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Додаток 2 
 
 
 
 

ЗАКОНОДАВЧІ ПРОПОЗИЦІЇ 
щодо стабілізації діяльності аграрного сектору України під час особливого періоду 

 

  

 
Закон України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" 

Стаття 12. Кабінет Міністрів України  
 
     Кабінет Міністрів України:  
… 
визначає порядок  управління  національною економікою України та заходи із 
забезпечення її функціонування в особливий період; 
 
 
 
 
… 
створює мобілізаційний резерв матеріально-технічних і сировинних ресурсів; 
 
… 
визначає порядок укладання договорів (контрактів) на виконання    
підприємствами, установами і організаціями мобілізаційних завдань 
(замовлень), зокрема на поставку матеріально-технічних ресурсів, виконання 
робіт та надання послуг, у тому числі щодо поставки готової продукції,  
забезпечення виконання зазначених завдань (замовлень) матеріально-
технічними ресурсами, а також щодо їх фінансування;  
… 

Стаття 12. Кабінет Міністрів України  
 
     Кабінет Міністрів України:  
… 
визначає порядок  управління  національною економікою України та заходи із 
забезпечення її функціонування в особливий період; 
 
забезпечує продовольчу безпеку держави, здійснює захист експортного 
потенціалу, забезпечує стабільність функціонування ключових галузей 
національної економіки України в особливий період; 
…  
створює мобілізаційний резерв матеріально-технічних, сировинних і 
людських ресурсів; 
… 
визначає порядок укладання договорів (контрактів) на виконання    
підприємствами, установами і організаціями мобілізаційних завдань 
(замовлень), зокрема на поставку матеріально-технічних ресурсів, виконання 
робіт та надання послуг, у тому числі щодо поставки готової продукції,  
забезпечення виконання зазначених завдань (замовлень) матеріально-
технічними, людськими ресурсами, а також щодо їх фінансування;  
… 

Стаття 13. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що 
забезпечує формування державної політики у сфері економічного розвитку 
… 
розробляє і подає Кабінету Міністрів України проект мобілізаційного  плану 
національної економіки України на особливий період; 
… 
 
 

Стаття 13. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що 
забезпечує формування державної політики у сфері економічного розвитку 
… 
розробляє і подає Кабінету Міністрів України проект мобілізаційного  плану 
національної економіки України на особливий період; 
 
розробляє і подає Кабінету Міністрів України проект плану забезпечення 
продовольчої безпеки, збереження експортного потенціалу, стабілізації 
національної економіки України на особливий період; 
… 
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Стаття 13-1. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що 
реалізує державну політику у сфері економічного розвитку 
… 
проводить аналіз економічного і військово-економічного потенціалів 
національної економіки; 
… 

Стаття 13-1. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що 
реалізує державну політику у сфері економічного розвитку 
… 
проводить аналіз економічного, військово-економічного, продовольчого, 
експортного потенціалів національної економіки; 
… 

Стаття 14. Повноваження Міністерства оборони України  
 
     1. Міністерство оборони України: 
…  
забезпечує формування військово-технічної політики та пропозицій щодо  
мобілізаційних завдань (замовлень) на створення, виробництво та ремонт  
озброєння, військової техніки, інших матеріально-технічних засобів; 
 
… 
     2. Міністерство оборони України через Генеральний штаб Збройних Сил 
України: 
… 
визначає потреби Збройних Сил України на особливий період, узагальнює 
потреби інших військових  формувань, які  включені  до схеми мобілізаційного   
розгортання, виходячи з економічних можливостей держави; 
… 

Стаття 14. Повноваження Міністерства оборони України  
 
     1. Міністерство оборони України: 
…  
забезпечує формування військово-технічної політики та пропозицій щодо  
мобілізаційних завдань (замовлень) на створення, виробництво та ремонт  
озброєння, військової техніки, продовольчого забезпечення збройних сил, 
інших матеріально-технічних засобів; 
… 
     2. Міністерство оборони України через Генеральний штаб Збройних Сил 
України: 
… 
визначає потреби Збройних Сил України на особливий період, узагальнює 
потреби інших військових  формувань, які  включені  до схеми мобілізаційного   
розгортання, виходячи з економічних можливостей держави, необхідності 
забезпечення продовольчої безпеки держави, збереження та примноження 
експортного потенціалу, забезпечення стабільності функціонування 
ключових галузей національної економіки України; 
… 

Стаття 15. Повноваження інших центральних органів виконавчої влади та 
інших державних органів 
… 
визначають у відповідній сфері управління, галузі національної економіки 
можливості щодо задоволення потреб Збройних Сил  України, інших 
військових формувань, сил цивільного захисту, національної економіки та 
забезпечення життєдіяльності населення в умовах особливого періоду; 
… 

Стаття 15. Повноваження інших центральних органів виконавчої влади та 
інших державних органів 
… 
визначають у відповідній сфері управління, галузі національної економіки 
можливості щодо задоволення потреб Збройних Сил  України, інших 
військових формувань, сил цивільного захисту, національної економіки, 
забезпечення продовольчої безпеки, збереження експортного 
потенціалу та забезпечення життєдіяльності населення в умовах особливого 
періоду; 
… 

Стаття 17. Місцеві органи виконавчої влади 
… 
визначають можливості адміністративно-територіальних одиниць щодо  
задоволення  потреб  Збройних  Сил України, інших військових формувань,  
сил  цивільного  захисту,  національної  економіки  та забезпечення   
життєдіяльності   населення   в  умовах  особливого періоду; 
… 

Стаття 17. Місцеві органи виконавчої влади 
… 
визначають можливості адміністративно-територіальних одиниць щодо  
задоволення  потреб  Збройних  Сил України, інших військових формувань,  
сил  цивільного  захисту,  національної  економіки, забезпечення 
продовольчої безпеки, збереження експортного потенціалу та 
забезпечення   життєдіяльності   населення   в  умовах  особливого періоду; 
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… 

Стаття 18. Органи місцевого самоврядування 
… 
  беруть участь у формуванні проектів основних показників мобілізаційного 
плану;  
 
  розробляють мобілізаційні плани, довготермінові і річні програми 
мобілізаційної підготовки; 
 
 
 
 
… 

Стаття 18. Органи місцевого самоврядування 
… 
  беруть участь у формуванні проектів основних показників мобілізаційного 
плану з урахуванням необхідності забезпечення продовольчої безпеки 
держави, збереження експортного потенціалу, стабільності 
функціонування ключових галузей національної економіки;  
 
  розробляють мобілізаційні плани, довготермінові і річні програми 
мобілізаційної підготовки з урахуванням необхідності забезпечення 
продовольчої безпеки держави, збереження експортного потенціалу, 
стабільності функціонування ключових галузей національної економіки;  
… 

  


