
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
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Заклади фахової передвищої, вищої освіти, 
що належать до сфери управління 
Міністерства освіти і науки України

Український центр оцінювання якості освіти 

Шановні колеги!

Відповідно до роз’яснень Міністерства економіки України 
(лист від 17.01.2022 № 2704-20/2051-03) Міністерство освіти і науки України 
надсилає порядок переоформлення посвідчень про відстрочку від призову на 
військову службу на період мобілізації та на воєнний час, виданих з 
оголошенням загальної мобілізації військовозобов’язаним, які були 
заброньовані за закладами освіти, підприємствами, установами і організаціями в 
порядку, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 4 лютого 
2015 р. № 45 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 11 січня 
2018 р. № 12), строк дії яких спливає 24 лютого 2023 року (додається).

Додаток: на 7 арк.

З повагою

Державний секретар Сергій ЗАХАРІН

Олександр Михайлов 067 958 21 05

МОН № 1/924-23 від 20.01.2023

Підписав: Захарін Сергій Володимирович
Сертифікат: 58Е209Е7Р900307В0400000096ВР2Р003711А700
Дійсний: з 08.08.2022 15:48:51 по 08.08.2024 15:48:51
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Додаток
до листа МОН
від 20.01.2023 № 1/924-23

Порядок переоформлення посвідчень про відстрочку від призову на військову 
службу на період мобілізації та на воєнний час, виданих з оголошенням загальної 

мобілізації військовозобов’язаним, які були заброньовані за закладами освіти, 
підприємствами, установами і організаціями в порядку, затвердженому постановою 

Кабінету Міністрів України від 4 лютого 2015 р. №2 45 (в редакції постанови 
Кабінету Міністрів України від 11 січня 2018 р. № 12), 

строк дії яких спливає 24 лютого 2023 року

У разі необхідності переоформлення посвідчень про відстрочку:
1) організувати взаємодію з ТЦК та СП за місцем розташування закладу 

освіти, підприємства, установи, організації щодо термінів здійснення 
переоформлення бронювання військовозобов’язаних;

2) підготувати документи, необхідні для переоформлення посвідчень, а
саме:

два примірники списків військовозобов’язаних за формою, наведеною 
у додатку 1, які завіряються підписом керівника закладу освіти, підприємства, 
установи, організації;

посвідчення про відстрочку військовозобов’язаних, які заброньовані, та 
військовозобов’язаних, яким необхідно переоформити посвідчення про 
відстрочку у зв’язку з переведенням їх на інші посади, із заповненням на 
зворотній стороні бланку реквізитів щодо продовження строку дії відстрочки 
до 22.08.2023, а також підстави (номер переліку посад і професій, 
найменування розділу і номеру пункту, за якими оформлено бронювання 
військовозобов’язаного, дата прийняття і номер акта Кабінету Міністрів 
України, номер повідомлення про надання відстрочки від призову);

заповнені та підписані бланки нових повідомлень про зарахування 
військовозобов’язаного на спеціальний військовий облік за формою, наведеною 
у додатку 2;

завірені копії військових квитків або тимчасових посвідчень 
військовозобов’язаних;

3) в узгоджений з ТЦК та СП строк (але не пізніше 13.02.2023) направити 
визначеного працівника до ТЦК та СП для переоформлення бронювання 
військовозобов’язаних.

У разі необхідності заміни виданих військовозобов’язаним посвідчень 
про відстрочку у зв’язку з їх непридатним станом відповідальною особою 
оформлюється новий бланк посвідчення про відстрочку за формою, наведеною 
у додатку 2. У новому бланку на лицьовій стороні зазначається строк надання 
відстрочки -  шість місяців з дня оголошення мобілізації, на зворотній стороні 
зазначається строк продовження дії посвідчення про відстрочку -  до 22.08.2023.
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Під час переоформлення бронювання військовозобов’язаних визначений 
працівник закладу освіти, підприємства, установи, організації повинен:

здати представнику ТЦК та СП під розпис в книзі обліку за формою, 
наведеною у додатку 3, заповнені посвідчення про відстрочку 
військовозобов’язаних, які заброньовані та/або військовозобов’язаних, яким 
необхідно переоформити посвідчення про відстрочку, а також заповнені та 
підписані бланки нових повідомлень про зарахування військовозобов’язаного 
на спеціальний військовий облік;

передати два примірники списків військовозобов’язаних та завірені копії 
військових квитків або тимчасових посвідчень військовозобов’язаних;

у визначений представником ТЦК та СП строк отримати перший 
примірник списків та оформлені посвідчення про відстрочку;

видати військовозобов’язаним, які заброньовані, посвідчення про 
відстрочку під розпис у відомості за формою, наведеною у додатку 4, 
(з одночасним вилученням раніше виданих посвідчень про відстрочку у разі 
заміни на нові);

протягом п’яти діб (з дня отримання посвідчень про відстрочку) здати до 
ТЦК та СП за місцем знаходження закладу освіти, підприємства, установи, 
організації посвідчення про відстрочку, які не вручені, та заповнені відомості 
на видачу посвідчень про відстрочку.

Звертаємо увагу, що відповідно до запропонованого порядку 
здійснюється:

переоформлення посвідчень про відстрочку, виданих 
військовозобов’язаним 24.02.2022 та пізніше;

оформлення відстрочок від призову військовозобов’язаним, які працюють 
на посадах, включених до переліків посад і професій військовозобов’язаних, які 
підлягають бронюванню на період мобілізації та на воєнний час, затверджених 
розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18 березня 2015 р. № 493-р.



Додаток 1

СПИСОК
військовозобов'язаних

(найменування закладу освіти, підприємства, установи, організації)

на яких оформлюються відстрочки від призову на військову службу на період мобілізації та на воєнний час відповідно до переліків посад і професій
№ ____________________ в і д ____________________________ 2 0 ____ р.

Порядковий
номер

Прізвище, 
ім’я та по 
батькові

Рік
народження

Склад
(профіль),

номер
військово-
облікової

спеціальності

Військове
звання

Придатність 
до військової 

служби

Займана
посада

Розділ та пункт 
переліку посад і 

професій, за якими 
військовозобов’язаному 

надається відстрочка 
від призову

Примітка

(найменування посади керівника закладу освіти, 
підприємства, установи, організації)

__________20___р. МП

(підпис) (ініціали та прізвище)

Примітка. Військовозобов’язаним, яким необхідно переоформити посвідчення про відстрочку від призову за новими посадами, у графі “Примітка” 
зазначаються посади, за якими вони були заброньовані до цього



Бланк А

(найменування державного органу)
Посвідчення дійсне за наявності військового 

квитка (тимчасового посвідчення) 
військовозобов’язаного 
серія___ № ________

ПОСВІДЧЕННЯ № ______
від__ .____.20____р.

про відстрочку від призову на військову 
службу на період мобілізації та на воєнний час

Видано_______________________________
(найменування територіального центру 

комплектування та соціальної підтримки,

органу СБУ, підрозділу Служби зовнішньої розвідки) 
військовозобов’язаному________________

(прізвище, ім’я та по батькові)
рік народження_________________
склад (профіль)__________________
військово-облікова спеціальність № _
військове звання________________
що працює_____________________

(найменування та адреса підприємства) 
на посаді (за професією)______________

«__ » розряду, про те, що йому відповідно до
розпорядження Кабінету Міністрів України
від________________20___ р. № ____
згідно з переліком посад і професій (додаток
до розпорядження № ___ ), найменування
розділу ___________ , пункт ___ , надано
відстрочку від призову на військову службу 
на період мобілізації та на воєнний час на
_______________________________ місяців

(строк)
з дня оголошення мобілізації.

МП

(посадова особа територіального центру 
комплектування та соціальної підтримки,

органу СБУ, підрозділу Служби

зовнішньої розвідки, військове звання та підпис) 

_________________________________ 2 0 ________р.

Бланк Б
ПОВІДОМЛЕННЯ № ______

від__ .____.20____р.
про зарахування військовозобов’язаного на 

спеціальний військовий облік
Військовозобов’язаний

(прізвище, ім’я та по батькові)
рік народження _________________
склад (профіль)__________________
військово-облікова спеціальність № _
військове звання ________________
що працює _____________________

(найменування та адреса підприємства) 
на посаді (за професією)______________

«___» розряду, відповідно до розпорядження
Кабінету Міністрів України від__
____________ 20___ р. № ____ згідно з
переліком посад і професій (додаток до
розпорядження № ___ ), найменування
розділу _____________ , пункт _______ , має
право на відстрочку від призову на військову 
службу на період мобілізації та на воєнний
час на__________________________місяців

(строк)
з дня оголошення мобілізації.
Найменування територіального центру 
комплектування та соціальної підтримки, 
органу СБУ, Служби зовнішньої розвідки, в 
якому військовозобов’язаний перебуває на 
військовому обліку, та місце проживання 
військовозобов’язаного _________________

(заповнюється простим олівцем)

МП

(керівник підприємства)

(підпис) (прізвище та ініціали)

Бланк А

(найменування державного органу)
Посвідчення дійсне за наявності військового 

квитка (тимчасового посвідчення) 
військовозобов’язаного 
серія ___  № _______

ПОСВІДЧЕННЯ № ______
від__ .____.20____р.

про відстрочку від призову на військову 
службу на період мобілізації та на воєнний час

Видано ______________________________
(найменування територіального центру 

комплектування та соціальної підтримки,

органу СБУ, підрозділу Служби зовнішньої розвідки) 
військовозобов’язаному________________

(прізвище, ім’я та по батькові)
рік народження _________________
склад (профіль)__________________
військово-облікова спеціальність № _
військове звання ________________
що працює _____________________

(найменування та адреса підприємства) 
на посаді (за професією)______________

«___» розряду, про те, що йому відповідно до 
розпорядження Кабінету Міністрів України
від________________20___ р. № ____
згідно з переліком посад і професій (додаток
до розпорядження № ___ ), найменування
розділу ___________ , пункт ___ , надано
відстрочку від призову на військову службу 
на період мобілізації та на воєнний час на
_______________________________ місяців

(строк)
з дня оголошення мобілізації.

МП

органу СБУ, підрозділу Служби

зовнішньої розвідки, військове звання та підпис)

_______________________________ 2 0 _______ р.

Бланк Б
ПОВІДОМЛЕННЯ № ______

від__ .____.20____р.
про зарахування військовозобов’язаного на 

спеціальний військовий облік
Військовозобов’язаний __________________

Додаток 2

(прізвище, ім’я та по батькові)
рік народження_________________
склад (профіль)__________________
військово-облікова спеціальність № _
військове звання ________________
що працює _____________________

(найменування та адреса підприємства) 
на посаді (за професією)______________

«___» розряду, відповідно до розпорядження
Кабінету Міністрів України від__
____________ 20___ р. № ____ згідно з
переліком посад і професій (додаток до
розпорядження № ___ ), найменування
розділу _____________ , пункт _______ , має
право на відстрочку від призову на військову 
службу на період мобілізації та на воєнний
час на__________________________місяців

(строк)
з дня оголошення мобілізації.
Найменування територіального центру 
комплектування та соціальної підтримки, 
органу СБУ, Служби зовнішньої розвідки, в 
якому військовозобов’язаний перебуває на 
військовому обліку, та місце проживання 
військовозобов’язаного _________________

МП

(заповнюється простим олівцем)

(керівник підприємства)

(підпис) (прізвище та ініціали)

20 р.20 р. (посадова особа територіального центру
комплектування та соціальної підтримки,



Зворотна сторона бланка Б  
Зарахувати на спеціальний військовий облік

МП_______________________________
(посадова особа територіального центру комплектування 

та соціальної підтримки,

органу СБУ, підрозділу Служби

зовнішньої розвідки, військове звання та підпис)
__________________________ 20______ р.
Строк дії посвідчення про відстрочку від 
призову на військову службу на період 
мобілізації та на воєнний час продовжено до
___________________20____ р.

Підстава

(номер переліку посад і професій, найменування розділу і 
номер пункту, за якими оформлено бронювання 
військовозобов’язаного, дата прийняття і номер акта 
Кабінету Міністрів України, а також номер повідомлення 
про надання відстрочки від призову)
МП_______________________________
(посадова особа територіального центру комплектування 

та соціальної підтримки,

органу СБУ, підрозділу Служби

зовнішньої розвідки, військове звання та підпис)
__________________________ 20______ р.
Строк дії посвідчення про відстрочку від 
призову на військову службу на період 
мобілізації та на воєнний час продовжено до
___________________20____ р.
Підстава______________________________

(номер переліку посад і професій, найменування розділу і 
номер пункту, за якими оформлено бронювання 
військовозобов’язаного, дата прийняття і номер акта 
Кабінету Міністрів України, а також номер повідомлення 
про надання відстрочки від призову)
МП_______________________________
(посадова особа територіального центру комплектування 

та соціальної підтримки,

органу СБУ, підрозділу Служби

зовнішньої розвідки, військове звання та підпис)

____________________________ 2 0 _______ р.

Зворотна сторона бланка А 
Строк дії посвідчення про відстрочку від 
призову на військову службу на період 
мобілізації та на воєнний час продовжено до
______________________________ 20___ р.
Підстава______________________________
(номер переліку посад і професій, найменування розділу і 
номер пункту, за якими оформлено бронювання 
військовозобов’язаного, дата прийняття і номер акта 
Кабінету Міністрів України, а також номер повідомлення 
про надання відстрочки від призову)
МП
(посадова особа територіального центру комплектування 
та соціальної підтримки, органу СБУ, підрозділу

Служби зовнішньої розвідки, військове звання та підпис)
__________________________ 20______ р.
Строк дії посвідчення про відстрочку від 
призову на військову службу на період 
мобілізації та на воєнний час продовжено до
_____  __________ 20___ р.
Підстава______________________________
(номер переліку посад і професій, найменування розділу і 
номер пункту, за якими оформлено бронювання 
військовозобов’язаного, дата прийняття і номер акта 
Кабінету Міністрів України, а також номер повідомлення 
про надання відстрочки від призову)
МП_______________________________
(посадова особа територіального центру комплектування 
та соціальної підтримки, органу СБУ, підрозділу

Служби зовнішньої розвідки, військове звання та підпис)
__________________________ 20______ р.
Військовозобов’язаний, що має це посвідчення, 
зобов’язаний, крім правил, викладених у військовому 
квитку, виконувати такі вимоги:
1. Зберігати це посвідчення при собі вкладеним у 
військовий квиток (разом з тимчасовим посвідченням).
2. У разі звільнення з роботи посвідчення негайно здати 
до облікових органів органу (підприємства, установи, 
організації) та з ’явитися до територіального центру 
комплектування та соціальної підтримки (органу СБУ, 
підрозділу Служби зовнішньої розвідки) за місцем 
перебування на обліку.
3. У разі зміни адреси місця проживання повідомити про 
це у семиденний строк обліковим органам органу 
(підприємства, установи, організації) та територіальному 
центру комплектування та соціальної підтримки (органу 
СБУ, підрозділу Служби зовнішньої розвідки) за місцем 
перебування на обліку.
4. За три дні до закінчення строку дії посвідчення про 
відстрочку від призову на період мобілізації та на 
воєнний час здати це посвідчення до облікових органів 
органу (підприємства, установи, організації).

Зворотна сторона бланка Б  
Зарахувати на спеціальний військовий облік

МП_______________________________
(посадова особа територіального центру комплектування 

та соціальної підтримки,

органу СБУ, підрозділу Служби

зовнішньої розвідки, військове звання та підпис)
__________________________ 20______ р.
Строк дії посвідчення про відстрочку від 
призову на військову службу на період 
мобілізації та на воєнний час продовжено до
___________________20____ р.

Підстава______________________________

(номер переліку посад і професій, найменування розділу і 
номер пункту, за якими оформлено бронювання 
військовозобов’язаного, дата прийняття і номер акта 
Кабінету Міністрів України, а також номер повідомлення 
про надання відстрочки від призову)
МП_______________________________
(посадова особа територіального центру комплектування 

та соціальної підтримки,

органу СБУ, підрозділу Служби

зовнішньої розвідки, військове звання та підпис)
__________________________ 20______ р.
Строк дії посвідчення про відстрочку від 
призову на військову службу на період 
мобілізації та на воєнний час продовжено до
___________________20____ р.
Підстава______________________________

(номер переліку посад і професій, найменування розділу і 
номер пункту, за якими оформлено бронювання 
військовозобов’язаного, дата прийняття і номер акта 
Кабінету Міністрів України, а також номер повідомлення 
про надання відстрочки від призову)
МП_______________________________
(посадова особа територіального центру комплектування 

та соціальної підтримки,

органу СБУ, підрозділу Служби

зовнішньої розвідки, військове звання та підпис)

________________________20______ р.

Зворотна сторона бланка А 
Строк дії посвідчення про відстрочку від 
призову на військову службу на період 
мобілізації та на воєнний час продовжено до
_____________________________ 20____ р.
Підстава______________________________
(номер переліку посад і професій, найменування розділу і 
номер пункту, за якими оформлено бронювання 
військовозобов’язаного, дата прийняття і номер акта 
Кабінету Міністрів України, а також номер повідомлення 
про надання відстрочки від призову)
МП_______________________________
(посадова особа територіального центру комплектування 
та соціальної підтримки, органу СБУ, підрозділу

Служби зовнішньої розвідки, військове звання та підпис)
__________________________ 20______ р.
Строк дії посвідчення про відстрочку від 
призову на військову службу на період 
мобілізації та на воєнний час продовжено до
_____  __________ 20___ р.
Підстава______________________________
(номер переліку посад і професій, найменування розділу і 
номер пункту, за якими оформлено бронювання 
військовозобов’язаного, дата прийняття і номер акта 
Кабінету Міністрів України, а також номер повідомлення 
про надання відстрочки від призову)
МП_______________________________
(посадова особа територіального центру комплектування 
та соціальної підтримки, органу СБУ, підрозділу

Служби зовнішньої розвідки, військове звання та підпис)
__________________________ 20______ р.
Військовозобов’язаний, що має це посвідчення, 
зобов’язаний, крім правил, викладених у військовому 
квитку, виконувати такі вимоги:
1. Зберігати це посвідчення при собі вкладеним у 
військовий квиток (разом з тимчасовим посвідченням).
2. У разі звільнення з роботи посвідчення негайно здати 
до облікових органів органу (підприємства, установи, 
організації) та з ’явитися до територіального центру 
комплектування та соціальної підтримки (органу СБУ, 
підрозділу Служби зовнішньої розвідки) за місцем 
перебування на обліку.
3. У разі зміни адреси місця проживання повідомити про 
це у семиденний строк обліковим органам органу 
(підприємства, установи, організації) та територіальному 
центру комплектування та соціальної підтримки (органу 
СБУ, підрозділу Служби зовнішньої розвідки) за місцем 
перебування на обліку.
4. За три дні до закінчення строку дії посвідчення про 
відстрочку від призову на період мобілізації та на 
воєнний час здати це посвідчення до облікових органів 
органу (підприємства, установи, організації).



Додаток 3

КНИГА ОБЛІКУ
передання бланків спеціального військового обліку, військових квитків (тимчасових посвідчень) та особових карток

(найменування закладу освіти, підприємства, установи, організації)

Порядковий
номер

Кількість (словами) Дата, підпис, 
прізвище та 

ініціали 
працівника 

територіального 
центру

комплектування 
та соціальної 

підтримки, 
відповідального 

за приймання 
документів

Дата, підпис, 
прізвище та 

ініціали 
працівника 

закладу освіти, 
підприємства, 

установи, 
організації, 

відповідального 
за отримання 

документів

Примітка
посвідчень

про
відстрочку 
від призову 
на військову 

службу на 
період

мобілізації та 
на воєнний 

час

повідомлень про 
зарахування 

військовозобов’язаних 
на спеціальний 

військовий облік

військових
квитків

(тимчасових
посвідчень)

особових
карток



Додаток 4

ВІДОМІСТЬ
на видачу посвідчень про відстрочку від призову на військову службу на період мобілізації та на воєнний час військовозобов’язаним, які

заброньовані згідно з переліками посад і професій та працюють

(найменування закладу освіти, підприємства, установи, організації)

Порядковий номер Прізвище, ім’я та по батькові Номер посвідчення Дата отримання посвідчення і 
підпис військовозобов’язаного

Усього
(цифрами та словами)

(найменування посади працівника, 
який видав посвідчення)

(підпис) (ініціали та прізвище)


