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На № ___________ від ___________

Начальникам обласних (районних)
військових адміністрацій
24 лютого 2022 року у зв'язку з військовою агресією російської федерації
проти України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони
України, відповідно до пункту 20 частини першої статті 106 Конституції
України, Закону України "Про правовий режим воєнного стану" в Україні
Указом Президента України від 24.02.2022 № 64 введено воєнний стан.
З початком війни Кабінет Міністрів України забезпечує координацію дій
усіх органів державної влади, інших державних органів щодо функціонування
національної економіки в умовах воєнного стану.
В сучасних умовах безперебійна діяльність суб’єктів господарювання
всіх форм власності, що спрямована на задоволення потреб населення у
предметах першої необхідності, набуває першочергової ваги.
Роздрібна торгівля забезпечує надання життєво важливих послуг,
порушення яких призводить до негативних наслідків для населення,
суспільства, соціально-економічного стану та національної безпеки України,
зокрема в частині продовольчого забезпечення. Крім того, суб’єкти
господарювання, що задіяні в роздрібній торгівлі, підпадають під ознаки
об’єктів критичної інфраструктури ІІ та ІІІ категорії критичності, що визначені
Законом України “Про критичну інфраструктуру”, а також Порядком
віднесення об’єктів до об’єктів критичної інфраструктури, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 09.10.2022 № 1109.
З огляду на те, що у містах чисельністю понад 10 тисяч осіб основним
джерелом забезпечення населення продовольством є суб’єкти господарювання
роздрібної торгівлі, вважаємо за доцільне начальникам обласних (районних)
військових адміністрацій у межах визначених повноважень:
організувати ефективну взаємодію військових адміністрацій з
суб’єктами господарювання всіх форм власності, що надають життєво
важливі послуги для населення, зокрема працюють у сфері забезпечення
продуктами харчування, споживчими та побутовими товарами.

2

У рамках такої роботи просимо максимально сприяти діяльності
зазначених суб’єктів господарювання за напрямами:
надання відстрочок від призову на військову службу їх
військовозобов’язаним працівникам, відповідно до наказів Мінекономіки в
порядку, визначеному постановою Кабінету Міністрів України від 03.03.2022
№ 194 (зі змінами);
технічне обслуговування та ремонт транспортних засобів, які здійснюють
переміщення сировини та товарів до торговельних точок, належне (відповідно
до потреб) забезпечення їх пальним;
належне забезпечення комунальними послугами торговельних об’єктів
таких суб’єктів господарювання та невідкладне відновлення їх забезпечення у
випадках відключення постачальниками комунальних послуг або пошкодження
мереж.
Звертаємо увагу на вжиття вичерпних заходів для забезпечення
безперервного та безперебійного функціонування зазначених суб’єктів
господарювання, які надають послуги із задоволення життєво важливих потреб
населення у продуктах харчування та предметах першої необхідності.
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