
Керівникам департаментів 
(управлінь) освіти і науки обласних, 
Київської міської державних 
(військово-цивільних) адміністрацій

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

Про збереження місця навчання

Шановні колеги!

Відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 року 
№ 64/2022 в Україні введено правовий режим воєнного стану строком на 30 діб. 
Указом Президента України від 14.03.2022 № 7168 продовжено дію воєнного 
стану в Україні, починаючи з 26 березня – строком на 30 діб.

Також інформуємо, що Указом Президента України від 24 лютого 
2022 року №69/2022 оголошено та проведено загальну мобілізацію. Захист 
Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України є конституційним 
обов’язком військовозобов’язаних українців. Такий порядок регламентований 
ст. 65 Конституції та ч. 1 ст. 1 Закону України «Про військовий обов’язок і 
військову службу».

Згідно із Законом України «Про військовий обов'язок і військову службу» 
від 25 березня 1992 року № 2232-XII (далі – Закон) на строкову військову 
службу призиваються придатні для цього за станом здоров'я громадяни України 
чоловічої статі, яким до дня відправлення у військові частини виповнилося 
18 років, та старші особи, які не досягли 27-річного віку і не мають права на 
звільнення або відстрочку від призову на строкову військову службу. Також 
відповідно до частини 8 статті 17 Закону відстрочка від призову на строкову 
військову службу для здобуття освіти на весь період навчання надається 
громадянам призовного віку, які навчаються: у закладах загальної середньої 
освіти III ступеня та професійної (професійно-технічної) освіти з денною 
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формою навчання. У разі досягнення такими призовниками 21-річного віку 
відстрочка втрачає силу.

Абзацом 15, частини 1 статті 53 Закону України «Про освіту» визначено, 
що здобувачі освіти мають право на збереження місця навчання на період 
проходження строкової військової служби, військової служби за призовом під 
час мобілізації, на особливий період, військової служби за призовом осіб із 
числа резервістів в особливий період.

У зв’язку з цим, в разі виникнення ситуацій, що стосуються призову на 
строкову військову службу здобувачів професійної (професійно-технічної) 
освіти звертаємо увагу на неухильне виконання вимог законодавства України.

Також, зважаючи на наведене вище, рекомендуємо керівникам закладів 
П(ПТ)О у випадках призову (мобілізації) здобувачів професійної (професійно-
технічної) освіти видавати наказ про збереження місця навчання на період 
проходження строкової військової служби, військової служби за призовом під 
час мобілізації, на особливий період, військової служби за призовом осіб із 
числа резервістів в особливий період. Водночас пропонуємо у таких випадках 
розглядати можливість складання індивідуальних навчальних планів для 
здобувачів, які підлягатимуть призову.

Звертаємося із проханням довести зазначену вище інформацію до відома 
керівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти.

З повагою
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