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Начальникам обласних, Київської
міської військових адміністрацій
Керівникам закладів вищої та
фахової передвищої освіти всіх
форм
власності
та
підпорядкування
Керівникам наукових установ, що
належать до сфери управління
Міністерства освіти і науки
України

Про надання пропозицій щодо
бронювання військовозобов’язаних
галузі освіти і науки

Шановні колеги!
На виконання пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України
від 03 березня 2022 р. № 194, з урахуванням листа Міністерства економіки
України від 08.03.2022 № 2714-20/9420-03, Міністерство освіти і науки України
(далі - МОН) інформує.
Пунктами 1 та 2 наказу МОН від 03.02.2022 № 104 «Про стан військового
обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів за 2021 рік та
завдання на 2022 рік» визначено, що всі заклади освіти, які належать до сфери
управління
МОН,
з
питань
військового
обліку
призовників,
військовозобов’язаних та резервістів, забезпечення виконання мобілізаційних
завдань (замовлень) є підзвітними та підконтрольними структурним
підрозділам освіти і науки місцевих органів виконавчої влади на території
відповідної адміністративно-територіальної одиниці.
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 03 березня
2022 р. № 194 та з метою формування пропозицій щодо бронювання
військовозобов’язаних закладів освіти та наукових установ на території
відповідної адміністративно-територіальної одиниці, яким надається відстрочка
від призову на військову службу під час мобілізації та на воєнний час, МОН
пропонує до пропозицій включати:
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1) посадових осіб, які за різних причин не були заброньовані у мирний
час відповідно до Переліку посад і професій військовозобов’язаних, які
підлягають бронюванню на період мобілізації та на воєнний час і працюють в
МОН та на підприємствах, установах та організаціях сфери освіти (додаток 4 до
розпорядження Кабінету Міністрів України від 18 березня 2015 р. № 493-р);
2) військовозобов’язаних працівників закладів освіти, підприємств,
установ і організацій галузі освіти і науки, які задіяні до виконання завдань із
задоволення потреб Збройних Сил, інших військових формувань та населення,
у тому числі забезпечення надання освітніх послуг, з відповідним
підтвердженням (прийняте рішення Уряду, обласних, Київської військових
адміністрацій, укладений договір тощо).
Під час надання пропозицій щодо бронювання військовозобов’язаних
працівників у супровідному листі вказувати належне обґрунтування.
Керівники наукових установ, що належать до сфери управління МОН,
закладів вищої та фахової передвищої освіти всіх форм власності та
підпорядкування пропозиції щодо бронювання військовозобов’язаних
працівників надають до обласних, Київської військових адміністрацій на
території відповідної адміністративно-територіальної одиниці.
Додаток: на 4 арк.
З повагою
Міністр

Віталій Міщенко
097 964 2042

Сергій ШКАРЛЕТ
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На № ___________ від __

Органам державної влади, іншим
державним органам
(за списком)
Щодо організації бронювання
віиськовозобов ’язаннх в умовах
правового режиму воєнного стану

Відповідно до повноважень, визначених статтею 13 і Закону України
“Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію”, щодо організації бронювання
військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час, інформуємо.
Постановою Кабінету Міністрів України від 03.03.2022 № 194 “Деякі питання
бронювання військовозобов’язаних в умовах правового режиму воєнного стану”
(із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 07.03.2022 № 218)
(далі - постанова) визначено порядок бронювання військовозобов’язаних за органами
державної влади, іншими державними органами, а також підприємствами,
установами, організаціями, які задовольняють потреби Збройних Сил, інших
військових формувань, населення (далі - підприємства, установи, організації)
в умовах правового режиму воєнного стану.
З метою організації бронювання військовозобов’язаних зазначених органів,
підприємств, установ і організацій просимо врахувати наступне.
1.
Пропозиції щодо бронювання військовозобов’язаних, яким надаєтьс
відстрочка від призову на військову службу під час мобілізації та на воєнний час
(далі - Пропозиції), подаються виключно органами державної влади, іншими
державними органами до Мінекономіки за формою, визначеною постановою
(додаток 1 до постанови).
З
метою
оперативного прийняття
рішення
щодо
бронювання
військовозобов’язаних у відповідних сферах управління, галузях національної
економіки, на підприємствах, в установах і організаціях Пропозиції подавати
Міністерству економіки в друкованій та/або електронній формі.
Підприємства,
установи і
організації
надсилають Пропозиції
до органів державної влади, інших державних органів за відповідною сферою
управління, галуззю національної економіки для проведення аналізу та узагальнення.
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2. Пропозиції органів державної влади, інших державних органів
щодо бронювання військовозобов’язаних не розглядатимуться Міністерством
економіки у разі:
- відсутності погодження Пропозицій Міністерством оборони;
- невідповідності поданих Пропозицій формі, визначеній додатком 1
до постанови;
- відсутності даних у відповідних графах Пропозицій.
3. У разі включення до Пропозицій військовозобов’язаних працівників
підприємств, установ і організацій просимо додавати належне обґрунтування щодо
виконання таким підприємством, установою, організацією завдань із задоволення
потреб Збройних Сил, інших військових формувань, населення з відповідним
підтвердженням (прийняте рішення Уряду, обласних, Київської військових
адміністрацій, укладений договір тощо).
4. Не підлягають бронюванню у порядку, визначеному постановою,
військовозобов’язані, які мають посвідчення про відстрочку від призову
на військову службу на період мобілізації та на воєнний час.
Довідково: військовозобов ’язані, які заброньовані на період мобілізації та на воєнний
час за органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого
самоврядування, а також за підприємствами, установами і організаціями 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 (із змінами).
5. Обсяги бронювання військовозобов’язаних, які працюють в органах
державної влади, інших державних органах та включаються до Пропозицій,
визначаються з урахуванням необхідності для забезпечення функціонування
зазначених органів в умовах правового режиму воєнного стану.
Обсяги бронювання військовозобов’язаних, які працюють на підприємствах,
в установах і організаціях та включаються до Пропозицій, визначаються
з урахуванням необхідності для виконання таким підприємством, установою,
організацією завдань із задоволення потреб Збройних Сил, інших військових
формувань, населення.
Звертаємо увагу на відповідальність керівників органів державної влади, інших
державних органів за включення військовозобов’язаних до Пропозицій та організацію
їх бронювання на період мобілізації та на воєнний час.
6. Бронювання військовозобов’язаних водіїв, які здійснюють перевезення для
потреб Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України
військових формувань, а також медичних вантажів та вантажів гуманітарної
допомоги, військовозобов’язаних працівників підприємств залізничного транспорту,
які забезпечують функціонування та безперебійну роботу залізниці, здійснюється
за рішенням Мінінфраструктури або обласних, Київської міської військових
адміністрацій відповідно до пункту 7 Порядку.

Перший заступник Міністра
економіки України

Денис КУДІН

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 03 б ер езн я 2022 р. № 194

Київ
Деякі питання бронювання військовозобов’язаних в умовах правового
режиму воєнного стану
Із змінами і доповненнями, внесеними
постановою Кабінету Міністрів України
від 7 березня 2022 року N 218

Відповідно до статей 12 та 25 Закону України “Про мобілізаційну
підготовку та мобілізацію”, Указу Президента України від 24 лютого 2022 р. №
64 “Про введення воєнного стану в Україні” Кабінет Міністрів
України постановляє:
1. Установити, що в умовах правового режиму воєнного стану
бронювання військовозобов’язаних за органами державної влади, іншими
державними органами, а також підприємствами, установами, організаціями, які
задовольняють потреби Збройних Сил, інших військових формувань, населення
(далі — підприємства, установи і організації), здійснюється у порядку,
визначеному цією постановою.
Дія цієї постанови поширюється на уповноважені банки, що залучаються
до роботи (здійснення операцій) в умовах особливого періоду.
2. Органи державної влади, інші державні органи подають Міністерству
економіки погоджені Міністерством оборони пропозиції щодо бронювання
військовозобов’язаних у відповідних сферах управління, галузях національної
економіки, на підприємствах, в установах і організаціях за формою згідно з
додатком 1 в друкованій формі та/або в електронній формі з відповідним
обґрунтуванням.
3. Міністерство економіки узагальнює подані органами державної влади,
іншими
державними
органами
пропозиції
щодо
бронювання
військовозобов’язаних і протягом одного робочого дня приймає відповідне
рішення та надсилає його копію Міністерству оборони, а також зазначеним
органам.
У рішенні Міністерства економіки зазначається строк дії відстрочки, який
не може перевищувати шість місяців.
4. Надана відстрочка від призову підлягає анулюванню у разі:
1) закінчення строку її дії;

2) завершення виконання або скасування завдання підприємству, установі,
організації щодо задоволення потреб Збройних Сил, інших військових
формувань, населення;
3) ліквідації органу державної влади, іншого державного органу,
підприємства, установи, організації;
4) звільнення військовозобов’язаного з органу державної влади, іншого
державного органу, підприємства, установи, організації.
У випадках, зазначених у підпунктах 2, 3 і 4 цього пункту, анулювання
відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації та на воєнний
час здійснюється шляхом прийняття в одноденний строк рішення Міністерства
економіки на підставі обґрунтованого подання органу державної влади, іншого
державного органу та надсилання його копії Міністерству оборони, а також
зазначеним органам.
5. З метою підтвердження надання відстрочки від призову на військову
службу під час мобілізації та на воєнний час орган державної влади, інший
державний орган видає військовозобов’язаному витяг з наказу Міністерства
економіки.
6. Міністерство оборони організовує через Генеральний штаб Збройних
Сил доведення в одноденний строк до територіальних центрів комплектування
та соціальної підтримки витягів з наказів Міністерства економіки.
7. Дія пунктів 2—6
цієї постанови не поширюється на
військовозобов’язаних водіїв, які здійснюють перевезення для потреб Збройних
Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових
формувань, а також медичних вантажів та вантажів гуманітарної допомоги,
військовозобов’язаних працівників підприємств залізничного транспорту, які
забезпечують функціонування та безперебійну роботу залізниці, бронювання
яких здійснюється відповідно до цього пункту.
Рішення стосовно бронювання зазначених в абзаці першому цього пункту
військовозобов’язаних приймає Мінінфраструктури або обласні, Київська
міська військові адміністрації, в якому зазначається строк дії відстрочки від
призову на військову службу під час мобілізації та на воєнний час, який не може
перевищувати шість місяців.
Мінінфраструктури або обласні, Київська міська військові адміністрації,
надсилають до Адміністрації Державної прикордонної служби рішення про
бронювання зазначених в абзаці першому цього пункту військовозобов’язаних
для врахування під час виїзду з України і в’їзду в Україну громадян України.
Прем’єр-міністр України
Інд. 29
Додаток, що додається:

Д. ШМИГАЛЬ

