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РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
ГОЛОВИ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

НАЧАЛЬНИКА ОБЛАСНОЇ ВІЙСЬКОВОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

від 21.04.2022 Краматорськ № 229/5-22

Про організацію виконання 
рішення військового командування

З метою виконання наказу Командувача угруповання Об’єднаних сил 
від 20 квітня 2022 року № 6 «Про запровадження трудової повинності на 
території Донецької та Луганської областей в умовах правового режиму 
воєнного стану», створення системи оборонних рубежів і позицій в межах 
Донецької області та недопущення подальшого просування військ Російської 
Федерації територією України, враховуючи укази Президента України 
від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», 
14 березня 2022 року № 133/2022 «Про продовження строку дії воєнного стану в 
Україні», відповідно до статті 22 Закону України «Про зайнятість населення», 
статей 3,4, 8, 15 Закону України «Про правовий режим воєнного стану», статей 
6, 24, 33, 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», Порядку 
залучення працездатних осіб до суспільно корисних робіт в умовах воєнного 
стану, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 липня 
2011 року № 753 (далі — Порядок № 753):

1. Бахмутській, Волноваській, Краматорській, Покровській 
райдержадміністраціям, районним військовим адміністраціям спільно із 
військовим командуванням та виконавчими органами сільських, селищних, 
міських рад, військовими адміністраціями населених пунктів:

1) вжити заходів щодо запровадження трудової повинності на території 
відповідних районів з дотриманням вимог Порядку залучення працездатних осіб 
до суспільно корисних робіт в умовах воєнного стану, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 13 липня 2011 року № 753;

2) визначитися щодо переліку підприємств -  замовників суспільно 
корисних робіт, що мають оборонний характер;

3) організувати формування переліку груп (бригад, загонів) працездатних 
осіб, які відповідно до пункту 5 Порядку № 753 залучаються до виконання 
суспільно корисних робіт, їх орієнтовну чисельність та порядок взаємодії;

4) забезпечити прийняття рішень про запровадження трудової 
повинності, доведення до відома населення через засоби масової інформації та 
надання облдержадміністрації, обласній військовій адміністрації копій цих 
рішень у термін до 22 квітня 2022 року.



2. Донецькому обласному центру зайнятості (Рибалко) сприяти 
залученню безробітних осіб, які перебувають на відповідному обліку, до 
суспільно корисних робіт, що мають оборонний характер, в установленому 
законом порядку.

3. Департаменту з питань цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної 
роботи облдержадміністрації (Бойко) забезпечити в термін до 
22 квітня 2022 року інформування військового командування про рішення, 
прийняті з питань запровадження трудової повинності на території Донецької 
області.

4. Управлінню інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю 
облдержадміністрації (Тюріна) забезпечити доведення до відома мешканців 
області, у тому числі через засоби масової інформації щодо виконання рішення 
військового командування про запровадження трудової повинності та цього 
розпорядження.

5. Координацію роботи з виконання цього розпорядження покласти на 
департамент з питань цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи
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