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_______________ № _____________                                       На  № ___________ від  ___________ 

 
Центральні та місцеві органи 

виконавчої влади, інші державні 

органи 

(згідно зі списком) 
 

Щодо порядку бронювання  

військовозобов’язаних  
 

Відповідно до статей 13, 13
1
 Закону України “Про мобілізаційну підготовку  

та мобілізацію” (далі – Закон) Мінекономрозвитку здійснює методологічне  

та методичне забезпечення мобілізаційної підготовки національної економіки, 

організовує бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний 

час, забезпечує надання звітності з питань бронювання військовозобов’язаних  

у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. 

З цією метою Мінекономрозвитку розроблено та Кабінетом Міністрів України 

прийнято постанову Кабінету Міністрів України від 11.01.2018 № 12 “Про внесення 

змін до 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” (далі – Порядок). 

З метою виконання вимог Порядку та забезпечення єдиної методології з питань 

організації бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час 

та додатково до листа Мінекономрозвитку від 20.04.2018 № М2714-21/568-03дск 

пропонуємо керуватися наступним: 

1) підставою для бронювання військовозобов’язаних є переліки посад  

і професій військовозобов’язаних, які підлягають бронюванню на період мобілізації  

та на воєнний час, затверджені розпорядженням Кабінету Міністрів України  

від 18.03.2015 № 493 (із змінами). 
М2 Мінекономрозвитку 
Вих. № 2714-21/31676-01 від 23.07.2018 18:19:05   
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Довідково: зазначена норма доведена до органів військового управління листом Міноборони 

від 27.06.2017 № 321/3971 (додається); 

2) згідно з абзацом другим пункту 13 Порядку обмежена придатність за станом 

здоров’я до проходження військової служби в мирний та воєнний час не може бути 

підставою для відмови у бронюванні військовозобов’язаних; 

3) єдиними умовами анулювання відстрочок від призову є ті, що зазначені  

у пункті 16 Порядку; 

4) норми, визначені у пункті 17 Порядку, застосовуються заінтересованими 

органами для розробки проектів переліків посад і професій.  

Затверджені розпорядженням Кабінету Міністрів України переліки посад  

і професій є нормативно-правовим актом Уряду, який згідно зі статтею 117 

Конституції України є обов’язковим до виконання державними органами, у тому 

числі військовими комісаріатами; 

5) посвідчення про відстрочку від призову на військову службу  

на період мобілізації та на воєнний час (далі – посвідчення про відстрочку)  

і повідомлення про зарахування військовозобов’язаного на спеціальний військовий 

облік (далі – повідомлення про зарахування військовозобов’язаного) виготовляються 

разом на одному аркуші формату А5 книжкової орієнтації. 

Примітка: згідно з міжнародним стандартом на паперові формати ISO 216 розмір аркуша 

А5 становить 148 х 210 мм. 

Бланки посвідчення про відстрочку та повідомлення про зарахування 

військовозобов’язаного після заповнення, підпису і засвідчення гербовими печатками 

розрізаються вздовж навпіл у військовому комісаріаті з подальшим їх опрацюванням. 

Зазначену інформацію просимо довести до підпорядкованих органів 

(підрозділів) та підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління. 

 

Додаток: на 2 арк. у 1 прим. 

 

 

Заступник Міністра економічного 

розвитку і торгівлі України, 

Голова Міжвідомчої комісії з питань 

бронювання військовозобов’язаних 

на період мобілізації та на воєнний час Юрій БРОВЧЕНКО 
 

 

 

 

Парфенчук 253 52 91 
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Список розсилки 

 

№ 

з/п 
Адресат 

1.  До справи 

2.  Адміністрація Президента України  

3.  Секретаріат Кабінету Міністрів України 

4.  Апарат Ради національної безпеки і оборони України 

5.  Генеральна прокуратура України 

6.  Апарат Верховної Ради України  

7.  Конституційний Суд України  

8.  Верховний Суд України 

9.  Вища рада правосуддя 

10.  Вищий адміністративний суд України 

11.  Вищий господарський суд України 

12.  Державна судова адміністрація України 

13.  Міністерство аграрної політики та продовольства України 

14.  Міністерство внутрішніх справ України 

15.  Міністерство екології та природних ресурсів України 

16.  Міністерство енергетики та вугільної промисловості України 

17.  Міністерство закордонних справ України 

18.  Міністерство інформаційної політики України 

19.  Міністерство інфраструктури України 

20.  Міністерство культури України 

21.  Міністерство молоді та спорту України 

22.  Міністерство оборони України 

23.  Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо 

переміщених осіб України 

24.  Міністерство освіти і науки України 

25.  Міністерство охорони здоров’я України 

26.  Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 

господарства України 

27.  Міністерство соціальної політики України 

28.  Міністерство фінансів України 

29.  Міністерство юстиції України 

30.  Служба безпеки України 

31.  Державна авіаційна служба України 

32.  Державна архівна служба України 

33.  Державна аудиторська служба України 

34.  Державна казначейська служба України 

35.  Державна міграційна служба України 

36.  Адміністрація Державної прикордонної служби України 

37.  Державна служба України з безпеки на транспорті 

38.  Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту 

споживачів 

39.  Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру 

40.  Державна служба геології та надр України 

41.  Державна служба України з питань праці 

42.  Державна служба України у справах ветеранів війни та учасників 

антитерористичної операції  

43.  Державна служба статистики України 

http://consumer.gov.ua/
http://consumer.gov.ua/
http://dsvv.gov.ua/
http://dsvv.gov.ua/
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№ 

з/п 
Адресат 

44.  Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками  

45.  Державна служба України з надзвичайних ситуацій 

46.  Державна служба фінансового моніторингу України 

47.  Державна служба експортного контролю України 

48.  Державна регуляторна служба України 

49.  Державна фіскальна служба України  

50.  Адміністрація Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації 

України 

51.  Державна інспекція навчальних закладів України 

52.  Державне агентство автомобільних доріг України 

53.  Державне агентство водних ресурсів України 

54.  Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України 

55.  Державне агентство з питань електронного урядування України  

56.  Державне агентство лісових ресурсів України 

57.  Державне агентство резерву України 

58.  Державне агентство рибного господарства України 

59.  Державне агентство України з питань кіно 

60.  Державне агентство України з управління зоною відчуження 

61.  Державне космічне агентство України 

62.  Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління 

активами, одержаними від корупційних та інших злочинів  

63.  Державне агентство інфраструктурних проектів України 

64.  Національне агентство України з питань державної служби 

65.  Національне агентство України з питань запобігання корупції 

66.  Державна архітектурно-будівельна інспекція України 

67.  Державна екологічна інспекція України 

68.  Державна інспекція ядерного регулювання України 

69.  Державна інспекція енергетичного нагляду України 

70.  Пенсійний фонд України 

71.  Антимонопольний комітет України 

72.  Державний комітет телебачення і радіомовлення України 

73.  Фонд державного майна України 

74.  Державне бюро розслідувань 

75.  Національне антикорупційне бюро України 

76.  Національна поліція України 

77.  Український інститут національної пам’яті  

78.  Національна академія наук України 

79.  Національний банк України 

80.  Рахункова палата України 

81.  Центральна виборча комісія України 

82.  Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків 

фінансових послуг 

83.  Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг 

84.  Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку 

85.  Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та 

інформатизації 

86.  Державне управління справами 

87.  Вінницька обласна державна адміністрація 

http://diklz.gov.ua/
https://arma.gov.ua/
https://arma.gov.ua/
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№ 

з/п 
Адресат 

88.  Волинська обласна державна адміністрація 

89.  Дніпропетровська обласна державна адміністрація 

90.  Донецька обласна військово-цивільна адміністрація 

91.  Житомирська обласна державна адміністрація 

92.  Закарпатська обласна державна адміністрація 

93.  Запорізька обласна державна адміністрація 

94.  Івано-Франківська обласна державна адміністрація 

95.  Київська обласна державна адміністрація 

96.  Кіровоградська обласна державна адміністрація 

97.  Луганська обласна військово-цивільна адміністрація 

98.  Львівська обласна державна адміністрація 

99.  Миколаївська обласна державна адміністрація 

100.  Одеська обласна державна адміністрація 

101.  Полтавська обласна державна адміністрація 

102.  Рівненська обласна державна адміністрація 

103.  Сумська обласна державна адміністрація 

104.  Тернопільська обласна державна адміністрація 

105.  Харківська обласна державна адміністрація 

106.  Херсонська обласна державна адміністрація 

107.  Хмельницька обласна державна адміністрація 

108.  Черкаська обласна державна адміністрація 

109.  Чернівецька обласна державна адміністрація 

110.  Чернігівська обласна державна адміністрація 

111.  Державний концерн “Укроборонпром” 

112.  Київська міська державна адміністрація 
 


