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Міністерство цифрової трансформації України за результатами опрацювання 
листа Інтернет Асоціації України від 13.02.2023 № 14/1 щодо проблемних питань 
бронювання військовозобов’язаних, які є працівниками сфери електронних 
комунікацій в межах компетенції повідомляє. 

Згідно з частиною другою 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.

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, у разі якщо це необхідно для 
забезпечення функціонування зазначених органів; на підприємствах, в установах і 
організаціях, яким встановлено мобілізаційні завдання (замовлення), у разі якщо це 
необхідно для виконання встановлених мобілізаційних завдань (замовлень); на 
підприємствах, в установах і організаціях, які здійснюють виробництво товарів, 
виконання робіт і надання послуг, необхідних для забезпечення потреб Збройних 
Сил України, інших військових формувань; на підприємствах, в установах і 
організаціях, які є критично важливими для функціонування економіки та 
забезпечення життєдіяльності населення в особливий період. Критерії та порядок, 



2

за якими здійснюється визначення підприємств, установ і організацій, які є 
критично важливими для функціонування економіки та забезпечення 
життєдіяльності населення в особливий період, встановлюються Кабінетом 
Міністрів України.

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).

Відповідно до пункту 4 Порядку та критеріїв визначення підприємств, 
установ і організацій, які є критично важливими для функціонування економіки та 
забезпечення життєдіяльності населення в особливий період, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 27.01.2023 № 76, визначення 
підприємства, установи, організації критично важливим для функціонування 
економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період 
здійснюється центральним органом виконавчої влади, іншим державним органом, 
органом державного управління, юрисдикція якого поширюється на всю територію 
України, за відповідною сферою управління та галуззю національної економіки або 
обласною, Київською та Севастопольською міськими держадміністраціями, або 
обласною, Київською та Севастопольською міськими військовими/військово-
цивільними адміністраціями (у разі їх утворення) на території відповідної 
адміністративно-територіальної одиниці.

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, зокрема у сферах цифровізації, цифрового розвитку, цифрової 
економіки, цифрових інновацій та технологій, розвитку інформаційного 
суспільства, інформатизації; розвитку інфраструктури широкосмугового доступу 
до Інтернету та телекомунікацій, надання електронних та адміністративних послуг, 
електронних довірчих послуг та електронної ідентифікації, розвитку ІТ-індустрії, 
розвитку та функціонування правового режиму Дія Сіті.

При цьому зазначаємо, що відповідно до абзаців першого та другого 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 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.



3

Разом з тим Мінцифри листом від 14.02.2023 № 1/04-2-1434 було надіслано 
до Мінекономіки як головного розробника постанови Кабінету Міністрів України 
від 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» для опрацювання та внесення змін до 
вказаної постанови щодо:

продовження на один місяць відстрочок від призову на військову службу під 
час мобілізації, які були надані військовозобов’язаним, що працюють на 
підприємствах, установах і організаціях у сферах електронних комунікацій та 
радіочастотного спектра, розвитку інфраструктури широкосмугового доступу до 
Інтернету, рішеннями Міністерства економіки та строк яких закінчується у 
лютому-березні 2023 року;

не застосування до підприємств, установ і організацій, що надають послуги у 
сферах електронних комунікацій та радіочастотного спектра, розвитку 
інфраструктури широкосмугового доступу до Інтернету, подання списків за якими 
здійснюється Мінцифри або Адміністрацією Держспецзв’язку, обмежень щодо 
кількості військовозобов’язаних, які підлягають бронюванню.

 

Перший заступник Міністра                                                          Олексій ВИСКУБ

Кікіна Тетяна kikinatetiana@e.gov.ua 
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