
ЗАХОДИ ПРАВОВОГО РЕЖИМУ ВОЄННОГО СТАНУ

Одним із першочергових заходів, що супроводжують введення воєнного стану в Україні або окремих її 
місцевостях, є утворення тимчасових державних органів – військових адміністрацій.
Відповідно до Закону України «Про правовий режим воєнного стану» (далі – Закон), військові адміністрації мають 
особливі повноваження та підпорядкування.*

ДНІПРОПЕТРОВСЬКЕ
ІНВЕСТИЦІЙНЕ АГЕНТСТВО

Закон України «Про правовий режим воєнного стану» www.zakon.rada.gov.ua/laws/show/389-19
визначає зміст правового режиму воєнного стану, порядок його введення та скасування, правові засади 
діяльності органів державної влади, військового командування, військових адміністрацій, органів місцевого 
самоврядування, підприємств, установ і організацій в умовах воєнного стану, гарантії прав і свобод людини й 
громадянина та прав і законних інтересів юридичних осіб. 

i

Генеральний штаб Збройних Сил України здійснює координацію, спрямування, та контроль за діяльністю 
обласних військових адміністрацій з питань забезпечення оборони, громадської безпеки і порядку, 
здійснення заходів правового режиму воєнного стану (відповідно до ч.7 ст.4).*

Встановлення
особливого режиму 
в’їзду і виїзду;

Запровадження
трудової повинності
для працездатних осіб;

Використання потужностей 
та трудових ресурсів
підприємств для потреб 
оборони;

Примусове відчуження 
майна для потреб
держави;

Запровадження 
комендантської
години;

Заборона торгівлі
зброєю;

Встановлення для фізичних 
і юридичних осіб військово - 
квартирної повинності;

Перевірка документів
у осіб та проведення 
огляду;

Серед заходів правового режиму воєнного стану, що можуть здійснюватися воєнними адміністраціями разом 
із військовим командуванням є:

Встановлювати заборону 
або обмеження на вибір 
місця перебування чи 
місця проживання;

Забороняти 
проведення 
мирних зборів;

*Важливо відмітити, що вищенаведені заходи надано у скороченому вигляді, а повний текст доступний за 
посиланням www.zakon.rada.gov.ua/laws/show/389-19.



ЗАХОДИ ПРАВОВОГО РЕЖИМУ ВОЄННОГО СТАНУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКЕ
ІНВЕСТИЦІЙНЕ АГЕНТСТВО

Заходи правового режиму воєнного стану, що можуть здійснюватися воєнними адміністраціями разом із 
військовим командуванням є:

Реалізуються ці заходи військовими адміністраціями виключно в межах тимчасових обмежень конституційних прав і свобод 
людини і громадянина, а також прав і законних інтересів юридичних осіб, передбачених указом Президента України про 
введення воєнного стану. 

Регулювати роботу постачальників 
електронних комунікаційних мереж 
та/або послуг та інших підприємств, 
установ та організацій.

Встановлювати особливий режим у сфері 
виробництва та реалізації лікарських 
засобів, які мають у своєму складі 
наркотичні засоби, психотропні речовини та 
прекурсори, інші сильнодіючі речовини, 
перелік яких визначається КМУ.

Забороняти роботу приймально-переда-
вальних радіостанцій особистого і 
колективного користування та передачу 
інформації через комп’ютерні мережі.

Проводити евакуацію 
населення.

Запроваджувати у разі необхідності 
у порядку, нормоване забезпечення 
населення основними продоволь-
чими і непродовольчими товарами.

Інтернувати (примусово оселяти) 
громадян іноземної держави, яка 
загрожує нападом чи здійснює 
агресію проти України.

Проводити евакуацію ма-
теріальних і культурних 
цінностей, що перебувають 
у державній власності.


