
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

ЛИСТ
від 08.03.2022 р. N 2714-20/9420-03

Органам державної влади, іншим державним органам (за списком)

Щодо організації бронювання військовозобов'язаних в умовах
правового режиму воєнного стану

Відповідно до повноважень, визначених статтею 131 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та 
мобілізацію", щодо організації бронювання військовозобов'язаних на період мобілізації та на воєнний час, 
інформуємо.

Постановою Кабінету Міністрів України від 03.03.2022 N 194 "Деякі питання бронювання 
військовозобов'язаних в умовах правового режиму воєнного стану" (із змінами, внесеними постановою 
Кабінету Міністрів України від 07.03.2022 N 218) (далі - постанова) визначено порядок бронювання 
військовозобов'язаних за органами державної влади, іншими державними органами, а також 
підприємствами, установами, організаціями, які задовольняють потреби Збройних Сил, інших військових 
формувань, населення (далі - підприємства, установи, організації) в умовах правового режиму воєнного 
стану.

З метою організації бронювання військовозобов'язаних зазначених органів, підприємств, установ і 
організацій просимо врахувати наступне.

1. Пропозиції щодо бронювання військовозобов'язаних, яким надається відстрочка від призову на 
військову службу під час мобілізації та на воєнний час (далі - Пропозиції), подаються виключно органами 
державної влади, іншими державними органами до Мінекономіки за формою, визначеною постановою 
(додаток 1 до постанови).

З метою оперативного прийняття рішення щодо бронювання військовозобов'язаних у відповідних 
сферах управління, галузях національної економіки, на підприємствах, в установах і організаціях 
Пропозиції подавати Міністерству економіки в друкованій та/або електронній формі.

Підприємства, установи і організації надсилають Пропозиції до органів державної влади, інших 
державних органів за відповідною сферою управління, галуззю національної економіки для проведення 
аналізу та узагальнення.

2. Пропозиції органів державної влади, інших державних органів щодо бронювання 
військовозобов'язаних не розглядатимуться Міністерством економіки у разі:

- відсутності погодження Пропозицій Міністерством оборони;
- невідповідності поданих Пропозицій формі, визначеній додатком 1 до постанови;
- відсутності даних у відповідних графах Пропозицій.
3. У разі включення до Пропозицій військовозобов'язаних працівників підприємств, установ і організацій 

просимо додавати належне обґрунтування щодо виконання таким підприємством, установою, 
організацією завдань із задоволення потреб Збройних Сил, інших військових формувань, населення з 
відповідним підтвердженням (прийняте рішення Уряду, обласних, Київської військових адміністрацій, 
укладений договір тощо).

4. Не підлягають бронюванню у порядку, визначеному постановою, військовозобов'язані, які мають 
посвідчення про відстрочку від призову на військову службу на період мобілізації та на воєнний 
час.

Довідково: військовозобов'язані, які заброньовані на період мобілізації та на воєнний час за органами 
державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, а також за 
підприємствами, установами і організаціями відповідно до Переліків посад і професій 
військовозобов'язаних, які підлягають бронюванню на період мобілізації та на воєнний час, 
затверджених розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18.03.2022 N 493 (із змінами).

5. Обсяги бронювання військовозобов'язаних, які працюють в органах державної влади, інших 
державних органах та включаються до Пропозицій, визначаються з урахуванням необхідності для 



забезпечення функціонування зазначених органів в умовах правового режиму воєнного стану.
Обсяги бронювання військовозобов'язаних, які працюють на підприємствах, в установах і організаціях 

та включаються до Пропозицій, визначаються з урахуванням необхідності для виконання таким 
підприємством, установою, організацією завдань із задоволення потреб Збройних Сил, інших військових 
формувань, населення.

Звертаємо увагу на відповідальність керівників органів державної влади, інших державних органів за 
включення військовозобов'язаних до Пропозицій та організацію їх бронювання на період мобілізації та на 
воєнний час.

6. Бронювання військовозобов'язаних водіїв, які здійснюють перевезення для потреб Збройних Сил 
України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також медичних вантажів 
та вантажів гуманітарної допомоги, військовозобов'язаних працівників підприємств залізничного 
транспорту, які забезпечують функціонування та безперебійну роботу залізниці, здійснюється за рішенням
Мінінфраструктури або обласних, Київської міської військових адміністрацій відповідно до пункту 7 
Порядку.

 
Перший заступник Міністра

економіки України
Денис КУДІН
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