Витяг із Закону України
«Про військовий обов'язок і
військову службу»
Глава I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 1. Військовий обов'язок
1. Захист Вітчизни, незалежності та територіальної
конституційним обов'язком громадян України.
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2. Військовий обов'язок установлюється з метою підготовки громадян України до
захисту Вітчизни, забезпечення особовим складом Збройних Сил України, інших
утворених відповідно до законів України військових формувань, а також
правоохоронних органів спеціального призначення (далі - Збройні Сили України та інші
військові формування), посади в яких комплектуються військовослужбовцями.
3. Військовий обов'язок включає:
підготовку громадян до військової служби;
приписку до призовних дільниць;
прийняття в добровільному порядку (за контрактом) та призов на військову службу;
проходження військової служби;
виконання військового обов'язку в запасі;
проходження служби у військовому резерві;
дотримання правил військового обліку.
4. Громадяни України мають право на заміну виконання військового обов'язку
альтернативною (невійськовою) службою згідно з Конституцією України та Законом
України "Про альтернативну (невійськову) службу".
5. Від виконання військового обов'язку громадяни України звільняються на
підставах, визначених цим Законом.
6. Військовий обов'язок не поширюється на іноземців та осіб без громадянства, які
перебувають в Україні.
У випадках, передбачених законом, іноземці та особи без громадянства, які на
законних підставах перебувають на території України, можуть у добровільному порядку
(за контрактом) проходити військову службу у Збройних Силах України.
7. Виконання військового обов’язку громадянами України забезпечують державні
органи, органи місцевого самоврядування, утворені відповідно до законів України

військові формування, підприємства, установи та організації незалежно від
підпорядкування і форм власності в межах їх повноважень, передбачених законом, та
районні (об’єднані районні), міські (районні у містах, об’єднані міські) територіальні
центри комплектування та соціальної підтримки, територіальні центри комплектування
та соціальної підтримки Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та
Севастополя (далі - територіальні центри комплектування та соціальної підтримки).
8. Положення про територіальні центри комплектування та соціальної підтримки
затверджується Кабінетом Міністрів України.
9. Щодо військового обов'язку громадяни України поділяються на такі категорії:
допризовники - особи, які підлягають приписці до призовних дільниць;
призовники - особи, приписані до призовних дільниць;
військовослужбовці - особи, які проходять військову службу;
військовозобов'язані - особи, які перебувають у запасі для комплектування Збройних
Сил України та інших військових формувань на особливий період, а також для
виконання робіт із забезпечення оборони держави;
резервісти - особи, які проходять службу у військовому резерві Збройних Сил
України, інших військових формувань і призначені для їх комплектування у мирний час
та в особливий період.
До категорії військовослужбовців прирівнюються іноземці та особи без
громадянства, які відповідно до закону проходять військову службу у Збройних Силах
України.
10. Громадяни України, які приписані до призовних дільниць або перебувають у
запасі Збройних Сил України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки
України чи проходять службу у військовому резерві, зобов’язані:
прибувати за викликом районного (об’єднаного районного), міського (районного у
місті, об’єднаного міського) територіального центру комплектування та соціальної
підтримки (далі - відповідні районні (міські) територіальні центри комплектування та
соціальної підтримки), Центрального управління або регіонального органу Служби
безпеки України, відповідного підрозділу Служби зовнішньої розвідки України для
оформлення військово-облікових документів (посвідчень про приписку до призовних
дільниць, військових квитків, тимчасових посвідчень військовозобов’язаних), приписки,
проходження медичного огляду, направлення на підготовку з метою здобуття або
вдосконалення військово-облікової спеціальності, призову на військову службу або на
збори військовозобов’язаних та резервістів;
проходити медичний огляд та лікування в лікувально-профілактичних закладах
згідно з рішеннями комісії з питань приписки, призовної комісії або військово-лікарської
комісії відповідного районного (міського) територіального центру комплектування та
соціальної підтримки, закладів охорони здоров’я Служби безпеки України, а у Службі
зовнішньої розвідки України - за рішенням керівників відповідних підрозділів або
військово-лікарської комісії Служби зовнішньої розвідки України;
проходити підготовку до військової служби, військову службу і виконувати
військовий обов'язок у запасі;

виконувати правила військового обліку, встановлені законодавством.
Резервісти зобов’язані прибувати до військової частини, в якій вони проходять
службу у військовому резерві, за викликом командира цієї військової частини.
11. Жінки, які мають спеціальність та/або професію, споріднену з відповідною
військово-обліковою спеціальністю, визначеною в переліку, затвердженому
Міністерством оборони України, та придатні до проходження військової служби за
станом здоров’я та віком, беруться на військовий облік військовозобов’язаних.
12. Жінки, які перебувають на військовому обліку, можуть бути призвані на
військову службу чи залучені для виконання робіт із забезпечення оборони держави у
воєнний час. У мирний час жінки можуть бути прийняті на військову службу та службу
у військовому резерві тільки в добровільному порядку (за контрактом).
Жінки виконують військовий обов’язок на рівних засадах із чоловіками (за винятком
випадків, передбачених законодавством з питань охорони материнства та дитинства, а
також заборони дискримінації за ознакою статі), що включає прийняття в добровільному
порядку (за контрактом) та призов на військову службу, проходження військової
служби, проходження служби у військовому резерві, виконання військового обов’язку в
запасі та дотримання правил військового обліку.
Стаття 15. Призовний вік. Призов громадян України на строкову військову службу
1. На строкову військову службу призиваються придатні для цього за станом здоров'я
громадяни України чоловічої статі, яким до дня відправлення у військові частини
виповнилося 18 років, та старші особи, які не досягли 27-річного віку і не мають права
на звільнення або відстрочку від призову на строкову військову службу (далі громадяни призовного віку).
2. Громадяни призовного віку в добровільному порядку можуть бути прийняті на
військову службу за контрактом на умовах, передбачених частиною першою статті 20
цього Закону, та в порядку, визначеному положеннями про проходження військової
служби громадянами України.
3. Призов громадян України на строкову військову службу включає проходження
ними призовної комісії та відправлення їх до військових частин.
4. Організація підготовки та проведення призову громадян України на строкову
військову службу здійснюється міськими (районними) державними адміністраціями
(виконавчими органами міських рад) у взаємодії з міськими (районними) військовими
комісаріатами.
5. Порядок організації підготовки та проведення призову громадян України на
строкову військову службу визначається цим Законом та нормативно-правовими актами
Кабінету Міністрів України.
6. Строки проведення призову (призовів) громадян України на строкову військову
службу визначаються Указом Президента України. Такий указ публікується в засобах
масової інформації не пізніш як за місяць до закінчення року, що передує року призову
(призовів) громадян України на строкову військову службу, крім указу про призов
(призови) громадян України на строкову військову службу в особливий період, який
публікується не пізніш як за місяць до початку проведення призову (призовів) громадян
України на строкову військову службу.

7. Чисельність громадян України, які підлягають призову на строкову військову
службу, та обсяги видатків для проведення чергового призову визначаються Кабінетом
Міністрів України.
8. Після набрання чинності Указом Президента України щодо проведення чергового
призову:
призовники, яким надійшла повістка відповідного районного (міського)
територіального центру комплектування та соціальної підтримки на прибуття до
призовної дільниці для проходження призовної комісії, зобов'язані прибути в пункт і у
строк, зазначені в повістці;
у разі якщо за будь-яких обставин повістка не надійшла, громадяни призовного віку
зобов'язані з'явитися до призовної дільниці в десятиденний строк з дня початку
відповідного чергового призову, визначеного Указом Президента України;
призовники, які змінили місце проживання, зобов'язані в семиденний строк прибути
до відповідного районного (міського) територіального центру комплектування та
соціальної підтримки за новим місцем проживання для взяття на військовий облік;
керівники підприємств, установ, організацій і закладів освіти незалежно від
підпорядкування та форм власності на вимогу територіальних центрів комплектування
та соціальної підтримки забезпечують своєчасне прибуття громадян призовного віку до
призовних дільниць.
9. У ході проведення чергового призову зміна місця військового обліку громадян
призовного віку не допускається, за винятком підтверджених відповідними документами
випадків, які передбачають:
переведення на роботу в іншу місцевість;
переїзд на нове місце проживання;
прийняття до закладу освіти і вибуття в іншу місцевість для продовження навчання;
направлення за розподілом на роботу в іншу місцевість після закінчення закладу
освіти.
10. У разі неявки призовника без поважних причин за викликом відповідного
районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки
на призовну комісію він несе відповідальність, установлену законом.
11. Поважними причинами неприбуття призовників до призовних дільниць у строк,
установлений територіальним центром комплектування та соціальної підтримки, які
підтверджені відповідними документами, визнаються:
перешкода стихійного характеру, хвороба призовника або інші обставини, які
позбавили його можливості особисто прибути у зазначені пункт і строк;
смерть його близького родича (батьків, дружини, дитини, рідних брата, сестри, діда,
баби) або близького родича його дружини.
Стаття 17. Відстрочка від призову на строкову військову службу
1. Відстрочка від призову на строкову військову службу надається призовникам за
рішенням районної (міської) призовної комісії відповідно до цього Закону за сімейними

обставинами, станом здоров'я, для здобуття освіти та продовження професійної
діяльності.
2. Відстрочка від призову на строкову військову службу за сімейними обставинами за
їх бажанням надається призовникам, які мають:
1) непрацездатних батька і матір чи одинокого непрацездатного батька (одиноку
непрацездатну матір) або непрацездатних осіб, під опікою, піклуванням чи на утриманні
яких перебував призовник, або осіб, над якими призовник здійснює опіку чи піклування,
якщо вони не мають інших працездатних осіб - громадян України, зобов'язаних
відповідно до законодавства їх утримувати. Непрацездатність зазначених осіб
визначається в порядку, встановленому законодавством;
2) неповнолітніх рідних (повнорідних чи неповнорідних) братів і сестер або
непрацездатних рідних (повнорідних чи неповнорідних) братів і сестер незалежно від їх
віку, якщо вони не мають інших працездатних осіб, крім призовника, зобов'язаних
відповідно до законодавства їх утримувати;
3) одинокого батька або одиноку матір, у яких на утриманні перебувають двоє чи
більше неповнолітніх дітей, до досягнення старшим із них повноліття за умови
офіційного працевлаштування призовника;
4) дитину віком до трьох років або дитину старшу трьох років, яка виховується без
матері у зв'язку з її смертю або за рішенням суду;
5) двох і більше дітей;
6) дитину з інвалідністю;
7) дружину з інвалідністю;
8) вагітну дружину.
3. Відстрочка від призову на строкову військову службу за сімейними обставинами за
власним бажанням може надаватися призовнику, який є особою з числа дітей-сиріт та
дітей, позбавлених батьківського піклування.
5. У разі якщо призову на строкову військову службу підлягають кілька синів
одночасно, відстрочка може надаватися одному з них за їх бажанням з урахуванням
пропозиції батьків на час проходження строкової військової служби братами, до
звільнення в запас одного з них.
6. Районна (міська) призовна комісія може прийняти рішення про надання
призовнику відстрочки від призову на строкову військову службу за сімейними
обставинами, незважаючи на небажання призовника нею скористатися, виходячи при
цьому з того, що його призов може суттєво погіршити матеріальне становище осіб, яких
відповідно до законодавства він повинен утримувати.
7. Відстрочка від призову на строкову військову службу за станом здоров'я на строк
до одного року надається призовникам, які визнані під час медичного огляду тимчасово
непридатними до військової служби.
8. Відстрочка від призову на строкову військову службу для здобуття освіти на весь
період навчання надається громадянам призовного віку, які навчаються:

у закладах загальної середньої освіти III ступеня та професійної (професійнотехнічної) освіти з денною формою навчання. У разі досягнення такими призовниками
21-річного віку відстрочка втрачає силу;
у закладах фахової передвищої освіти з денною формою навчання, у тому числі під
час здобуття початкового рівня (короткого циклу) та першого (бакалаврського) рівня
вищої освіти за програмами ступеневої системи освіти;
у закладах фахової передвищої та/або вищої освіти з денною формою навчання, у
тому числі під час здобуття наступного ступеня освіти;
у закладах середньої або вищої духовної освіти з денною формою навчання;
в інтернатурі, аспірантурі або докторантурі з відривом або без відриву від
виробництва.
Відстрочка від призову на строкову військову службу також надається громадянам
України, які проходять військову підготовку за програмою підготовки офіцерів запасу
при вищих військових навчальних закладах та військових навчальних підрозділах
закладів вищої освіти. Така відстрочка надається на весь період проведення військової
підготовки та на строк, що триває від завершення такої підготовки до присвоєння
громадянину України первинного військового звання офіцерського складу, але не довше
ніж до кінця поточного року після завершення підготовки.
9. Право на відстрочку від призову на строкову військову службу для здобуття освіти
також мають громадяни України, які в рамках міжнародних договорів України
навчаються у закладах освіти інших держав.
{Частину десяту статті 17 виключено на підставі Закону № 2145-VIII від
05.09.2017}
11. Громадяни призовного віку, які перервали навчання у зв'язку з отриманням
академічної відпустки, реалізують право на академічну мобільність, а також які
поновлені у закладі вищої освіти, право на надану відстрочку від призову на строкову
військову службу не втрачають.
12. У разі переведення призовників, які навчаються у закладах вищої чи фахової
передвищої освіти з денною формою навчання, для навчання в інший заклад вищої чи
фахової передвищої освіти із зазначеною формою навчання право на відстрочку від
призову на строкову військову службу не втрачається.
13. Відстрочка від призову на строкову військову службу для продовження
професійної діяльності надається таким громадянам призовного віку:
педагогічним працівникам, які здобули вищу освіту, основним місцем роботи яких є
заклади загальної середньої освіти, за умови повного навантаження на займаній посаді, на весь період їх роботи за спеціальністю;
медичним працівникам, за умови повного навантаження на займаній посаді, - на весь
період їх роботи за фахом у сільській місцевості;
священнослужителям, які закінчили заклади вищої або середньої духовної освіти і
займають посаду в релігійних організаціях, що діють на основі статуту (положення),
зареєстрованого у встановленому порядку, - на час виконання обов’язків
священнослужителя;

сільським, селищним, міським головам - на строк виконання ними цих повноважень;
особам, які мають ступінь доктора філософії (кандидата наук)/доктора мистецтв або
доктора наук та працюють на посадах за спеціальністю відповідно до групи
спеціальностей за галузями знань (науки)/мистецтв, за якими присуджено
науковий/освітньо-творчий ступінь, - на весь період їх роботи за цією спеціальністю;
резервістам - на весь період служби у військовому резерві;
поліцейським, особам рядового і начальницького складу служби цивільного захисту
та працівникам Державного бюро розслідувань - на весь період їх служби;
співробітникам Служби судової охорони - на весь період їх служби.
14. Відстрочка від призову на строкову військову службу надається призовникам,
яким повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення або стосовно
яких кримінальна справа розглядається судом, - до прийняття відповідного рішення.
15. У випадках, не передбачених цим Законом, відстрочка від призову на строкову
військову службу може бути надана призовникам згідно з рішеннями призовної комісії
Автономної Республіки Крим, обласних та Київської міської призовних комісій за
поданням районних (міських) призовних комісій.
16. Призовники, яким надано відстрочку від призову на строкову військову службу,
зобов'язані щороку до 1 жовтня подавати у відповідні районні (міські) територіальні
центри комплектування та соціальної підтримки документи, що підтверджують їх право
на відстрочку.
17. Призовники, які втратили підстави для надання відстрочки від призову на
строкову військову службу, а також особи, які не мають права на відстрочку або підстав
для звільнення від призову на строкову військову службу, передбачених статтями 17 та
18 цього Закону, і не призвані з різних причин на строкову військову службу у
встановлені строки, повинні бути призвані під час здійснення чергового призову.
Стаття 18. Звільнення від призову на строкову військову службу
1. Від призову на строкову військову службу в мирний час звільняються громадяни
України:
які визнані за станом здоров'я непридатними до військової служби в мирний час;
які до дня відправлення на строкову військову службу досягли 27-річного віку;
які виконали обов’язки служби у військовому резерві протягом строків першого та
другого контрактів;
батько або мати, рідний (повнорідний, неповнорідний) брат або сестра яких загинули,
померли або стали особами з інвалідністю під час проходження військової служби або
зборів військовозобов'язаних. Призовники, які мають право на звільнення від призову на
цій підставі, можуть його не використовувати;
які до набуття громадянства України пройшли військову службу в інших державах;
які були засуджені за вчинення кримінального правопорушення до позбавлення волі,
обмеження волі, у тому числі із звільненням від відбування покарання;
яким після закінчення закладів вищої освіти присвоєно військові (спеціальні) звання
офіцерського (начальницького) складу.

Стаття 27. Зарахування в запас. Категорії запасу
1. У запас Збройних Сил України та інших військових формувань зараховуються
громадяни України, які придатні за станом здоров’я до проходження військової служби
в мирний або воєнний час і не досягли граничного віку перебування в запасі. Вони
перебувають на військовому обліку в відповідних районних (міських) територіальних
центрах комплектування та соціальної підтримки та відповідних органах інших
військових формувань.
2. Запас військовозобов’язаних поділяється на першу і другу категорії.
3. До запасу першої категорії належать військовозобов’язані, які проходили військову
службу та здобули під час її проходження військово-облікову спеціальність.
4. До запасу другої категорії належать військовозобов’язані, які не здобули
військово-облікової спеціальності під час проходження військової служби або не
проходили військової служби.
5. Військовозобов’язані, зараховані до запасу другої категорії, у разі здобуття під час
перебування в запасі або служби у військовому резерві військово-облікової
спеціальності переводяться до запасу першої категорії.
}
Стаття 28. Розряди запасу та граничний вік перебування військовозобов'язаних у
запасі
1. Запас військовозобов'язаних поділяється на два розряди, що встановлюються
залежно від віку військовозобов'язаних.
2. Військовозобов’язані, які перебувають у запасі та мають військові звання рядового,
сержантського і старшинського складу, поділяються на розряди за віком:
1) перший розряд - до 35 років;
2) другий розряд - до 60 років.
3. Особи офіцерського складу, які перебувають у запасі, поділяються на розряди за
віком:
1) перший розряд:
молодший офіцерський склад - до 45 років;
старший офіцерський склад:
майор (капітан 3 рангу), підполковник (капітан 2 рангу) - до 50 років;
полковник (капітан 1 рангу) - до 55 років;
вищий офіцерський склад - до 60 років;
2) другий розряд:
молодший та старший офіцерський склад - до 60 років;
вищий офіцерський склад - до 65 років.
4. Граничний вік перебування в запасі другого розряду є граничним віком
перебування в запасі та у військовому резерві.

Стаття 29. Проходження зборів військовозобов'язаними та резервістами
1. Військовозобов'язані призиваються на навчальні (або перевірочні) та спеціальні
збори. Резервісти проходять підготовку та збори відповідно до програм у порядку,
встановленому положеннями про проходження громадянами України служби у
військовому резерві. Про початок та закінчення зборів військовозобов'язаних та
резервістів видається відповідний наказ командира військової частини.
Чисельність військовозобов'язаних, які підлягають призову на навчальні збори,
щорічно визначається Міністерством оборони України в межах бюджетних асигнувань
на оборону.
Чисельність військовозобов’язаних та резервістів, які перебувають на військовому
обліку в Службі безпеки України та підлягають призову на навчальні збори, щорічно
визначається Службою безпеки України в межах бюджетних асигнувань, виділених
Службі.
Чисельність військовозобов’язаних та резервістів, які перебувають на військовому
обліку в Службі зовнішньої розвідки України та підлягають призову на навчальні збори,
визначається Службою зовнішньої розвідки України в межах бюджетних асигнувань,
виділених Службі.
2. Права та обов'язки військовозобов'язаних під час проходження зборів та
резервістів під час виконання ними обов'язків служби у військовому резерві
встановлюються цим Законом, іншими нормативно-правовими актами. На
військовозобов'язаних та резервістів поширюється дія статутів Збройних Сил України.
3. Військовозобов’язані (крім резервістів) можуть бути призвані районними
(міськими) територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки один раз
на три роки на навчальні збори строком до трьох місяців.
4. Час і строки проведення навчальних зборів військовозобов'язаних та резервістів
визначаються Генеральним штабом Збройних Сил України та органами управління
іншими військовими формуваннями відповідно до цього Закону.
5. Військовозобов’язані та резервісти у період між навчальними зборами можуть
залучатися за планом Генерального штабу Збройних Сил України та органів управління
іншими військовими формуваннями за погодженням з Генеральним штабом Збройних
Сил України до перевірочних зборів строком до п’яти днів як без відриву від
виробництва, так і з відривом.
7. Загальний строк виконання обов’язків служби у військовому резерві не може
перевищувати трьох місяців на рік, якщо інше не визначено законом.
8. У разі прийняття Президентом України схваленого Верховною Радою України
рішення про введення в Україні або в окремих її місцевостях надзвичайного стану, а
також оголошення окремих місцевостей України зонами надзвичайної екологічної
ситуації військовозобов'язані можуть призиватися на спеціальні збори на строк не
більше двох місяців.
9. Військовозобов’язані та резервісти, яким надійшла повістка відповідного
районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки
(Центрального управління або регіонального органу Служби безпеки України,

відповідного підрозділу Служби зовнішньої розвідки України) на прибуття для призову
на збори, зобов’язані прибути в пункт і в строк, зазначені у повістці.
Керівники підприємств, установ, організацій та закладів освіти незалежно від
підпорядкування та форми власності на вимогу відповідних територіальних центрів
комплектування та соціальної підтримки, Центрального управління або регіональних
органів Служби безпеки України, відповідного підрозділу Служби зовнішньої розвідки
України забезпечують своєчасне прибуття військовозобов’язаних та резервістів до
визначених пунктів збору.
Поважними
причинами
неприбуття
чи
несвоєчасного
прибуття
військовозобов’язаного чи резервіста до відповідного територіального центру
комплектування та соціальної підтримки (Центрального управління або регіонального
органу Служби безпеки України, відповідного підрозділу Служби зовнішньої розвідки
України) для призову на збори в пункт і в строк, установлені його керівником, які
підтверджені відповідними документами, визнаються перешкоди стихійного характеру,
сімейні обставини та інші поважні причини, перелік яких встановлюється Кабінетом
Міністрів України.
10. Призвані на збори військовозобов'язані та резервісти, які виконують обов'язки
служби у військовому резерві, забезпечуються матеріальними засобами в порядку і
розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України.
11. За призваними на збори військовозобов'язаними на весь період зборів та
резервістами на весь час виконання ними обов'язків служби у військовому резерві,
включаючи час проїзду до місця їх проведення і назад, зберігаються місце роботи, а
також займана посада та середня заробітна плата на підприємстві, в установі, організації
незалежно від підпорядкування і форм власності.
12. Резервістам на весь час виконання ними обов’язків служби у військовому резерві
здійснюються грошові виплати із розрахунку до двох прожиткових мінімумів,
встановлених для працездатних осіб на 1 січня календарного року, за рахунок коштів,
передбачених у Державному бюджеті України на утримання Міністерства оборони
України та інших центральних органів виконавчої влади, які відповідно до закону
здійснюють керівництво військовими формуваннями.
Розміри грошової виплати, грошового забезпечення і заохочення резервістів та
порядок їх виплати визначаються Кабінетом Міністрів України.
13. Виплата середньої заробітної плати військовозобов'язаним за весь період зборів та
резервістам за час виконання ними обов'язків служби у військовому резерві
здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України в порядку,
встановленому Кабінетом Міністрів України.
14. Якщо військовозобов'язаний захворів під час зборів і продовжує хворіти після їх
закінчення, за ним зберігаються місце роботи і займана посада, а з дня закінчення зборів,
у разі тимчасової непрацездатності, замість заробітної плати виплачується допомога по
тимчасовій непрацездатності відповідно до закону.
Якщо резервіст захворів під час виконання ним обов'язків служби у військовому
резерві і продовжує хворіти після закінчення терміну виконання цих обов'язків, за ним
зберігаються місце роботи і займана посада, а з дня закінчення терміну виконання цих

обов'язків, у разі тимчасової непрацездатності, замість заробітної плати виплачується
допомога по тимчасовій непрацездатності відповідно до закону.
15. Військовозобов'язаним, які на день призову на збори не працюють, на весь період
зборів та резервістам з числа непрацюючих на весь термін виконання ними обов'язків
служби у військовому резерві, включаючи час проїзду до військової частини і назад,
виплачується грошове забезпечення в розмірі прожиткового мінімуму, встановленого
для працездатних осіб на 1 січня календарного року, за рахунок коштів, передбачених у
Державному бюджеті України на утримання Міністерства оборони України та інших
центральних органів виконавчої влади, які відповідно до закону здійснюють керівництво
військовими формуваннями.
Стаття 30. Звільнення від проходження зборів
1. Від проходження зборів звільняються (крім резервістів):
1) працівники Збройних Сил України та інших військових формувань;
2) працівники підприємств, установ і організацій цивільної авіації, які безпосередньо
забезпечують перевезення, обслуговування та ремонт повітряних суден і аеродромної
техніки;
3) плавучий склад суден морського і річкового транспорту та суден рибної
промисловості в період навігації;
4) особи, які працюють у сільському господарстві, а також зайняті на підприємствах з
ремонту сільськогосподарської техніки, - в період посівних і збиральних робіт, за
винятком перевірочних зборів;
5) науково-педагогічні (педагогічні) працівники закладів вищої, фахової передвищої,
професійної (професійно-технічної) та загальної середньої освіти - в період, коли у цих
закладах проводяться заняття;
6) студенти (курсанти невійськових) закладів фахової передвищої та вищої освіти, які
навчаються за денною, дуальною і вечірньою формами здобуття освіти - на весь строк
навчання, а студенти закладів фахової передвищої та вищої освіти, які навчаються за
заочною та екстернатною формою здобуття освіти, а також аспіранти та докторанти - в
період екзаменаційних сесій;
7) вагітні військовозобов’язані-жінки;
8) особи, звільнені з військової служби, - протягом року після звільнення в запас, за
винятком перевірочних зборів;
9) військовозобов'язані, які мають дітей віком до трьох років або трьох і більше дітей
віком до 16 років;
10) військовозобов'язані - у зв'язку з депутатською діяльністю;
11) військовозобов'язані, заброньовані за органами державної влади, органами
місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями на період
мобілізації та воєнний час;
11-1) військовозобов'язані, які уклали контракт про перебування у резерві служби
цивільного захисту, - з метою підготовки резерву служби цивільного захисту;
12) студенти, які навчаються у вищих і середніх духовних навчальних закладах;

13) священнослужителі, які займають посаду в одній з релігійних організацій, що діє
за статутом (положенням), зареєстрованим у встановленому порядку;
14) кандидати в народні депутати України, зареєстровані в установленому порядку,
за їх заявою - до дня опублікування результатів виборів включно.
2. В окремих випадках, за наявності інших поважних причин і подання
військовозобов'язаними відповідних документів, рішення про звільнення від
проходження зборів приймається відповідним районним (міським) територіальним
центром комплектування та соціальної підтримки, де вони перебувають на військовому
обліку.
3. Резервісти звільняються від проходження навчальних та перевірочних зборів у
порядку, встановленому положеннями про проходження громадянами України служби у
військовому резерві.
Глава VI
ВІЙСЬКОВИЙ ОБЛІК ГРОМАДЯН УКРАЇНИ
Стаття 33. Загальні правила військового обліку
1. Військовий облік громадян України поділяється на облік призовників,
військовозобов’язаних та резервістів.
2. Загальне керівництво роботою, пов’язаною з організацією та веденням військового
обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів, контроль за станом цієї
роботи в центральних та місцевих органах виконавчої влади, інших державних органах
(крім Служби безпеки України та Служби зовнішньої розвідки України), органах
місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від
підпорядкування і форми власності здійснює Генеральний штаб Збройних Сил України.
Функціонування системи військового обліку забезпечується органами Міністерства
оборони України, Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України,
Служби зовнішньої розвідки України, Національної поліції України, Державного бюро
розслідувань, центральними органами виконавчої влади, які відповідно до закону
здійснюють керівництво військовими формуваннями, правоохоронними органами
спеціального призначення, місцевими державними адміністраціями та органами
місцевого самоврядування.
3. Військовий облік усіх призовників, військовозобов’язаних та резервістів ведеться
за місцем їх проживання і відповідно до обсягу та деталізації поділяється на
персонально-якісний, персонально-первинний та персональний.
4. Військовий облік військовозобов’язаних та резервістів за призначенням
поділяється на загальний і спеціальний.
5. Військовий облік призовників, військовозобов’язаних та резервістів ведеться
в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
Стаття 37. Взяття на військовий облік, зняття та виключення з нього
1. Взяттю на військовий облік призовників, військовозобов’язаних та резервістів у
територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, у Центральному

управлінні або регіональних органах Служби безпеки України, у відповідному підрозділі
Служби зовнішньої розвідки України підлягають громадяни України:
1) на військовий облік призовників (крім Служби безпеки України та Служби
зовнішньої розвідки України):
приписані до призовних дільниць;
які прибули з інших місцевостей (адміністративно-територіальних одиниць) України
або з-за кордону на нове місце проживання;
які набули громадянства України і згідно з цим Законом підлягають приписці до
призовних дільниць;
звільнені зі служби у військовому резерві, які не виконали обов’язків служби у
військовому резерві протягом строків першого та другого контрактів, не проходили
строкову військову службу та не досягли 27-річного віку;
2) на військовий облік військовозобов'язаних:
звільнені з військової служби в запас;
які припинили альтернативну (невійськову) службу в разі закінчення строку її
проходження або достроково відповідно до Закону України "Про альтернативну
(невійськову) службу";
військовозобов'язані, які прибули з інших місцевостей (адміністративнотериторіальних одиниць) України або з-за кордону на нове місце проживання;
звільнені зі служби поліцейські, особи начальницького та рядового складу
Міністерства внутрішніх справ України, Державного бюро розслідувань, Оперативнорятувальної служби цивільного захисту (крім осіб, прийнятих на службу цивільного
захисту у порядку, визначеному Кодексом цивільного захисту України, до проходження
строкової військової служби), Державної кримінально-виконавчої служби України,
співробітники Служби судової охорони, центрального органу виконавчої влади, що
реалізує державну податкову політику, центрального органу виконавчої влади, що
реалізує державну митну політику;
які набули громадянства України і згідно з цим Законом підлягають взяттю на облік
військовозобов'язаних;
зняті з військового обліку Збройних Сил України, Служби безпеки України, Служби
зовнішньої розвідки України відповідно за рішенням Міністерства оборони України,
Служби безпеки України та Служби зовнішньої розвідки України;
які відповідно до статті 18 цього Закону звільнені від призову на строкову військову
службу;
які досягли 27-річного віку під час перебування на військовому обліку призовників;
які звільнені зі служби у військовому резерві та не досягли граничного віку
перебування у запасі;
3) на військовий облік резервістів:
які зараховані в особливий період на службу у військовому оперативному резерві;

які уклали контракт про проходження служби у військовому резерві Збройних Сил
України та інших військових формувань;
які прибули з інших місцевостей (адміністративно-територіальних одиниць) України
або з-за кордону на нове місце проживання.
2. Взяттю на військовий облік військовозобов’язаних підлягають жінки, які належать
до категорій, зазначених у частині одинадцятій статті 1 цього Закону.
3. Призовники, військовозобов’язані та резервісти після прибуття до нового місця
проживання зобов’язані в семиденний строк стати на військовий облік та не раніше ніж
за три дні до вибуття з місця проживання знятися із зазначеного обліку.
4. У воєнний час забороняється виїзд призовників, військовозобов’язаних та
резервістів з місця проживання без дозволу керівника відповідного районного (міського)
територіального центру комплектування та соціальної підтримки (військовозобов’язаних
та резервістів Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України - без
дозволу відповідного керівника).
5. Зняттю з військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів у
відповідних районних (міських) територіальних центрах комплектування та соціальної
підтримки (військовозобов’язаних та резервістів Служби безпеки України - у
Центральному управлінні або регіональних органах Служби безпеки України,
військовозобов’язаних та резервістів Служби зовнішньої розвідки України - у
відповідному підрозділі Служби зовнішньої розвідки України) підлягають громадяни
України:
1) з військового обліку призовників (крім Служби безпеки України та Служби
зовнішньої розвідки України):
які вибувають в іншу місцевість (адміністративно-територіальну одиницю) України
до нового місця проживання;
які вибувають на строк більше трьох місяців за межі України;
які взяті згідно з рішеннями комісії з питань приписки або призовної комісії на облік
військовозобов’язаних;
які отримали військові звання офіцерського складу після проходження військової
підготовки за програмою підготовки офіцерів запасу;
які припинили альтернативну (невійськову) службу в разі закінчення строку її
проходження або достроково відповідно до Закону України "Про альтернативну
(невійськову) службу";
які виконали обов’язки служби у військовому резерві протягом строків першого та
другого контрактів;
2) з військового обліку військовозобов’язаних:
які вибувають в іншу місцевість (адміністративно-територіальну одиницю) України
до нового місця проживання;
які прийняті на службу до Національної поліції України, Служби судової охорони,
Державного бюро розслідувань, податкової міліції, органів і підрозділів цивільного
захисту, Державної кримінально-виконавчої служби України;

які вибули на строк більше трьох місяців за межі України;
в інших випадках - за рішенням Міністерства оборони України, Служби безпеки
України, Служби зовнішньої розвідки України;
3) з військового обліку резервістів:
які вибувають в іншу місцевість (адміністративно-територіальну одиницю) України
на нове місце проживання;
які прийняті на службу до Національної поліції України, Державного бюро
розслідувань, податкової міліції, органів і підрозділів цивільного захисту, Державної
кримінально-виконавчої служби України;
які вибули на строк більше трьох місяців за межі України;
які звільнені зі служби у військовому резерві та не досягли граничного віку
перебування в запасі;
в інших випадках - за рішенням Міністерства оборони України, Служби безпеки
України, Служби зовнішньої розвідки України.
6. Виключенню з військового обліку у відповідних районних (міських)
територіальних
центрах
комплектування
та
соціальної
підтримки
(військовозобов’язаних та резервістів Служби безпеки України - у Центральному
управлінні або регіональних органах Служби безпеки України, військовозобов’язаних та
резервістів Служби зовнішньої розвідки України - у відповідному підрозділі Служби
зовнішньої розвідки України) підлягають громадяни України, які:
1) призвані чи прийняті на військову службу;
2) проходять військову службу (навчання) у вищих військових закладах освіти і
військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти;
3) визнані військово-лікарськими комісіями непридатними до військової служби з
виключенням з військового обліку;
4) досягли граничного віку перебування в запасі;
5) припинили громадянство України;
6) були раніше засуджені до позбавлення волі за вчинення тяжкого або особливо
тяжкого злочину;
7) направлені для відбування покарання до установ виконання покарань або до яких
застосовано примусові заходи медичного характеру;
8) померли або визнані в установленому законом порядку безвісно відсутніми або
оголошені померлими.
Стаття 38. Обов’язки органів виконавчої влади, інших державних органів, органів
влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, підприємств,
установ
та
організацій,
закладів освіти,
посадових
осіб,
призовників,
військовозобов’язаних та резервістів щодо виконання правил військового обліку
1. Центральні та місцеві органи виконавчої влади, інші державні органи, органи
влади Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування, підприємства,
установи, організації та заклади освіти незалежно від підпорядкування і форми власності

зобов’язані на вимогу територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки,
Центрального управління або регіональних органів Служби безпеки України,
відповідного підрозділу Служби зовнішньої розвідки України сповістити призовників,
військовозобов’язаних та резервістів про їх виклик до територіальних центрів
комплектування та соціальної підтримки, Центрального управління або регіонального
органу Служби безпеки України, відповідного підрозділу Служби зовнішньої розвідки
України, забезпечити їх своєчасне прибуття за цим викликом, у семиденний строк
повідомити відповідні районні (міські) територіальні центри комплектування та
соціальної підтримки, Центральне управління або регіональні органи Служби безпеки
України, відповідний підрозділ Служби зовнішньої розвідки України про прийняття на
роботу (навчання) та звільнення з роботи (навчання) призовників, військовозобов’язаних
та резервістів.
2. Органи реєстрації місця проживання чи перебування осіб (крім випадків,
передбачених Кабінетом Міністрів України) зобов’язані здійснювати реєстрацію за
місцем проживання або перебування чи зняття з реєстрації призовників,
військовозобов’язаних та резервістів лише в разі наявності в їхніх військово-облікових
документах позначок відповідних районних (міських) територіальних центрів
комплектування та соціальної підтримки, Центрального управління або регіональних
органів Служби безпеки України, відповідного підрозділу Служби зовнішньої розвідки
України відповідно про зняття з військового обліку або про перебування на військовому
обліку за місцем проживання.
3. Органи Національної поліції України у встановленому законом порядку
зобов’язані за зверненнями територіальних центрів комплектування та соціальної
підтримки, Центрального управління або регіональних органів Служби безпеки України
доставити до таких територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки,
Центрального управління або регіональних органів Служби безпеки України осіб, які
вчинили адміністративні правопорушення, передбачені статтями 210, 210-1 Кодексу
України про адміністративні правопорушення.
Національна поліція України або її територіальні підрозділи в межах компетенції за
вимогою територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки подають у
десятиденний строк відомості стосовно призовників про притягнення до кримінальної
відповідальності, відсутність (наявність) судимості.
4. Органи реєстрації актів цивільного стану зобов’язані в семиденний строк надати
відповідним районним (міським) територіальним центрам комплектування та соціальної
підтримки, Центральному управлінню або регіональним органам Служби безпеки
України, відповідному підрозділу Служби зовнішньої розвідки України відомості про
події та дії, що нерозривно пов’язані з призовником, військовозобов’язаним,
резервістом, його батьками та членами сім’ї (дружиною (чоловіком), дітьми) та
підлягають обов’язковому внесенню до Державного реєстру актів цивільного стану
громадян (відомості про народження фізичної особи, усиновлення, позбавлення та
поновлення батьківських прав, шлюб, розірвання шлюбу, зміну прізвища, власного імені
та по батькові, смерть).
5. Органи досудового розслідування зобов’язані в семиденний строк повідомити
відповідні районні (міські) територіальні центри комплектування та соціальної
підтримки, Центральне управління або регіональні органи Служби безпеки України,

відповідний підрозділ Служби зовнішньої розвідки України про призовників,
військовозобов’язаних та резервістів, яким повідомлено про підозру у вчиненні
кримінального правопорушення, а суди - про призовників, кримінальні справи стосовно
яких розглядаються судом, а також про вироки щодо призовників,
військовозобов’язаних та резервістів, що набрали законної сили.
6. Військово-облікові документи призовників, військовозобов’язаних та резервістів,
засуджених до позбавлення волі, обмеження волі або арешту, вилучаються та
надсилаються судами до відповідних районних (міських) територіальних центрів
комплектування та соціальної підтримки, Центрального управління або регіональних
органів Служби безпеки України, відповідного підрозділу Служби зовнішньої розвідки
України.
7. Медико-соціальні експертні комісії зобов’язані в семиденний строк повідомити
відповідні районні (міські) територіальні центри комплектування та соціальної
підтримки про призовників, військовозобов’язаних та резервістів, яких визнано особами
з інвалідністю, та про зміну групи інвалідності (про військовозобов’язаних та резервістів
Служби безпеки України - Центральне управління або регіональні органи Служби
безпеки України, про військовозобов’язаних та резервістів Служби зовнішньої розвідки
України - Службу зовнішньої розвідки України).
8. Керівники закладів охорони здоров’я під час проведення призову на строкову
військову службу зобов’язані у триденний строк повідомити відповідні районні (міські)
територіальні центри комплектування та соціальної підтримки про громадян призовного
віку, які перебувають на стаціонарному лікуванні.
9. Органи виконавчої влади, інші державні органи, органи влади Автономної
Республіки Крим, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації
та заклади освіти незалежно від підпорядкування і форми власності зобов’язані подати
до відповідних районних (міських) територіальних центрів комплектування та
соціальної підтримки, Центрального управління або регіональних органів Служби
безпеки України, відповідного підрозділу Служби зовнішньої розвідки України на їх
вимогу відомості про призовників, військовозобов’язаних та резервістів, військовий
облік яких вони здійснюють.
10. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері
міграції (імміграції та еміграції), у тому числі протидії нелегальній (незаконній) міграції,
громадянства, реєстрації фізичних осіб, біженців та інших визначених законодавством
категорій мігрантів, зобов’язаний у двотижневий строк повідомити відповідні районні
(міські) територіальні центри комплектування та соціальної підтримки про осіб, які
набули громадянство України і згідно з цим Законом підлягають взяттю на військовий
облік.
11. Призовники, військовозобов’язані, резервісти в разі зміни їх сімейного стану,
стану здоров’я, адреси місця проживання (перебування), освіти, місця роботи, посади
зобов’язані особисто в семиденний строк повідомити про такі зміни відповідні органи,
де вони перебувають на військовому обліку, у тому числі у випадках, визначених
Кабінетом Міністрів України, через центри надання адміністративних послуг та
інформаційно-телекомунікаційні системи.

Глава VII
ПРИЗОВ ПІД ЧАС МОБІЛІЗАЦІЇ. ДЕМОБІЛІЗАЦІЯ. ПРИЗОВ НА
ВІЙСЬКОВУ СЛУЖБУ ЗА ПРИЗОВОМ ОСІБ ІЗ ЧИСЛА РЕЗЕРВІСТІВ В
ОСОБЛИВИЙ ПЕРІОД
Стаття 39. Призов на військову службу під час мобілізації. Демобілізація
1. Призов резервістів та військовозобов’язаних на військову службу під час
мобілізації проводиться в порядку, визначеному цим Законом та Законом України "Про
мобілізаційну підготовку та мобілізацію".
На військову службу під час мобілізації призиваються резервісти та
військовозобов’язані, які перебувають у запасі і не заброньовані в установленому
порядку на період мобілізації.
Призов резервістів та військовозобов’язаних на військову службу під час мобілізації
здійснюється для доукомплектування військових посад, передбачених штатами воєнного
часу, у терміни, визначені мобілізаційними планами Збройних Сил України та інших
військових формувань.
На військову службу під час мобілізації можуть бути призвані особи, звільнені з
військової служби у зв’язку із застосуванням заборони, передбаченої
частинами третьою або четвертою статті 1 Закону України "Про очищення влади". Такі
особи, призвані на військову службу під час мобілізації, призначаються на військові
посади, крім посад, щодо яких здійснюються заходи з очищення влади.
Під час дії особливого періоду військова служба (дія контрактів) для
військовослужбовців продовжується у порядку, визначеному частиною дев’ятою статті
23 цього Закону.
У
разі
оголошення
демобілізації
звільнення
з
військової
служби
військовослужбовців, які проходять військову службу за призовом під час мобілізації, на
особливий період, здійснюється відповідно до частини четвертої статті 26 цього Закону.
2. Громадяни України, призвані на строкову військову службу, військову службу за
призовом під час мобілізації, на особливий період, або прийняті на військову службу за
контрактом у разі виникнення кризової ситуації, що загрожує національній безпеці,
оголошення рішення про проведення мобілізації та (або) введення воєнного стану,
користуються гарантіями, передбаченими частиною третьою статті 119 Кодексу законів
про працю України, а також частиною першою статті 53 і частиною другою статті 57
Закону України "Про освіту", частиною другою статті 44, частиною першою статті 54
і частиною третьою статті 63 Закону України "Про фахову передвищу освіту", частиною
другою статті 46 Закону України "Про вищу освіту".
3. За громадянами України, які призвані на строкову військову службу, військову
службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, або прийняті на військову
службу за контрактом, у разі виникнення кризової ситуації, що загрожує національній
безпеці, оголошення рішення про проведення мобілізації та (або) введення воєнного
стану на строк до закінчення особливого періоду або до оголошення рішення про
демобілізацію, не припиняється державна реєстрація підприємницької діяльності
фізичних осіб - підприємців. У разі непровадження ними підприємницької діяльності у

період проведення мобілізації нарахування податків і зборів таким фізичним особам підприємцям не здійснюється.
Стаття 39-1. Призов на військову службу за призовом осіб із числа резервістів в
особливий період
1. Для оперативного доукомплектування Збройних Сил України та інших військових
формувань в особливий період Верховним Головнокомандувачем Збройних Сил України
за поданням Головнокомандувача Збройних Сил України може бути прийнято рішення
про призов громадян України, зарахованих до військового оперативного резерву, на
військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період.
2. Завдання, обсяги, строки та порядок проведення призову на військову службу за
призовом осіб із числа резервістів в особливий період визначаються Верховним
Головнокомандувачем Збройних Сил України в рішенні про його проведення.
3. Призов громадян України на військову службу за призовом осіб із числа
резервістів в особливий період та їх оповіщення здійснюються командирами військових
частин - стосовно громадян України, які проходять службу у військовому резерві за
контрактом та/або зараховані під час такої служби до військового оперативного резерву,
та керівниками територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки стосовно громадян України, які після їх звільнення з військової служби зараховані до
військового оперативного резерву.
4. Резервісти зобов’язані з’явитися до військових частин або на збірні пункти
територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки у строки, зазначені в
отриманих повістках (повідомленнях).
5. Поважними причинами неприбуття до військових частин або на збірні пункти
територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки у строки, зазначені в
отриманих повістках (повідомленнях), визнаються підтверджені відповідними
документами:
1) перешкода стихійного характеру, хвороба або інші обставини, що позбавили
можливості особисто прибути в зазначені частину, пункт і строк;
2) смерть близького родича (чоловіка, дружини, сина, дочки, батька, матері, діда,
баби або рідного (повнорідного, неповнорідного) брата чи сестри) або близького родича
подружжя.
6. Громадяни України, які призиваються на військову службу за призовом осіб із
числа резервістів в особливий період, проходять у встановленому порядку обов’язковий
медичний огляд.
7. Призову на військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий
період не підлягають громадяни України, які на момент призову:
1) визнані за результатами медичного огляду непридатними до військової служби за
станом здоров’я;
2) досягли граничного віку перебування в резерві, або якщо час, що залишився до
досягнення такими громадянами граничного віку перебування в резерві, є меншим за
строк, на який здійснюється призов;

3) вислужили встановлені строки військової служби за призовом осіб із числа
резервістів в особливий період, і з дня їх звільнення з такої служби пройшло менше
одного року;
4) мають загальний строк військової служби за призовом осіб із числа резервістів в
особливий період у календарному обчисленні не менше одного року. Такі особи в
зазначений період можуть бути призвані на військову службу за призовом осіб із числа
резервістів в особливий період за їхньою згодою.
8. Призову на військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий
період не підлягають також громадяни України, визначені абзацами четвертим одинадцятим частини першої та частиною другою статті 23 Закону України "Про
мобілізаційну підготовку та мобілізацію".
9. Громадяни України, які проходили військову службу за призовом осіб із числа
резервістів в особливий період, вислужили встановлені строки військової служби,
звільнені з неї і зараховані до військового оперативного резерву, на навчальні (або
перевірочні) збори не призиваються протягом року з дня звільнення.
10. Громадяни України, призвані на військову службу за призовом осіб із числа
резервістів в особливий період, користуються гарантіями, передбаченими частинами
третьою та п’ятою статті 119 Кодексу законів про працю України, а також частиною
першою статті 53 і частиною другою статті 57 Закону України "Про освіту", частиною
другою статті 44, частиною першою статті 54 і частиною третьою статті 63 Закону
України "Про фахову передвищу освіту", частиною другою статті 46 Закону України
"Про вищу освіту".
11. Порядок проведення призову громадян України на військову службу за призовом
осіб із числа резервістів в особливий період визначається цим Законом. Особливості
призову громадян України на військову службу за призовом осіб із числа резервістів в
особливий період встановлює Генеральний штаб Збройних Сил України.
12. Громадянам України, призваним на військову службу за призовом осіб із числа
резервістів в особливий період, які на день призову на збірні пункти не працюють, на
весь строк виконання ними обов’язків служби в особливий період, враховуючи час
проїзду до військової частини і назад, додатково до належного грошового забезпечення
військовослужбовця виплачується мінімальна заробітна плата за рахунок коштів,
передбачених державним бюджетом на утримання Міністерства оборони України та
інших центральних органів виконавчої влади, які відповідно до закону здійснюють
керівництво військовими формуваннями.
Глава VIII
ПРАВОВИЙ І СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ, ЯКІ
ВИКОНУЮТЬ КОНСТИТУЦІЙНИЙ ОБОВ'ЯЗОК ЩОДО ЗАХИСТУ
ВІТЧИЗНИ
Стаття 40. Гарантії правового і соціального захисту громадян України, які
виконують конституційний обов'язок щодо захисту Вітчизни
1. Гарантії правового і соціального захисту громадян України, які виконують
конституційний обов'язок щодо захисту Вітчизни, забезпечуються відповідно до законів
України "Про Збройні Сили України", "Про соціальний і правовий захист

військовослужбовців та членів їх сімей", "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з
військової служби, та деяких інших осіб", "Про державні гарантії соціального захисту
військовослужбовців, які звільняються із служби у зв'язку з реформуванням Збройних
Сил України, та членів їхніх сімей" та іншими законами.
Стаття 41. Виплата одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті),
інвалідності або часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності
військовослужбовців, військовозобов'язаних, які призвані на навчальні (або перевірочні)
та спеціальні збори, та резервістів під час виконання ними обов'язків служби у
військовому резерві
Виплата одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті), інвалідності або
часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності військовослужбовців,
військовозобов'язаних, які призвані на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори,
та резервістів під час виконання ними обов'язків служби у військовому резерві
здійснюється в порядку і на умовах, встановлених Законом України "Про соціальний і
правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей".
Глава IX
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО
ВІЙСЬКОВИЙ ОБОВ'ЯЗОК І ВІЙСЬКОВУ СЛУЖБУ
Стаття 42. Відповідальність посадових осіб і громадян України
1. Керівники, інші посадові особи органів виконавчої влади, інших державних
органів, органів місцевого самоврядування, а також підприємств, установ, організацій та
закладів освіти незалежно від підпорядкування і форми власності та громадяни України,
винні в порушенні правил військового обліку громадян України, допризовної
підготовки, приписки до призовних дільниць, призову на строкову військову службу,
проходження служби у військовому резерві, проходження зборів, мобілізаційної
підготовки та мобілізаційної готовності, призову на військову службу за призовом осіб із
числа резервістів в особливий період, прибуття за викликом до територіального центру
комплектування та соціальної підтримки, Центрального управління або регіональних
органів Служби безпеки України, відповідного підрозділу Служби зовнішньої розвідки
України, а також у вчиненні інших порушень законодавства про військовий обов’язок і
військову службу, несуть відповідальність згідно із законом.
2. Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки під час проведення
приписки до призовних дільниць, призову на військову службу та проходження зборів, а
Центральне управління та регіональні органи Служби безпеки України, відповідний
підрозділ Служби зовнішньої розвідки України - під час призову на військову службу та
проходження зборів зобов’язані ознайомити громадян України з їхніми правами та
обов’язками згідно з вимогами цього Закону.
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