
 

 

     Мобілізаційна підготовка, у відповідності до Закону України «Про 

мобілізаційну підготовку та мобілізацію» (надалі – Закон) -    комплекс    

організаційних, політичних, економічних, фінансових, соціальних, правових та 

інших заходів,   які  здійснюються  в  мирний  час  з  метою  підготовки  

національної економіки,  органів державної влади,  інших державних  

органів,  органів місцевого самоврядування,  Збройних Сил України,  

інших   утворених   відповідно   до   законів  України  військових  

формувань, а також правоохоронних органів спеціального призначення  

та  Державної  спеціальної  служби транспорту (далі - Збройні Сили  

України,  інші  військові  формування),  сил  цивільного  захисту,  

підприємств, установ і організацій до своєчасного й організованого  

проведення  мобілізації  та  задоволення  потреб оборони держави і  

захисту   її   території   від   можливої   агресії,  забезпечення  

життєдіяльності  населення  в  особливий  період;  

  

     Система управління  мобілізаційною  підготовкою (згідно Закону) -   

складова частина  загальної  системи  управління  державою,  яка  спрямовує  

діяльність  органів  державної  влади,  інших  державних  органів,  

органів   місцевого   самоврядування,   єдиної  державної  системи  

цивільного   захисту  на  підготовку  систем  управління,  засобів  

зв'язку,   інформаційного   забезпечення,  а  також  фінансових  і  

матеріально-технічних ресурсів, підприємств, установ і організацій  

до  проведення  мобілізації;  

 

     Мобілізація -   комплекс   заходів,   здійснюваних   з  метою  

планомірного  переведення   національної   економіки,   діяльності  

органів   державної   влади,   інших  державних  органів,  органів  

місцевого самоврядування,  підприємств,  установ і організацій  на  

функціонування   в  умовах  особливого  періоду,  а  Збройних  Сил  

України, інших військових формувань, Оперативно-рятувальної служби  

цивільного  захисту  -  на  організацію  і  штати  воєнного  часу.  

Мобілізація  може  бути  загальною  або  частковою  та проводиться  

відкрито  чи  приховано; 

     Особливий період   -   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,  а  також  виконання  громадянами  України   свого  

конституційного  обов'язку щодо захисту Вітчизни,  незалежності та  

територіальної  цілісності  України,   який   настає   з   моменту  

оголошення  рішення  про мобілізацію (крім цільової) або доведення  

його до виконавців стосовно прихованої мобілізації  чи  з  моменту  

введення  воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях та  

охоплює час мобілізації, воєнний час і частково відбудовний період  

після закінчення воєнних дій; 



 

          Мобілізаційний план - сукупність документів,  які  визначають  

зміст,  обсяги,  виконавців,  порядок  і строки здійснення заходів  

щодо  мобілізаційного  розгортання  Збройних  Сил  України,  інших  

військових  формувань,  Оперативно-рятувальної  служби  цивільного  

захисту,  переведення  національної  економіки, діяльності органів  

державної   влади,  інших  державних  органів,  органів  місцевого  

самоврядування,   підприємств,   установ  і  організацій,  системи  

забезпечення  життєдіяльності населення на функціонування в умовах  

особливого  періоду;  Мобілізаційні завдання    (замовлення)    -   окремі   

вимоги мобілізаційного  плану  щодо  номенклатури,  обсягів   виробництва  

необхідної   продукції,  утворення  і  підготовки  до  розгортання  

спеціальних формувань, а також затверджені в установленому порядку  

першочергові заходи мобілізаційної підготовки,  які доводяться для  

виконання до центральних  і  місцевих  органів  виконавчої  влади,  

інших  державних  органів,  Ради  міністрів  Автономної Республіки  

Крим,  органів місцевого самоврядування. До підприємств, установ і  

організацій,  що  залучаються  до виконання мобілізаційних завдань  

(замовлень),  мобілізаційні  завдання  (замовлення)  доводяться на  

підставі  затверджених основних показників мобілізаційного плану і  

договорів  (контрактів),  що  укладаються в порядку, передбаченому  

законодавством;    

     Спеціальні формування - утворені  в  мирний  час  у  порядку,  

встановленому   Кабінетом   Міністрів   України,   підприємствами,  

установами і організаціями згідно з штатами і табелями  до  штатів  

автомобільні,   авіаційні,  водні,  залізничні,  медичні  та  інші  

формування,  які після відповідної підготовки передаються під  час  

мобілізації у встановленому порядку до Збройних Сил України, інших  

військових формувань для задоволення їх потреб,  а також  утворені  

відповідними   центральними   органами   виконавчої  влади  -  для  

забезпечення потреб галузей національної економіки; 

     Основні показники  мобілізаційного   плану   -   розрахункові  

потреби  держави на особливий період,  сформовані в натуральному і  

вартісному  обчисленні,  для  задоволення  потреб   Збройних   Сил  

України,  інших  військових  формувань,  сил  цивільного  захисту,  

забезпечення  функціонування  національної  економіки  та  системи  

забезпечення життєдіяльності населення;  

     Мобілізаційні потужності  - виробничі потужності підприємств,  

установ  і  організацій,  які  створюються  в   мирний   час   для  

виробництва   продукції  і  задоволення  інших  потреб  держави  в  

особливий   період.   Мобілізаційні   потужності   не   підлягають  

приватизації, у тому числі в разі ліквідації підприємств, установ,  

організацій.  Рішення  щодо  передачі  мобілізаційних  потужностей  

іншим підприємствам, установам і організаціям приймаються органами  

виконавчої  влади,   іншими   державними   органами   в   порядку,  

визначеному Кабінетом Міністрів України. 


