
 
 

 
Кутовий штамп 
військової частини 

СПИСОК 
військовослужбовців, які направляються на професійну підготовку, 

перепідготовку або підвищення кваліфікації 
до __________________________________________________________ 

(найменування навчального закладу) 

 

№ 
з/
п 

Прізвище
, ім'я, по 
батькові 

Військов
е звання 

Рік 
народженн

я 

Вислуг
а років 

Місце 
проживанн

я 

Стаття 
звільненн

я 

Обрана 
спеціальніст

ь 

1 2 3 4 5 6 7 8 

                

 
 

Командир військової частини ____________ 
(підпис) 

_______________________ 
(ініціали, прізвище) 

М. П.     

 
 

  

Додаток 1 
до Порядку та умов направлення на 

професійну підготовку, перепідготовку 
або підвищення кваліфікації 

військовослужбовців Збройних Сил 
України, які звільняються у зв'язку із 

скороченням штатів або проведенням 
організаційних заходів, за станом 

здоров'я (пункт 2.6) 



 
  

Зразок Додаток 2 
до Порядку та умов направлення на 

професійну підготовку, перепідготовку 
або підвищення кваліфікації 

військовослужбовців Збройних Сил 
України, які звільняються у зв'язку із 

скороченням штатів або проведенням 
організаційних заходів, за станом 

здоров'я (пункт 2.7) 

 
 

Кутовий штамп 
навчального закладу 

 
 

ВИКЛИК 

______________________________________________________________________________________ 
(найменування навчального закладу) 

______________________________________________________________________________________ 
(прізвище, ім'я та по батькові) 

зарахований на професійне навчання за __________________________________________________ 
                                                                              (очною, вечірньою, заочною формою) 

Прошу направити його на навчання в період з ___________________ до ________________________ 
                                                                            (дата)                                      (дата) 

Час проведення занять з ___________ до ___________ години. 

 
 

Керівник навчального закладу ____________ 
(підпис) 

_______________________ 
(ініціали, прізвище) 

М. П.     

 
 
  
  



 
 

 

Кутовий штамп 
військової частини 

 
 

НАПРАВЛЕННЯ 

Видано _______________________________________________________________________________, 
(військове звання, прізвище, ім'я та по батькові) 

який (яка) направляється до ______________________________________________________________ 
(найменування навчального закладу) 

______________________________________________________________________________________ 
(назва населеного пункту) 

на професійне навчання на період з __________ 20__ року до _____________ 20__ року. 
Підстава: ______________________________________________________________________________ 

         (наказ командира військової частини) 

 
 

Командир військової частини ____________ 
(підпис) 

_______________________ 
(ініціали, прізвище) 

М. П.     

 
 
  
  

Додаток 3 
до Порядку та умов 

направлення на професійну 
підготовку, перепідготовку або 

підвищення кваліфікації 
військовослужбовців Збройних 
Сил України, які звільняються у 

зв'язку із скороченням штатів 
або проведенням 

організаційних заходів, за 
станом здоров'я (пункт 2.8) 



 
 

 
Кутовий штамп 
військової частини 

СПИСОК 
військовослужбовців, які пройшли професійну підготовку, перепідготовку або 

підвищення кваліфікації 
у _________________________________________________ 

(найменування навчального закладу) 

термін навчання з _________ 20__ року до __________ 20__ року 
 

№ 
з/п 

Прізвище, ім'я, по 
батькові 

Військове 
звання 

Рік 
народження 

Вислуга 
років 

Стаття 
звільнення  

Спеціальність, 
яку отримав  

Назва та 
номер 

документа 
про 

навчання 

1 2 3 4 5 6 7 8 

                

 
 

Командир військової частини ____________ 
(підпис) 

_______________________ 
(ініціали, прізвище) 

М. П.     

 
 

 

Додаток 4 
до Порядку та умов направлення 

на професійну підготовку, 
перепідготовку або підвищення 

кваліфікації військовослужбовців 
Збройних Сил України, які 

звільняються у зв'язку із 
скороченням штатів або 

проведенням організаційних 
заходів, за станом здоров'я 

(пункт 2.10) 


