
Перелік основних керівних документів з мобілізаційної роботи  
№№ Дата  Номер  Назва документу Примітка 

ЗАКОНИ України 
1.  06.12.1991 1932-XII “Про оборону України”  
2.  06.12.1991 1934-XII “Про Збройні Сили України”  
3.  25.03.1992 2232-XII “Про військовий обов’язок і військову службу”  
4.  21.10.1993 3543-XII “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію”  
5.  24.01.1997 51/97-ВР “Про державний матеріальний резерв”  
6.  12.05.2015 389-VIII “Про правовий режим воєнного стану”  
7.  22.03.2001 2332-III “Про страховий фонд документації України”  
8.  16.07.2021 1702-IX “Про основи національного спротиву”  

ПОСТАНОВИ Кабінету Міністрів України 
9.  28.12.2000 1921 “Про затвердження Положення про військово-транспортний обов’язок” (у редакції постанови 

Кабінету Міністрів України від 17.06.2015 № 405) 
 

10.  27.04.2006 587 “Про затвердження Типового положення про мобілізаційний підрозділ органу державної влади, 
іншого державного органу” 

 

11.  04.02.2015 45 “Про затвердження Порядку бронювання військовозобов’язаних за органами державної влади, 
іншими державними органами, органами місцевого самоврядування та підприємствами, 
установами і організаціями на період мобілізації та на воєнний час” (в редакції постанови Кабінету 
Міністрів України від 11.01.2018 № 12) 

 

12.  11.10.2017 796 “Про затвердження Порядку проведення перевірок стану та оцінки мобілізаційної готовності 
національної економіки, органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого 
самоврядування, підприємств, установ і організацій, адміністративно-територіальних одиниць 
України” 

 

13.  14.08.2019 719 “Про підвищення кваліфікації з питань мобілізаційної підготовки та мобілізації”  

14.  30.12.2022 1487 “Про затвердження Порядку організації та ведення військового обліку призовників, 
військовозобов’язаних та резервістів” 

 

15.  27.01.2023 76 “Деякі питання реалізації положень Закону України “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію” 
щодо бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час” 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ Кабінету Міністрів України 
16.  18.03.2015 493-р “Про затвердження переліків посад і професій військовозобов’язаних, які підлягають бронюванню 

на період мобілізації та на воєнний час”  
 

НАКАЗИ Міністерства економіки України (Мінекономіки) 
17.  30.11.1999 19т “Методичні рекомендації щодо розроблення мобілізаційного плану на особливий період 

міністерствами, іншими центральними та місцевими органами виконавчої влади, державними 
органами, підприємствами, установами, організаціями України” 

 

ЛИСТИ Міністерства економіки України (Мінекономіки) 
18.  16.12.2021 М 2714-14/ 

1150-03 ДСК 
“Тимчасові методичні рекомендації щодо розроблення мобілізаційного плану центрального та 
місцевого органу виконавчої влади, іншого державного органу на особливий період” 

 

НАКАЗИ МОН 
19.  06.08.2019 1080 “Про затвердження Методичних рекомендацій щодо розроблення мобілізаційного плану закладами 

освіти, підприємствами, установами та організаціями Міністерства освіти і науки України” 
 

 


