
УВАГА! 

Зміни у Законі України 

«Про мобілізаційну підготовку і мобілізацію» 

 
Верховна Рада України розширила перелік громадян, які можуть отримати відстрочку від 

мобілізації під час воєнного стану без їхньої згоди та 15 березня внесла зміни у Закон України «Про 

мобілізаційну підготовку і мобілізацію».  

Зараз в Україні не підлягають призову на військову службу під час мобілізації 

військовозобов’язані: 

– Заброньовані працівники стратегічно важливих підприємств; 

– Чоловіки та жінки, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років; 

– Чоловіки та жінки, які самостійно виховують дитину (дітей) віком до 18 років; 

– Батьки, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, які виховують дитину з 

інвалідністю віком до 18 років; 

– Батьки, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, які виховують дитину, 

хвору на тяжкі хвороби (детальніше перелік хвороб див. в ст. 23 Закону); 

– Жінки та чоловіки, на утриманні яких перебуває повнолітня дитина, яка є особою з 

інвалідністю I чи II групи; 

– Усиновителі, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, на утриманні яких 

перебувають діти-сироти або діти, позбавлені батьківського піклування, віком до 18 років; 

– Жінки та чоловіки, зайняті постійним доглядом за хворою дружиною (чоловіком), дитиною, а 

також батьками своїми чи дружини (чоловіка); 

– Особи, які мають дружину/чоловіка із числа осіб з інвалідністю та/або одного із своїх батьків 

чи батьків дружини/чоловіка із числа осіб з інвалідністю I чи II групи; 

– Опікуни особи з інвалідністю, визнаної судом недієздатною; особи, зайняті постійним 

доглядом за особою з інвалідністю I та ІІ груи; особи, зайняті постійним доглядом за особою, яка 

потребує постійного догляду; 

– народні депутати України; 

– працівники органів військового управління, військових частин, підприємств, установ та 

організацій Міноборони, ЗСУ, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, 

СБУ, Нацгвардії, ДПСУ, Нацполіції, податкової міліції, НАБУ, ДБР, Державної виконавчої служби 

України, Управління державної охорони України; 

– здобувачі фахової передвищої та вищої освіти, асистенти-стажисти, аспіранти та докторанти, 

які навчаються за денною або дуальною формами здобуття освіти; 

– наукові і науково-педагогічні працівники закладів вищої та фахової передвищої освіти, 

педагогічні працівники закладів загальної середньої освіти, за умови що вони працюють не менш як 

на 0,75 ставки; 

– чоловіки, чиї близькі родичі (чоловік, дружина, син, донька, батько, мати, дід, баба або рідний 

(повнорідний, неповнорідний) брат чи сестра) загинули або пропали безвісти під час проведення ООС. 

Крім того, внесено зміни у переліки, яким регулювались питання відстрочки та перетину 

кордону. Слід зазначити, що прикордонники, власне, керуються листами Державної прикордонної 

служби України (ДПСУ), яка не завжди своєвчасно реагує на зміни законодавства щодо тих чи інших 

питань, в результаті чого виникали різні непорозуміння, особливо щодо категорії чоловіків, яких 

можна випускати за кордон під час дії воєнного стану в України та які документи вони повинні мати 

при собі для цих дій. 
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