
Поняття мобілізації та її ознаки 

 

  У зв'язку з тим, що у січні 2015 року планується проведення четвертої хвилі 

мобілізації в Україні, вважаю за потрібне розкрити поняття мобілізації та її основних ознак. 

   Правовою основою мобілізаційної підготовки та  мобілізації є Конституція України,  

Закон України "Про оборону України", цей та інші закони України,  а також видані відповідно 

до них нормативно-правові акти.  

  Організація і порядок проведення мобілізаційної підготовки та мобілізації 

визначаються відповідно до Закону України “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію”,  

актами Президента України та Кабінету Міністрів України.  

 Загальна мобілізація проводиться одночасно на всій території України і стосується  

національної  економіки,  органів державної   влади,  інших  державних  органів,  органів  

місцевого самоврядування,  Збройних Сил України, інших військових формувань, 

Оперативно-рятувальної  служби цивільного  захисту,  підприємств, установ і організацій. 

 Часткова мобілізація може проводитися в окремих місцевостях держави, а також   

стосуватися певної частини національної економіки, Збройних Сил України, інших 

військових формувань, Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту, підприємств, 

установ і організацій.  

 Відповідальність за організацію мобілізаційної підготовки та стан мобілізаційної 

готовності органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого     

самоврядування,адміністративно-територіальних одиниць і населених пунктів, Збройних     

Сил України, інших військових формувань,Оперативно-рятувальної  служби цивільного 

захисту та підприємств, установ і організацій покладається на відповідних керівників. 

 Вид, обсяги, порядок і строк проведення мобілізації визначаються Президентом 

України в рішенні про її проведення.                                                                                             

 Рішення про  проведення відкритої мобілізації має бути негайно оголошене через 

засоби масової інформації.  

 Рішення про проведення прихованої мобілізації доводиться до органів державної  

влади, інших державних органів,  Ради міністрів  Автономної  Республіки Крим, обласних,  

Київської та Севастопольської міських державних  адміністрацій по  закритих каналах  

оповіщення в порядку, який визначається Президентом України.  

 З моменту оголошення мобілізації (крім цільової) чи введення воєнного стану в 

Україні або в окремих її місцевостях настає особливий період функціонування національної 

економіки, органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого 

самоврядування, Збройних Сил України, інших військових формувань, сил цивільного захисту,   

підприємств, установ і організацій.  

     На час особливого періоду дія будь-яких прийнятих до настання цього періоду   

нормативно-правових актів, що передбачають скорочення чисельності, обмеження 

комплектування або фінансування Збройних Сил України, інших військових формувань чи 

правоохоронних органів  спеціального призначення, зупиняється. 

 Загальне керівництво у сфері мобілізаційної підготовки і мобілізації держави    

здійснюється Президентом України; організаційне керівництво мобілізаційної  підготовкою   

і мобілізацією в Україні - Кабінетом Міністрів України; координація діяльності органів  

виконавчої влади з питань мобілізаційної підготовки та мобілізації здійснюється Радою 

національної безпеки і оборони України.  

 Безпосереднє керівництво щодо реалізації заходів з мобілізаційної підготовки і 

мобілізації здійснюється в центральних органах виконавчої влади, інших державних органах 

їх керівниками, а в Збройних Силах України, інших військових формуваннях - центральними 

органами управління відповідних військових формувань.  

      Громадяни зобов'язані:  

    з'являтися за викликом до військових комісаріатів( військовозобов'язані Служби   

безпеки України -  за викликом Центрального  управління  або  регіонального органу Служби 

безпеки України) для постановки на військовий облік та  визначення призначення на  

воєнний час;  



      надавати в установленому порядку під час мобілізації будівлі, споруди, транспортні 

засоби та інше майно, власниками яких вони є, Збройним Силам України, іншим військовим 

формуванням, Оперативно-рятувальній службі цивільного захисту з наступним 

відшкодуванням державою їх вартості в порядку, встановленому законом.  

      Громадяни, які перебувають у запасі і не призвані на військову службу або не  залучені  

до виконання обов'язків щодо мобілізації  за посадами, передбаченими штатами воєнного 

часу, під час мобілізації, можуть бути відповідно до закону залучені до виконання робіт, які  

мають оборонний характер. 

      Громадяни, які  здійснюють підприємницьку діяльність, виконують мобілізаційні 

завдання (замовлення) згідно з укладеними договорами (контрактами).  

 Під час мобілізації та переведення Збройних Сил України, інших військових   

формувань, Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту на штати воєнного часу 

громадяни (крім тих, які проходять службу у військовому резерві) зобов’язані з’явитися до 

військових частин або на збірні пункти військових комісаріатів у строки, зазначені в  

отриманих ними документах (мобілізаційних розпорядженнях, повістках або 

розпорядженнях військових комісарів (військовозобов'язані Служби безпеки України - 

керівників органів, де вони  перебувають на військовому обліку, військовозобов'язані 

Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту - керівників відповідних органів  

управління центрального органу виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує 

державну політику у сфері цивільного захисту). Резервісти зобов'язані з'явитися до 

військових частин у строки, визначені командирами військових частин, в яких вони 

проходять службу у військовому резерві. 

 Громадяни, які перебувають у запасі, завчасно приписуються до військових частин для 

проходження військової служби у воєнний час або до інших підрозділів чи формувань для 

виконання обов'язків за посадами, передбаченими штатами воєнного часу. 

 Призов громадян на військову службу (крім тих, що проходять службу у військовому 

резерві) під час мобілізації або залучення їх до виконання обов'язків за посадами, 

передбаченими штатами воєнного часу, здійснюють місцеві органи виконавчої влади через  

військові комісаріати (військовозобов'язаних Служби безпеки України - Центральне  

управління або регіональні органи Служби безпеки України, військовозобов'язаних  

Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту - відповідні органи управління 

центрального органу виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну  

політику у сфері  цивільного захисту). Резервістів на військову службу під час оголошення 

мобілізації призивають командири військових частин, в яких вони проходять службу у 

військовому резерві. 

 Громадянам, які перебувають на військовому обліку, з моменту оголошення   

мобілізації забороняється зміна місця проживання без дозволу посадової особи, визначеної у 

частині третій цієї статті. 

    Не підлягають призову на військову службу під час мобілізації військовозобов'язані:  
 заброньовані на період мобілізації та на воєнний час за органами державної влади,  

іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, а також за 

підприємствами, установами і організаціями в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів 

України;  

 визнані відповідно до висновку військово-лікарської  комісії тимчасово  непридатними 

до військової служби за станом здоров'я на термін до шести місяців (з наступним    

проходженням військово-лікарської комісії);  

 чоловіки, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років (такі 

чоловіки можуть бути призвані на військову службу у разі їх згоди тільки за місцем 

проживання);  

 жінки  та  чоловіки,  які самостійно виховують дитину (дітей) віком  до  18  років (такі 

особи можуть бути призвані на військову службу  у  разі  їх  згоди і тільки за місцем 

проживання);  

  жінки та чоловіки, на утриманні яких перебуває повнолітня дитина, яка є інвалідом I 

чи II групи, до досягнення нею 23 років;  



      усиновителі, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, на  

утриманні яких перебувають діти-сироти або діти, позбавлені батьківського піклування, 

віком до 18 років (такі особи можуть бути призвані на військову службу у разі їх згоди і 

тільки за місцем проживання);  

 зайняті постійним доглядом за особами, що його потребують, відповідно до 

законодавства України, в разі відсутності  інших осіб, які можуть здійснювати такий догляд;  

 народні депутати України, депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим;  

 інші військовозобов'язані або окремі категорії громадян у передбачених законами 

випадках.  

 Призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період  не  підлягають 

також студенти та аспіранти, які навчаються на денній формі навчання. 

 
Для отримання   додаткової інформації  звертайтеся за тел.:(063) 730 84 39,  (044)286 87 80 

________________________________________________________________________________ 

 

Закон України “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію” 

 

 


