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Щодо бронювання 
військовозобов’язаних

Мінекономіки розглянуло лист Інтернет Асоціації України від 29.08.2022 

№ 76/1 стосовно сприяння у вирішенні питання щодо можливості бронювання 

військовозобов’язаних, які мають військово-облікову спеціальність (далі – ВОС) 

у сфері зв’язку без врахування дефіцитних для Збройних Сил України ВОС, 

визначення процедури бронювання військовозобов’язаних, які раніше не перебували 

на службі у Збройних Силах України, та інформує.

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 з Положенням про Міністерство економіки України, затвердженим 

постановою Кабінету Міністрів України від 20.08.2014 № 459 (із змінами), 

Мінекономіки не наділено повноваженнями щодо вирішення зазначених у листі 

питань.

Рішення щодо заборони бронювання військовозобов’язаних, які мають 

дефіцитні для Збройних Сил України ВОС прийнято Головнокомандувачем Збройних 

Сил України.

Про заборону бронювання військовозобов’язаних працівників підприємств, 

установ і організацій, які мають дефіцитні для Збройних Сил України ВОС, 
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зазначається також у листах Міноборони про погодження пропозицій державних 

органів з питань бронювання військовозобов’язаних, які надсилаються 

до Мінекономіки згідно з вимогами пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України 

від 03.03.2022 № 194 “Деякі питання бронювання військовозобов’язаних в умовах 

правового режиму воєнного стану” (із змінами).

Отже, для вирішення питання щодо можливості бронювання 

військовозобов’язаних підприємств, установ, організацій, які надають критично-

важливі послуги у сфері електронних комунікацій, та мають дефіцитні для Збройних 

Сил України ВОС, а також щодо визначення процедури бронювання 

військовозобов’язаних, які раніше не перебували на службі у Збройних Силах 

України, пропонуємо звернутися до Міноборони, як головного органу у системі 

центральних органів виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує 

державну політику з питань національної безпеки у воєнній сфері, сферах оборони 

і військового будівництва у мирний час та особливий період.
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