
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України

від 7 березня 2022 р. № 218

ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України

від 3 березня 2022 р. № 194

1. Доповнити постанову пунктом 7 такого змісту:
“7. Дія пунктів 2—6 цієї постанови не поширюється на

військовозобов’язаних водіїв, які здійснюють перевезення для потреб
Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України
військових формувань, а також медичних вантажів та вантажів
гуманітарної допомоги, військовозобов’язаних працівників підприємств
залізничного транспорту, які забезпечують функціонування та
безперебійну роботу залізниці, бронювання яких здійснюється відповідно
до цього пункту.

Рішення стосовно бронювання зазначених в абзаці першому цього
пункту військовозобов’язаних приймає Мінінфраструктури або обласні,
Київська міська військові адміністрації, в якому зазначається строк дії
відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації та на
воєнний час, який не може перевищувати шість місяців.

Мінінфраструктури або обласні, Київська міська військові
адміністрації, надсилають до Адміністрації Державної прикордонної
служби рішення про бронювання зазначених в абзаці першому цього
пункту військовозобов’язаних для врахування під час виїзду з України і
в’їзду в Україну громадян України”.

2. Додаток до постанови викласти в такій редакції:
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“Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України

від 3 березня 2022 р. № 194
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України

від 7 березня 2022 р. № 218)

ПРОПОЗИЦІЇ
щодо бронювання військовозобов’язаних, яким

надається відстрочка від призову на військову службу
під час мобілізації та на воєнний час

(найменування органу державної влади, іншого державного органу)

№
з/п

Прізвище,
ім’я та по
батькові

Рік
народження

Займана
посада

Військове
звання,

військово-
облікова

спеціальність
№

Найменування
та адреса
органу

державної
влади, іншого
державного
органу,

підприємства,
установи,
організації

Назва
територіального

центру та
соціальної

підтримки (за
місцем

розташування
органу

державної
влади, іншого
державного
органу,

підприємства,
установи,
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підприємства)

Назва
територіального

центру та соціальної
підтримки

(за місцем перебування
військовозобов’язаного
на військовому обліку)

________________________
(найменування посади керівника
органу державної влади, іншого

державного органу)

_____________
(підпис)

_______________________
(ініціали (ініціал власного імені

та прізвище)

МП
___ ____________ 20__ р.”.

______________________


