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Керівникам закладів фахової 
передвищої, вищої освіти усіх 
форм власності та сфер 
управління

Про перетин кордону працівниками 
закладів освіти під час дії правового 
режиму воєнного стану

Шановні колеги!

До Міністерства освіти і науки України надходять численні звернення від 
керівників закладів фахової передвищої, вищої освіти, інших організацій щодо 
надання дозволів (погоджень) або іншого сприяння у перетині державного 
кордону працівниками закладів освіти з метою відрядження в межах виконання 
трудових обов’язків в іноземних організаціях (у закладах освіти зокрема).

З метою унормування зазначеного питання в умовах дії правового режиму 
воєнного стану інформуємо про таке.

Частиною другою статті 19 Конституції України визначено, що органи 
державної влади, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах 
повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Частиною першою статті 3 Закону України «Про центральні органи 
виконавчої влади» визначено, що Міністерства, інші центральні органи 
виконавчої влади у своїй діяльності керуються Конституцією України, цим та 
іншими законами України, указами Президента України та постановами 
Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів 
України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства 
України.

Відповідно до абзацу другого пункту першого Положення про 
Міністерство освіти і науки України, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 16 жовтня 2014 р. № 630, МОН є головним органом у 
системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та 
реалізує державну політику у сферах освіти і науки, наукової, науково-технічної 
діяльності, інноваційної діяльності в зазначених сферах, трансферу (передачі) 
технологій, а також забезпечує формування та реалізацію державної політики у 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
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сфері здійснення державного нагляду (контролю) за діяльністю закладів освіти, 
підприємств, установ та організацій, які надають послуги у сфері освіти або 
провадять іншу діяльність, пов’язану з наданням таких послуг, незалежно від їх 
підпорядкування і форми власності.

Інформуємо, що відповідно до абзацу третього статті 2 Закону України 
«Про Державну прикордонну службу України», функція здійснення в 
установленому порядку прикордонного контролю і пропуску через державний 
кордон України та до тимчасово окупованої території і з неї осіб, транспортних 
засобів, вантажів, а також виявлення і припинення випадків незаконного їх 
переміщення покладено на Державну прикордонну службу України. 

Пунктом 10 Правил перетинання державного кордону громадянами 
України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 
27.01.1995 р. № 57, визначено, що пропуск громадян через державний кордон 
здійснюється уповноваженими службовими особами підрозділу охорони 
державного кордону. 

Пунктом 3 Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про 
введення воєнного стану в Україні» постановлено, що у зв`язку із введенням в 
Україні воєнного стану тимчасово, на період дії правового режиму воєнного 
стану, можуть обмежуватися конституційні права і свободи людини і 
громадянина, передбачені статтями 30, 34, 38, 39, 41 44, 53 Конституції України, 
а також вводитися тимчасові обмеження прав і законних інтересів юридичних 
осіб в межах та обсязі, що необхідні для забезпечення можливості 
запровадження та здійснення заходів правового режиму воєнного стану, які 
передбачені частиною першою статті 8 Закону України «Про правовий режим 
воєнного стану». В подальшому відповідними Указами Президента України 
строк дії правового режиму воєнного стану було продовжено. Виходячи з 
редакції пункту 1 Указу Президента України № 573/2022 «Про продовження 
строку дії воєнного стану в Україні» від 12 серпня 2022 р., строк дії воєнного 
стану в Україні продовжено з 05 години 30 хвилин 23 серпня 2022 року строком 
на 90 діб. 

У підпункті 6 пункту першого статті 8 Закону України «Про правовий 
режим воєнного стану» встановлено, що в Україні або в окремих її місцевостях, 
де введено воєнний стан, військове командування разом із військовими 
адміністраціями (у разі їх утворення) можуть самостійно або із залученням 
органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, органів 
місцевого самоврядування запроваджувати та здійснювати в межах тимчасових 
обмежень конституційних прав і свобод людини і громадянина, а також прав і 
законних інтересів юридичних осіб, передбачених указом Президента України 
про введення воєнного стану, такі заходи правового режиму воєнного стану: 
встановлювати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, особливий 
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режим в’їзду і виїзду, обмежувати свободу пересування громадян, іноземців та 
осіб без громадянства, а також рух транспортних засобів.

Згідно з пунктом 8 Порядку встановлення особливого режиму в’їзду і 
виїзду, обмеження свободи пересування громадян, іноземців та осіб без 
громадянства, а також руху транспортних засобів в Україні або в окремих її 
місцевостях, де введено воєнний стан, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 29.12.2021 №1455, перетинання державного кордону в 
пунктах пропуску через державний кордон та пунктах контролю на території, де 
введено воєнний стан, здійснюється з урахуванням обмежень, встановлених 
законодавством.

Пунктами 2 та 12 Правил перетинання державного кордону громадянами 
України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 17.01.1995 
№57  передбачено, що у випадках, визначених законодавством, для перетинання 
державного кордону громадяни крім паспортних документів повинні мати також 
підтверджуючі документи. У ході перевірки документів під час виїзду з України 
з`ясовується наявність або відсутність підстав для тимчасового обмеження 
громадянина у праві виїзду за кордон.

Зазначаємо, що Міністерство освіти і науки України, у разі необхідності, 
звертається до Державної прикордонної служби України щодо можливості 
виїзду за кордон працівників закладів освіти, які планують перетнути кордон 
задля здійснення поїздки відповідно до міжнародних зобов’язань України. 

Водночас, інформуємо, що до міжнародних зобов’язань України не 
відносяться рішення, акти, протоколи, договори та інші документи, що укладені 
або досягнуті між українськими та іноземними закладами освіти, або між 
представниками цих закладів освіти. 

Міністерство освіти і науки України рекомендує вказувати у зверненнях 
щодо перетинання працівниками закладів освіти в межах виконання 
міжнародних зобов’язань України відомості про документ (міжнародний 
договір, угода тощо), на виконання якого здійснюється поїздка (відрядження), а 
також додавати належним чином завірені копії документів, що підтверджують 
законну мету перетину державного кордону окремо по кожному працівнику 
закладу освіти (зокрема, копії паспорту громадянина України для виїзду за 
кордон, запрошення, договору, військового квитка тощо). До звернень також 
доцільно додавати власноручно написані заяви про згоду на обробку 
персональних даних. За бажанням працівника закладу освіти до звернення може 
додаватися заява із особистим зобов’язання повернутися в Україну після 
завершення програми перебування (навчання, стажування тощо). 

Велика кількість звернень, що вже надійшли на розгляд, ускладнює 
своєчасне виконання Міністерством освіти і науки України покладених на нього 
функцій та завдань.
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Враховуючи викладене, просимо надсилати до Міністерства освіти і науки 
України звернення щодо направлення працівників закладів освіти за кордон 
лише в межах виконання міжнародних зобов’язань України. 

З повагою
Перший заступник Міністра        Андрій ВІТРЕНКО

Сергій Захарін
Сергій Клим 
481-32-61


