
 
 
 
 
 
 
 
 

Інформація 
військового комісара 

Олександрійського ОМВК 

Захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України є конституційним 
обов'язком громадян України. 

Військова служба є державною службою особливого характеру, яка полягає у 
професійній діяльності придатних до неї за станом здоров'я і віком громадян України, 
пов'язаній із захистом Вітчизни. Час проходження військової служби зараховується 
громадянам України до їх страхового стажу, стажу роботи, стажу роботи за спеціальністю, а 
також до стажу державної служби. 

Порядок проходження громадянами України військової служби, їх права та обов'язки 
визначаються Законом України “Про військовий обов'язок і військову службу”, Постановою 
Кабінету міністрів України від 21 березня 2002 р. №352 «Про затвердження Положення про 
підготовку і проведення призову громадян України на строкову військову службу та 
прийняття призовників на військову службу за контрактом», та іншими нормативно-
правовими актами. 

Збройні Сили України та інші військові формування комплектуються 
військовослужбовцями шляхом: 

- призову громадян У країни на військову службу; 
- прийняття громадян України на військову службу за контрактом. 
На строкову військову службу в мирний час призиваються придатні для цього за 

станом здоров’я громадяни України чоловічої статі, яким до дня відправлення у військові 
частини виповнилося 20 років, та старші особи, які не досягай 27-річного віку і не мають 
права на звільнення або відстрочку від призову на строкову військову службу. 

Згідно рішення Ради Національної безпеки і оборони України від 28 серпня 2014 року 
“Про невідкладні заходи щодо захисту України та зміцнення її обороноздатності” прийнято 
рішення щодо унеможливлення залучення військовослужбовців строкової служби до 
виконання бойових завдань в антитерористичній операції в Донецькій та Луганській 
областях. 

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. 

Строки проведення призову (призовів) громадян України на строкову військову 
службу на наступний рік визначаються Указом Президента України, що публікується в 
засобах масової інформації. 

Чисельність громадян України, які підлягають призову на строкову військову 
службу, та обсяги видатків для проведення чергового призову визначаються Кабінетом 
Міністрів України. 

Після набрання чинності Указом Президента України щодо проведення чергового 
призову: 

призовники, яким надійшла повістка районного (міського) військового 
комісаріату 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 районного (міського) військового комісаріату за новим місцем проживання 
для взяття на військовий облік; 

керівники підприємств, установ, організацій і навчальних закладів 
незалежно від підпорядкування та форм власності на вимогу військових комісаріатів 
забезпечують своєчасне прибуття громадян призовного віку до призовних дільниць. 
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 навчального закладу і вибуття в іншу місцевість для 

продовження навчання; 
направлення за розподілом на роботу в іншу місцевість після закінчення 

навчального закладу. 
У разі неявки призовника без поважних причин за викликом районного (міського) 

військового комісаріату на призовну комісію він несе відповідальність, установлену законом. 
Поважними причинами неприбуття призовників до призовних дільниць у строк, 

установлений військовим комісаріатом, 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. 

Відстрочка від призову на строкову військову службу надається 
призовникам за рішенням районної (міської) призовної комісії за сімейними 
обставинами, станом здоров'я, для здобуття освіти та продовження 

професійної діяльності 



1. Відстрочка від призову на строкову військову службу за сімейними 
обставинами за їх бажанням надається призовникам, які мають: 

- 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; 

- 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; 

- одинокого батька або одиноку матір, у яких на утриманні перебувають двоє чи 
більше неповнолітніх дітей, до досягнення старшим із них повноліття; 

- дитину віком до трьох років або старшу трьох років, яка виховується без матері у 
зв'язку з її смертю або за рішенням суду; 

- двох і більше дітей; 
- дити ну-і н вал і да; 
- дружину-інваліда; 
- вагітну дружину. 
2. Відстрочка від призову на строкову військову службу за сімейними обставинами за 

власним бажанням може надаватися призовнику, який є сиротою. 
3. За наявності в сім’ї двох і більше синів, один з яких проходить строкову військову 

службу, відстрочка від призову на строкову військову службу за сімейними обставинами 
може надаватися призовнику на час проходження строкової військової служби його братом. 

4. 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. 

5. 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. 

6. 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. 

7. Відстрочка від призову на строкову військову службу для здобуття освіти на весь 
період навчання надається громадянам призовного віку, які навчаються: 

- у загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах з денною формою 
навчання. У разі досягнення такими призовниками 21-річного віку відстрочка втрачає силу; 

- у вищих навчальних закладах з денною формою навчання, у тому числі під час 
здобуття наступного вищого освітньо-кваліфікаційного рівня вищої освіти; 

- у середніх або вищих духовних навчальних закладах з денною формою навчання; 



- в інтернатурі, аспірантурі або докторантурі з відривом або без відриву від 
виробництва. 

8. Право на відстрочку від призову на строкову військову службу для здобуття освіти 
також мають громадяни України, які в рамках міжнародних договорів України навчаються у 
навчальних закладах інших держав. 

9. Відстрочка від призову на строкову військову службу для здобуття освіти надається 
один раз за період навчання, і громадяни призовного віку, відраховані з навчальних закладів 
за власним бажанням, за невиконання навчального плану, порушення умов контракту або 
недисциплінованість втрачають право на відстрочку від призову на строкову військову 
службу незалежно від їх повторного зарахування до того чи іншого вищого навчального 
закладу або поновлення у вищому навчальному закладі. 

10. Громадяни призовного віку, які перервали навчання у зв'язку з отриманням 
академічної відпустки за станом здоров'я або сімейними обставинами, для догляду за 
близькими родичами, зазначеними в абзаці третьому частини одинадцятої статті 15 цього 
Закону, право на надану відстрочку від призову на строкову військову службу не втрачають. 

11. У разі переведення призовників, які навчаються у вищих навчальних закладах III 
або IV рівня акредитації з денною формою навчання, для навчання в інший вищий 
навчальний заклад зазначеного рівня акредитації і форми навчання право на відстрочку від 
призову на строкову військову службу не втрачається за умови переведення протягом 
навчального року на курс не нижче того, на якому вони навчалися, а після закінчення 
навчального року - на вищий курс. 

12. Відстрочка від призову на строкову військову службу для продовження 
професійної діяльності надається таким громадянам призовного віку: 

- педагогічним працівникам з повною вищою освітою, основним місцем роботи яких 
є загальноосвітні навчальні заклади, 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 у сільській місцевості за фахом; 

- випускникам вищих навчальних закладів, інтернатури, аспірантури або 
докторантури, які займають посади наукових працівників в установах Національної академії 
наук України, - на весь період роботи; 

- випускникам професійно-технічних навчальних закладів за умови їх роботи за 
здобутою професією на підприємствах, в установах, організаціях державної або комунальної 
форм власності, - на один рік з дня закінчення навчального закладу; 

- священнослужителям, які закінчили вищі або середні духовні навчальні заклади і 
займають посаду в релігійних організаціях, що діють за статутом (положенням), 
зареєстрованим у встановленому порядку, - на час виконання обов’язків священнослужителя; 

- кандидатам у народні депутати України, зареєстрованим у встановленому порядку, 
за їх заявою - до дня опублікування результатів виборів включно; 

- сільським, селищним та міським головам і депутатам місцевих рад - на строк 
виконання ними цих повноважень; 

- особам, які самостійно або разом з батьками ведуть фермерське господарство, 
- на строк не більше одного року з моменту отримання для цієї діяльності земельної ділянки. 



13. Відстрочка від призову на строкову військову службу надається призовникам, 
щодо яких провадиться дізнання чи досудове слідство або стосовно яких кримінальна справа 
розглядається судом, - до прийняття відповідного рішення. 

14. У випадках, не передбачених цим Законом, відстрочка від призову на строкову 
військову службу може бути надана призовникам згідао з рішеннями призовної комісії 
Автономної Республіки Крим, обласних та Київської міської призовних комісій за поданням 
районних (міських) призовних комісій. 

15. Призовники, яким надано відстрочку від призову на строкову військову службу, 
зобов'язані щороку до 1 жовтня подавати у районні (міські) військові комісаріати документи, 
що підтверджують їх право на відстрочку. 

Звільнення від призову на строкову військову службу 

Від призову на строкову військову службу в мирний час звільняються громадяни 
України: 

22. які визнані за станом здоров’я непридатними до військової служби в 
мирний час; 

23. які до дня відправлення на строкову військову службу досягай 27- річного 
віку; 

24. які виконали обов’язки служби у військовому резерві протягом строків 
першого та другого контрактів; 

25. батько або мати, рідний (повнорідний, неповнорідний) брат або сестра яких 
загинули, померли або стали інвалідами під час проходження військової служби або зборів 
військовозобов'язаних. Призовники, які мають право на звільнення від призову на цій 
підставі, можуть його не використовувати; 

26. які до набуття громадянства України пройшли військову службу в інших 
державах; 

27. які були засуджені за вчинення злочину до позбавлення волі, обмеження 
волі, у тому числі із звільненням від відбування покарання; 

28. яким після закінчення вищих навчальних закладів присвоєно військові 
(спеціальні) звання офіцерського (начальницького) складу. 

Матеріальне забезпечення громадян України у зв’язку з призовом або 
прийняттям на військову службу 

1. Громадянам України, які призиваються на строкову військову службу, 
виплачується грошова допомога в розмірі двох мінімальних заробітних плат за рахунок 
коштів Державного бюджету України в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів 
України. 

2. Громадяни України для виконання обов'язків, пов'язаних із взяттям на військовий 
облік, призовом або прийняттям на військову службу, а також особи, які направляються 
районними (міськими) військовими комісаріатами на медичний огляд (медичне обстеження в 
амбулаторних чи стаціонарних умовах), лікування, звільняються від роботи на час, 
необхідний для виконання зазначених обов'язків та перебування в лікувальному закладі 
охорони здоров'я, із збереженням за ними місця роботи, займаної посади і середньої 
заробітної плати. 

3. Перевезення громадян України, пов'язані з призовом на військову службу, до місця 
служби та їх харчування в дорозі здійснюються 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 відповідними військовими формуваннями, до яких направляються 
військовослужбовці. 

Строки військової служби 

1. Строки строкової військової служби в календарному обчисленні 
встановлюються: 

- для солдатів і матросів, сержантів і старшин, які проходять строкову військову 
службу в Збройних Силах України та інших військових формуваннях, - до 18 місяців; 

- для осіб, які на час призову на строкову військову службу мають ступінь вищої 
освіти магістр, - до 12 місяців. 

Військовий комісар 
Олександрійського ОМВК 
підполковник А.П.Карло


