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Про підвищення кваліфікації 
з питань мобілізаційної 
підготовки та мобілізації

На виконання пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 14 серпня 
2019 р. № 719 “Про підвищення кваліфікації з питань мобілізаційної підготовки та 
мобілізації”, з урахуванням листів Міністерства освіти і науки України (далі -М О Н) 
від 14.01.2020 № 1/12-173 та від 14.01.2020 № 1/9-20 “Про підвищення кваліфікації 
з питань мобілізаційної підготовки та мобілізації”, листа Міністерства розвитку 
економіки, торгівлі та сільського господарства України від 25.02.2020 № 2714- 
19/12265-03 “Щодо підвищення кваліфікації з питань мобілізаційної підготовки 
та мобілізації”, наказу МОН від 16.03.2020 № 406 “Про організаційні заходи для 
запобігання поширенню коронавірусу СОУГО-19” МОН повідомляє про таке.

У зв’язку з відсутністю у деяких державних органах, органах місцевого 
самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях режимно-секретних 
органів, державним вищим навчальним закладом “Київський національний 
економічний університет імені Вадима Гетьмана” (далі -  КНЕУ) вживаються заходи 
щодо підвищення кваліфікації працівників з питань мобілізаційної роботи, які не 
мають допуску до державної таємниці, з використанням службової інформації з 
мобілізаційних питань. Відповідно до пункту 11, абзацу третього пункту 74 Типової 
інструкції про порядок ведення обліку, зберігання, використання і знищення 
документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову 
інформацію, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 19 жовтня 
2016 р. № 736, допуск працівників установи до роботи з документами, що містять 
службову інформацію з мобілізаційних питань, здійснюється на підставі списку, 
складеного підрозділом чи посадовою особою, відповідальною за мобілізаційну 
роботу, і затвердженого керівником установи.
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З огляду на викладене, просимо:
у разі відсутності у працівників допуску до державної таємниці, вказувати про 

це у заявці на навчання, що надсилається на адресу КНЕУ;

до державної таємниці, допуск до роботи з документами, що містять службову 
інформацію з мобілізаційних питань на підставі списку, складеного підрозділом чи 
посадовою особою, відповідальною за мобілізаційну роботу, і затвердженого 
керівником установи;

забезпечити наявність у працівників, які направляються на навчання та не 
мають допуску до державної таємниці, витягу зі списку працівників установи, які 
допущені до роботи з документами, що містять службову інформацію з 
мобілізаційних питань, засвідченого печаткою установи;

в період дії карантину, установленого з метою запобігання поширенню на 
території України коронавірусу, направлення працівників на навчання до КНЕУ не 
здійснювати.

оформляти працівникам, які направляються на навчання та не мають допуску
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