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Міністерство цифрової трансформації України за результатами розгляду 
листа Інтернет Асоціації України від 29.08.2022 № 76/2 щодо бронювання 
військовозобов’язаних співробітників сфери електронних комунікацій та 
інформаційних послуг в межах компетенції повідомляє.

Частиною другою статті 19 Конституції України встановлено, що 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. 

Відповідно до абзацу другого пункту 1 Положення про Міністерство 
цифрової трансформації України, затвердженого 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: у сферах цифровізації, цифрового розвитку, цифрової 
економіки, цифрових інновацій та технологій, електронного урядування та 
електронної демократії, розвитку інформаційного суспільства, інформатизації; у 
сфері впровадження електронного документообігу; у сфері розвитку цифрових 
навичок та цифрових прав громадян; у сферах відкритих даних, публічних 
електронних реєстрів, розвитку національних електронних інформаційних ресурсів 
та інтероперабельності, розвитку інфраструктури широкосмугового доступу до 
Інтернету та телекомунікацій, електронної комерції та бізнесу; у сфері надання 
електронних та адміністративних послуг; у сферах електронних довірчих послуг та 
електронної ідентифікації; у сфері розвитку ІТ-індустрії; у сфері розвитку та 
функціонування правового режиму Дія Сіті.

Водночас абзацами першим та другим пункту 1 постанови Кабінету 
Міністрів України від 09.02.2022 № 107 «Питання забезпечення реалізації Закону 
України «Про електронні комунікації» установлено, що виконання повноважень 
центрального органу виконавчої влади у сферах електронних комунікацій та 
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радіочастотного спектра протягом періоду дії правового режиму воєнного стану в 
Україні та шести місяців після його припинення чи скасування забезпечує 
Адміністрація Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації 
України.

Разом з тим зазначаємо, що правові основи мобілізаційної підготовки та 
мобілізації в Україні встановлює Закон України «Про мобілізаційну підготовку та 
мобілізацію» (далі – Закон), який визначає засади організації цієї роботи, 
повноваження органів державної влади, інших державних органів, органів 
місцевого самоврядування, а також обов’язки підприємств, установ і організацій 
незалежно від форми власності (далі – підприємства, установи і організації), 
повноваження і відповідальність посадових осіб та обов’язки громадян щодо 
здійснення мобілізаційних заходів.

Згідно із частиною першою статті 25 Закону бронюванню підлягають 
військовозобов’язані, які працюють в органах державної влади, інших державних 
органах, органах місцевого самоврядування та на підприємствах, в установах і 
організаціях незалежно від їх форми власності, яким встановлено мобілізаційні 
завдання (замовлення), у разі, якщо це необхідно для забезпечення функціонування 
зазначених органів та виконання мобілізаційних завдань (замовлень). Такі 
військовозобов’язані не підлягають прийняттю на службу у військовому резерві.

Абзацом п’ятим статті 15 Закону визначено, що центральні органи 
виконавчої влади та інші державні органи забезпечують державне регулювання 
мобілізаційної підготовки у відповідній сфері управління та галузі національної 
економіки, керують мобілізаційною підготовкою підприємств, установ і 
організацій, що належать до сфери їх управління або залучаються ними до 
виконання мобілізаційних завдань (замовлень).

Порядок бронювання військовозобов’язаних за органами державної влади, 
іншими державними органами, а також підприємствами, установами, 
організаціями, які задовольняють потреби Збройних Сил України, інших 
військових формувань, населення (далі – підприємства, установи, організації) в 
умовах правового режиму воєнного стану визначено постановою Кабінету 
Міністрів України від 03 березня 2022 року № 194 «Деякі питання бронювання 
військовозобов’язаних в умовах правового режиму воєнного стану», згідно з 
пунктом 2 якої органи державної влади, інші державні органи подають 
Міністерству економіки погоджені Міністерством оборони пропозиції щодо 
бронювання військовозобов’язаних у відповідних сферах управління, галузях 
національної економіки, на підприємствах, в установах і організаціях за 
встановленою формою з відповідним обґрунтуванням.

Відповідно до повноважень щодо організації бронювання 
військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час, визначених статтею 
131 Закону, Міністерство економіки, зокрема проводить аналіз економічного і 
військово-економічного потенціалів національної економіки; бере участь у 
розробленні проектів законодавчих та інших нормативно-правових актів з питань 
мобілізаційної підготовки та мобілізації; здійснює контроль за станом 
мобілізаційної готовності національної економіки України та підприємств, установ 
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і організацій, яким встановлені мобілізаційні завдання (замовлення); 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.

В свою чергу, відповідно до статті 14 Закону Міністерство оборони України, 
зокрема здійснює контроль за станом мобілізаційної готовності у Збройних Силах 
України та за підготовкою підприємств, установ і організацій до виконання 
мобілізаційних завдань (замовлень) для задоволення потреб Збройних Сил 
України, інших військових формувань; укладає в установленому порядку договори 
(контракти) на виконання мобілізаційних завдань (замовлень) з підприємствами, 
установами і організаціями, які залучаються ним до виконання мобілізаційних 
завдань (замовлень), і підприємствами, які здійснюють поставку військової 
продукції; бере участь у плануванні мобілізаційної підготовки у відповідних 
центральних органах виконавчої влади (за сферою їх управління чи галуззю 
національної економіки). Крім того, Міністерство оборони України через 
Генеральний штаб Збройних Сил України разом з центральними і місцевими 
органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, Службою 
безпеки України та Службою зовнішньої розвідки України забезпечує 
функціонування системи військового обліку призовників, військовозобов’язаних 
та резервістів; бере участь в укладанні в установленому порядку договорів 
(контрактів) на виконання мобілізаційних завдань (замовлень) з підприємствами, 
установами і організаціями, які залучаються ним до виконання мобілізаційних 
завдань (замовлень), і підприємствами, які здійснюють поставку військової 
продукції, тощо.

Таким чином, враховуючи викладене, а також зважаючи на те, що 
бронювання військовозобов’язаних, зокрема для забезпечення виконання 
підприємствами, установами, організаціями або їх фахівцями завдань із 
забезпечення функціонування підприємств, установ і організацій, які 
задовольняють потреби Збройних Сил, інших військових формувань, населення 
здійснюється центральними органами виконавчої влади або іншими державними 
органами у відповідній сфері управління (галузі національної економіки), до якої 
належать зазначені завдання, питання бронювання військовозобов’язаних 
працівників підприємств, установ, організацій у сфері електронних комунікацій та 
радіочастотного спектра належить до компетенції Адміністрації Державної служби 
спеціального зв’язку та захисту інформації України.

Перший заступник Міністра                                                           Олексій ВИСКУБ

Кікіна Тетяна kikinatetiana@e.gov.ua 
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