
 

 
МІНІСТЕРСТВО ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ УКРАЇНИ

Мінцифри
вул. Ділова, 24, м. Київ, 03150, тел. (044) 207-17-30

E-mail: hello@thedigital.gov.ua, сайт: www.thedigital.gov.ua, код згідно з ЄДРПОУ 43220851

від ____________20___р. № ________________      На №_______________ від ______________20___р. 

Інтернет Асоціація України 
вул. О. Гончара, 15/3, офіс 22, 
м. Київ, 04053
info@inau.ua

Міністерство цифрової трансформації України в межах компетенції 
розглянуло лист Інтернет Асоціації України від 04.07.2022 № 58 щодо процедури 
тимчасового виїзду за кордон військовозобов’язаних представників сфери 
електронних комунікацій та повідомляє. 

Відповідно до частини другої статті 19 Конституції України органи 
державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи 
зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що 
передбачені Конституцією та законами України.

Згідно із Положенням про Міністерство цифрової трансформації України, 
затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 18.09.2019 № 856, 
Мінцифри є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, 
що забезпечує формування та реалізацію державної політики, зокрема у сфері 
розвитку інфраструктури широкосмугового доступу до Інтернету та 
телекомунікацій.

Виїзд громадян України за межі державного кордону здійснюється 
відповідно до Правил перетинання державного кордону громадянами України, 
затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 р. № 57 
(далі – Правила).

Відповідно до пункту 26 Правил у разі введення на території України 
надзвичайного або воєнного стану право на перетин державного кордону мають 
інші військовозобов’язані особи, які не підлягають призову на військову службу 
під час мобілізації.

При цьому згідно із статтею 23 Закону України «Про мобілізаційну 
підготовку та мобілізацію» не підлягають призову на військову службу під час 
мобілізації військовозобов’язані, які заброньовані на період мобілізації та на 
воєнний час за органами державної влади, іншими державними органами, 



2

органами місцевого самоврядування, а також за підприємствами, установами і 
організаціями в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. 

Водночас інформуємо, що за інформацією Державної прикордонної 
служби України (за посиланням 
https://www.kmu.gov.ua/news/derzhprikordonsluzhba-shchodo-viyizdu-za-kordon-
cholovikiv-yaki-postijno-prozhivayut-za-mezhami-ukrayini-zabronovanih-osib-ta-
deyakih-inshih-kategorij) обов’язковими документами, які посвідчують те, що 
особа є заброньованою, є як правило, або посвідчення особи, яка перебуває на 
спеціальному обліку, або витяг з наказу Міністерства економіки України, 
виданий в порядку, встановленому в порядку, визначеному постановою Кабінету 
Міністрів України від 03.03.2022 № 194 «Деякі питання бронювання 
військовозобов’язаних в умовах правового режиму воєнного стану». При цьому 
такі особи повинні мати документи, які засвідчують службову мету перетину 
кордону, тобто документи про відрядження: витяг з наказу, посвідчення про 
відрядження, лист-звернення до Державної прикордонної служби, в якому 
керівник підприємства, установи чи організації зазначає, що відповідна посадова 
особа відряджається для виконання службових обов’язків за кордоном.

Також зазначаємо, що відповідно до частини четвертої статті 37 Закону 
України «Про військовий обов’язок і військову службу» у воєнний час 
забороняється виїзд призовників, військовозобов’язаних та резервістів з місця 
проживання без дозволу керівника відповідного районного (міського) 
територіального центру комплектування та соціальної підтримки 
(військовозобов’язаних та резервістів Служби безпеки України, Служби 
зовнішньої розвідки України – без дозволу відповідного керівника).

Крім того інформуємо, що Мінекономіки було розроблено та надіслано на 
погодження заінтересованим органам проект постанови Кабінету Міністрів 
України «Про внесення змін до Правил перетинання державного кордону 
громадянами України» (лист Мінекономіки від 27.06.2022 № 2714-02/41902-03), 
яким, зокрема пропонується врегулювати механізм виїзду за межі України 
технічних спеціалістів підприємств, установ, організацій, що здійснюють 
діяльність в сфері електронних комунікацій, за результатами розгляду якого 
Мінцифри було надано висновок про проведення цифрової експертизи (лист 
Мінцифри від 30.06.2022 № 1/04-2-5201).
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