
Керівникам закладів фахової
передвищої, вищої освіти 

Про здійснення оплат 

Шановні колеги!

З 24 лютого 2022 року Україна живе та працює в умовах 
широкомасштабного вторгнення Збройних сил Російської Федерації. Законом 
України від 24 лютого 2022 року № 2102-IX затверджено Указ Президента 
України від 24 лютого 2022 року № 64/2022  «Про введення воєнного стану в 
Україні». Головними пріоритетами у такий період є захист України, збереження 
життя громадян та забезпечення функціонування критичної інфраструктури 
держави.

Нагадуємо, що відповідно до статті 34 Закону України «Про вищу 
освіту», статті 35 Закону України «Про фахову передвищу освіту» безпосереднє 
управління діяльністю закладу освіти здійснює його керівник.

Під час воєнного стану керівники закладів фахової передвищої, вищої 
освіти забезпечують захист прилеглих територій, учасників освітнього процесу, 
працівників, у разі потреби здійснюють евакуацію до безпечного місця. 

МОН листом «Про організацію освітнього процесу» від 25.02.2022 
№ 1/3277-22 рекомендувало закладам фахової передвищої, вищої освіти 
оголосити канікули для студентів строком на два тижні.

Звертаємо увагу, що листом Торговельно-промислової палати від 
28.02.2022 №2024/02.0-7.1 засвідчено факт настання форс-мажорних обставин 
(обставин непереборної сили) з 24 лютого 2022 року до припинення чи 
скасування воєнного стану в Україні.

Інформуємо, що пунктом 15 типової форми договору про надання 
освітніх послуг закладом фахової передвищої освіти, затвердженої постановою 
Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2020 р. №736, а також пунктом 15 
типової форми договору про навчання у закладі вищої освіти, затвердженої 
постановою Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2020 р. №735, 
передбачено, що сторони договору звільняються від відповідальності за 
порушення зобов’язань за договором, якщо порушення стали наслідком 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/64/2022#n2


2

обставин непереборної сили. При цьому строк дії договору може бути 
продовжено на час дії таких обставин та їх наслідків.

Також просимо за необхідності внести зміни до типових договорів (угод 
тощо), затверджених закладом освіти, стосовно надання послуг на проживання 
здобувачів освіти у гуртожитку та передбачити звільнення сторін від 
відповідальності за невиконання зобов’язань у випадку дії обставин 
непереборної сили.

Враховуючи зазначене, рекомендуємо закладам фахової передвищої, 
вищої освіти вжити заходів щодо реструктуризації або  відтермінування 
оплати за надання освітніх послуг для осіб, які навчаються за рахунок коштів 
фізичних або юридичних осіб, за проживання в гуртожитку здобувачів освіти, а 
також не нараховувати та не стягувати неустойку (пеню). 
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