
Керівникам департаментів (управлінь) 
освіти і науки обласних Київської міської 
військових адміністрацій 

Керівникам навчально-методичних 
(науково-методичних) центрів (кабінетів) 
професійно-технічної освіти 

Керівникам закладів професійної 
(професійно-технічної) освіти

Щодо продовження прийому громадян 
на навчання до закладів професійної
(професійно-технічної) освіти у 2022 році

Шановні колеги !

У зв'язку із введенням в Україні воєнного стану Указом Президента України 
від 24 лютого 2022 року № 64 «Про введення воєнного стану в Україні» (із 
змінами та доповненнями) та відповідно до частини другої статті 9 Закону 
України «Про правовий режим воєнного стану» Кабінет Міністрів України, інші 
органи державної влади, військове командування, військові адміністрації, органи 
місцевого самоврядування здійснюють повноваження, надані їм Конституцією 
України та іншими законами України.

Пріоритетом для всіх нас є забезпечення максимально можливої безпеки 
кожної дитини, кожного здобувача і працівника системи освіти. Зважаючи на 
продовження збройної агресії російської федерації та дії правового режиму 
воєнного стану на всій території України, одним з першочергових завдань для 
галузі освіти сьогодні є належна підготовка до початку нового навчального року 
в умовах продовження бойових дій та можливих артилерійських обстрілів в 
межах окремих територій, загрози ракетно-бомбових ударів, можливих 
руйнувань (пошкоджень) критичної інфраструктури та обмежень у використанні 
енергоресурсів. 
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Враховуючи зазначене вище та відповідно до пункту 6.2 Типових правил 
прийому до закладів професійної (професійно-технічної) освіти України, 
затверджених наказом Міністерства освіти і науки від 14.05.2013 № 499, 
зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 29.05.2013 № 823/23355,
та з метою реалізації права на здобуття професійної (професійно-технічної) 
освіти, створення умов для навчання у закладах професійної
(професійно-технічної) освіти, у тому числі для  учнів з тимчасово окупованих 
територій та територій, які розташовані в районі проведення воєнних (бойових) 
дій або які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні), 
Міністерство освіти і науки України продовжує прийом громадян на навчання до 
закладів професійної (професійно-технічної) освіти на 2022/2023 навчальний рік 
до 1 листопада 2022 року.

 

З повагою

Заступник Міністра                                            Олександр КОСТЮЧЕНКО

Людмила Гармаш (044) 287 82 13


