписані керівником Пропозиції в друкованій
формі та/або в електронній формі з
відповідним обґрунтуванням6

Надсилає копію рішення
Міністерства економіки

ТЦК та СП
(за місцем розташування закладу)
Засвідчує витяги з наказу Міністерства економіки
підписом, скріплює гербовою печаткою із
зазначенням дати початку дії відстрочки та
повертає разом з військово-обліковими
документами військовозобов’язаних

ТЦК та СП
(у яких заброньовані
військовозобов’язані перебувають
на військовому обліку)

Подає до ТЦК та СП7 витяги з наказу
Міністерства економіки окремо на кожного
військовозобов’язаного та військово-облікові
документи військовозобов’язаних (військовий
квиток або тимчасове посвідчення
військовозобов’язаного)

Надсилає до відповідних ТЦК та СП
копії завірених витягів з наказів
Міністерства економіки

Заброньовані
військовозобов’язані
Зберігають завірені витяги з наказу Міністерства
економіки разом з військово-обліковими
документами (з метою підтвердження отриманої
відстрочки від призову на військову службу під час
мобілізації та на воєнний час)

Видає заброньованим
військовозобов’язаним завірені витяги з
наказу Міністерства економіки та повертає
військово-облікові документи

Примітки:
1
Алгоритм розроблений відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від
03 березня 2022 р. № 194 (із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від
08 березня 2022 р. № 218), з урахуванням рекомендаційних листів Міністерства економіки
України від 08.03.2022 № 2714-20/9420-03, Міністерства оборони України від 25.03.2022
№ 220/1858, Генерального штабу Збройних Сил України від 31.03.2022 № 300/1/С/1046,
Міністерства освіти і науки України від 09.03.2022 № 1/3393-22, від 12.03.2022 № 1/3436-22
та підлягає періодичному уточненню. Пропонується для керівництва в роботі щодо організації
бронювання військовозобов’язаних в умовах правового режиму воєнного стану.
2
Пропозиції щодо бронювання військовозобов’язаних складаються за формою згідно з
додатком.
3
Не підлягають бронюванню військовозобов’язані, які мають Посвідчення про
відстрочку від призову на військову службу на період мобілізації та на воєнний час (були
заброньовані відповідно до Переліків посад і професій військовозобов’язаних, які підлягають
бронюванню на період мобілізації та на воєнний час, затверджених розпорядженням Кабінету
Міністрів України від 18.03.2022 № 493).
4
Призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період не підлягають:
здобувачі професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти,
асистенти-стажисти, аспіранти та докторанти, які навчаються за денною або дуальною
формами здобуття освіти;
наукові і науково-педагогічні працівники закладів вищої та фахової передвищої освіти,
наукових установ та організацій, які мають вчене звання та/або науковий ступінь, і педагогічні
працівники закладів професійної (професійно-технічної) освіти, закладів загальної середньої
освіти, за умови що вони працюють відповідно у закладах вищої чи фахової передвищої освіти,
наукових установах та організаціях, закладах професійної (професійно-технічної) чи загальної
середньої освіти за основним місцем роботи не менш як на 0,75 ставки;
інші категорії громадян, зазначені у статті 23 Закону України “Про мобілізаційну
підготовку та мобілізацію”.
5
Головнокомандувачем Збройних Сил України прийнято рішення щодо заборони
бронювання військовозобов’язаних, які мають дефіцитні для Збройних Сил України військовооблікові спеціальності:
рядового, сержантського та старшинського складу:
003, 004, 008, 015, 016, 019, 021, 028, 029, 034, 035, 036, 037, 039, 047, 048, 054, 055, 058,
065, 069, 070, 071, 072, 110, 113, 117, 118, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 133, 134, 135, 136, 137,
139, 140, 143, 144, 145, 146, 147, 153, 163, 178, 183, 184, 210, 216, 220, 221, 223, 225, 233, 234,
245, 248, 250, 251, 260, 261, 262, 265, 267, 307, 320, 323, 326, 333, 340, 379, 381, 382, 383, 403,
420, 460, 474, 500, 501, 502, 503, 507, 525, 527, 528, 530, 531, 538, 543, 544, 549, 550, 554, 569;
офіцерського складу за групами ВОС: 02, 03, 04, 06, 07, 08, 09, 10, 12, 14, 34, 44, 46, 47,
49, 50, 52, 53, 54, 70, 90.
Військово-облікова спеціальність зазначена у військовому квитку або тимчасовому
посвідченні військовозобов’язаного.
6
Зазначаються завдання, що виконуються закладом для задоволення потреб Збройних
Сил, інших військових формувань, населення, з відповідним підтвердженням (прийняте
рішення Уряду, військової адміністрації, укладений договір тощо). Зокрема мобілізаційні
завдання на підготовку фахівців та охоплення дітей закладами загальної середньої та
дошкільної освіти для забезпечення функціонування національної економіки в особливий
період встановлені закладам освіти МОН державної та комунальної форми власності згідно з
додатком 8 до постанови Кабінету Міністрів України від 5 грудня 2018 р. № 1043-0039, та
доведені через обласні, Київську міську державні адміністрації листом МОН від 25.01.2019 №
М-26-дск. Зазначається також дата і номер листа державної адміністрації, яким мобілізаційні
завдання доведені безпосередньо до закладів освіти.
7
ТЦК та СП – районний (об’єднаний районний), міський (районний у місті, об’єднаний
міський) територіальний центр комплектування та соціальної підтримки.

Додаток
ПРОПОЗИЦІЇ
щодо бронювання військовозобов’язаних, яким
надається відстрочка від призову на військову службу
під час мобілізації та на воєнний час
(найменування органу державної влади, іншого державного органу, підприємства, установи, організації)

№ з/п

Прізвище, ім’я та по батькові

Рік
народження

Займана
посада

Військове
звання,
військовооблікова
спеціальність
№

Найменування
та адреса
органу
державної
влади, іншого
державного
органу,
підприємства,
установи,
організації

Назва
територіального центру
та соціальної підтримки
(за місцем розташування
органу державної влади,
іншого державного
органу, підприємства,
установи, організації,
підприємства)

Назва
територіального центру та
соціальної підтримки
(за місцем перебування
військовозобов’язаного на
військовому обліку)

________________________

_____________

_______________________

(найменування посади керівника органу державної влади, іншого
державного органу, підприємства, установи, організації)

(підпис)

(ініціали (ініціал власного імені
та прізвище)

МП
___ ____________ 20__ р..
______________________

