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Вступ

Вступ

Ч

инним законодавством України на органи державної влади, місцевого самоврядування, інші державні органи,
підприємства, установи та організації
(далі — підприємства) покладається низка
завдань у сфері оборони держави. Серед цих
завдань важливе місце посідає комплектування Збройних сил України та інших військових
формувань підготовленим мобілізаційним резервом із числа працівників. З метою виконання завдання комплектування військових формувань в Україні створена система військового обліку. Підприємства та навчальні заклади
є складовими цієї системи. На них покладена
функція забезпечення органів державної влади та місцевого самоврядування, військових
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комісаріатів достовірною і повною інформацією щодо кількісного та якісного складу
військовозобов’язаних і призовників, які є працівниками або навчаються в навчальних зак
ладах.
У спецвипуску ми надамо практичні поради з
питань організації військового обліку на підприємствах. Спецвипуск підготовлений з урахуванням положень Порядку № 921 і докладно описує порядок організації військового обліку на
підприємствах та в навчальних закладах, зразки
документів з військового обліку, обов’язки підприємств, їх посадових осіб, пов’язані з проведенням мобілізації й демобілізації працівників,
організацією проходження працівниками строкової та альтернативної служби.
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Організація військового
обліку на підприємствах

Законодавчі підстави ведення
військового обліку
Що таке військовий облік? З якою метою він
здійснюється? Чи потрібно вести військовий облік на підприємствах? Для пошуку відповідей на
ці запитання розглянемо законодавчі та нормативні акти, у яких визначені обов’язки підприємств щодо ведення військового обліку.
Згідно з положеннями статті 16 Закону
України «Про оборону» від 6 грудня 1991 р.
№ 1932-XII на підприємства усіх форм власності та їх посадових осіб покладаються зав
дання у сфері оборони держави. Серед них
і завдання щодо ведення персонального обліку військовозобов’язаних та призовників,
їх підготовки до військової служби, призову
на строкову військову службу, навчальні (або
перевірні) та спеціальні збори і під час мобілізації, створення працівникам належних умов
для виконання ними військового обов’язку.
Вказані обов’язки, як правило, покладаються
на працівників кадрових служб (служб персоналу).
Обов’язки підприємств щодо мобіліза
ційної підготовки та мобілізації визначено
статтею 21 Закону № 3543. Виконання цих
обов’язків теж частково покладається на працівників кадрових служб. Ідеться про такі обо
в’язки підприємства:
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 вести облік військовозобов’язаних і призовників з числа працівників;
 здійснювати заходи щодо бронювання
військовозобов’язаних на період мобілізації та
на воєнний час і надавати звітність із цих питань
відповідним органам державної влади, іншим
державним органам та органам місцевого самоврядування;
 забезпечувати вчасне прибуття працівників, яких залучають до виконання обов’язку
щодо мобілізації, на збірні пункти та до військових частин;
 сприяти військовим комісаріатам в їх роботі в мирний час та під час мобілізації;
 сприяти своїм працівникам, які є резервістами, у виконанні ними обов’язків у військовому
резерві.
Основи організації військового обліку визначаються главою VI Закону № 2232 та конкретизовані в Порядку № 921.
Декілька слів про основи військового обліку. Військовий облік є складовою мобілізаційної підготовки держави та полягає в цілеспрямованій діяльності державних органів і
підприємств щодо фіксації, накопичення та
аналізу військово-облікових даних призовників
і військовозобов’язаних із відображенням цих
даних у військово-облікових документах, а також здійснення контролю за дотриманням призовниками і військовозобов’язаними, посадо-
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вими особами державних органів, підприємств
установлених правил військового обліку.
Військовий облік ведеться з метою забезпечення повного та якісного укомплектування
Збройних сил та інших військових формувань,
утворених відповідно до законів, особовим
складом у мирний час та в особливий період.
Для забезпечення ведення військового обліку в державі створена система військового
обліку призовників і військовозобов’язаних
(далі — система військового обліку).
Системою військового обліку є визначена законодавством сукупність узгоджених за
метою та завданнями державних органів, підприємств, які ведуть військовий облік та забезпечують функціонування цієї системи, із
застосуванням засобів автоматизації процесів
та використанням необхідних баз даних (реєстрів), визначених законодавством.
Відповідно до положень частини третьої
статті 33 та статті 34 Закону № 2232, залежно від обсягу та деталізації існують такі види
військового обліку призовників і військовозо
бов’язаних: персонально-якісний, персональ
но-первинний та персональний. Персонально-якісний облік ведеться в районних (міських)
військових комісаріатах. Персонально-первинний облік ведеться в місцевостях, де немає військових комісаріатів, і покладається
на органи місцевого самоврядування. За міс
цем роботи або навчання призовників і вій
ськовозобов’язаних ведеться персональний
облік.
Військовий облік складається з обліку призовників і обліку військовозобов’язаних.
За частиною четвертою статті 33 Закону № 2232 військовий облік військовозобо
в’язаних за призначенням поділяється на за
гальний і спеціальний.
На загальному військовому обліку перебувають військовозобов’язані, не заброньо
вані за органами державної влади, органами
місцевого самоврядування, підприємствами
на період мобілізації та на воєнний час.
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На спеціальному військовому обліку перебувають військовозобов’язані, заброньовані за
органами державної влади, органами місцевого
самоврядування, підприємствами на період мобілізації та на воєнний час.
Тобто військовозобов’язані, які заброньовані, переходять із загального військового обліку на спеціальний.
Хто ж підлягає військовому обліку? Військовому обліку підлягають тільки дві категорії осіб: військовозобов’язані та призовники.
Військовозобов’язані — це особи, які
перебувають у запасі для комплектування
Збройних сил та інших військових формувань
на особливий період, а також для виконання
робіт із забезпечення оборони держави (частина дев’ята ст. 1 Закону № 2232).
Призовники — це особи, приписані до
призовних дільниць (частина дев’ята ст. 1 Закону № 2232).
Простіше буде з’ясувати, кого саме обліковувати на підприємстві, якщо звернути
увагу на те, що військовому обліку на підприємствах і в навчальних закладах підляга
ють військовозобов’язані та призовники,
яких згідно з частинами першою і другою
статті 37 Закону № 2232 взято на військо
вий облік у районних (міських) військових
комісаріатах (частина перша п. 37 Порядку
№ 921). Тобто військовозобов’язані і призов
ники спочатку повинні бути взяті на облік
у військових комісаріатах, і тільки потім вони
беруться на облік на підприємствах та в навчальних закладах.
Відмітка про перебування на військовому
обліку проставляється у військово-облікових документах. Детально про військово-облікові документи та порядок роботи з ними
йтиметься в розділі «Ведення персонального
обліку».
Організація обліку призовників та військо
возобов’язаних покладається на керівників
підприємств і навчальних закладів незалежно
від підпорядкування і форми власності (частина
Кадровик України
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четверта ст. 34 Закону № 2232). Натомість керівник може делегувати виконання цих обов’язків
своїм підлеглим.

Призначення особи, відповідальної
за організацію ведення військового
обліку
Керівник підприємства зобов’язаний видати
наказ, яким доручити певному структурному
підрозділу або працівнику цього підрозділу
вести військовий облік військовозобов’язаних
і призовників та затвердити посадову інструкцію відповідального за ведення військового
обліку.
У підпункті 3 пункту 10 Порядку № 921
визначені норми щодо призначення осіб, відповідальних за ведення військового обліку.
Так, кількість осіб, відповідальних за ведення військового обліку, залежить від кількості
військовозобов’язаних і призовників, які перебувають на військовому обліку на підприємстві.
Відповідно призначається:
 одна особа — від 500 до 2000 військово
зобов’язаних і призовників;
 дві особи — від 2000 до 4000 військово
зобов’язаних і призовників;
 три особи — від 4000 до 7000 військово
зобов’язаних і призовників;
 по одній особі додатково — на кожні наступні 3000 військовозобов’язаних і призов
ників.
Дещо відрізняються ці норми для державних органів. Відповідно до підпункту 2 пункту 10 Порядку № 921 вони становлять:
 одна особа — від 500 до 1000 військово
зобов’язаних і призовників;
 дві особи — від 1000 до 2000 військово
зобов’язаних і призовників;
 по одній особі додатково — на кожні
наступні 1000 призовників і військовозобо
в’язаних.
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Якщо на військовому обліку в державних
органах, на підприємствах перебуває менше
ніж 500 військовозобов’язаних і призовників,
виконання обов’язків щодо ведення військового обліку покладається на посадову особу
кадрового підрозділу або служби управління
персоналом, якій встановлюється доплата в
розмірі до 50 % посадового окладу, крім дер
жавних службовців.
Під час визначення кількості осіб, відповідальних за ведення військового обліку в
державних органах, на підприємствах, необхідно врахувати, що кількість цих осіб визначається з урахуванням кількості призовників
і військовозобов’язаних, які перебувають на
військовому обліку станом на 1 січня поточного року, із застосуванням норм, визначених у
пунктах 10 і 11 Порядку № 921.
За наявності на підприємствах двох і більше осіб, відповідальних за ведення військового обліку, їх об’єднують в окремий військово-обліковий підрозділ (відділ, сектор, групу
тощо).
Посадові оклади для осіб військово-облікових підрозділів установлюються на рівні
посадових окладів працівників кадрового підрозділу.
Державні органи, підприємства в семи
денний строк інформують відповідні районні
(міські) військові комісаріати про призначення, переміщення і звільнення осіб, відповідальних за ведення військового обліку.
Працівник, призначений відповідальним за
ведення військового обліку, повинен вивчити
вимоги нормативних документів щодо ведення
військового обліку військовозобов’язаних і призовників та бронювання військовозобов’язаних
за підприємством.
Як свідчить практичний досвід, такому працівнику бажано прибути до військового комісаріату за місцем розташування підприємства
й офіційно повідомити про своє призначення,
пройти інструктаж, налагодити контакти з працівниками військкомату.
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Перелік матеріалів, які розробляють
на підприємстві щодо обліку
військовозобов’язаних і призовників
У процесі роботи над питаннями, які стосу
ються ведення обліку військовозобов’язаних і
призовників, відповідальна особа повинна забезпечити ведення низки документів — журналів,
книг, списків, звітів тощо. Затвердженого норма
тивного переліку матеріалів щодо військового
обліку не існує. У пункті 5 додатку 27 до Порядку

№ 921 наведені документи, які перевіряються на
підприємстві у ході перевірки організації та ведення військового обліку. Керуючись цим пунктом,
а також проаналізувавши завдання, які виконуються в процесі ведення військового обліку, складемо приблизний перелік документів та матеріалів з питань військового обліку, які мають бути
оформлені на підприємстві (додаток 1).
Далі докладніше розглянемо документи, які
стосуються ведення військового обліку призов
ників і військовозобов’язаних.

Додаток 1
ПЕРЕЛІК
матеріалів, що їх розробляють на підприємствах і в навчальних закладах
щодо обліку військовозобов’язаних та призовників
1. Наказ про призначення особи, відповідальної за ведення військового обліку та бронювання.
2. Посадова інструкція особи, відповідальної за ведення військового обліку та бронювання.
3. План роботи з військового обліку та бронювання на рік.
4. Картотека на військовозобов’язаних і призовників (особові картки працівників типової
форми № П-2).
5. Список громадян, які підлягають приписці до призовних дільниць.
6. План заміни працівників, які вибувають у разі мобілізації та у воєнний час.
7. Справа з повідомленнями про зміну облікових даних військовозобов’язаних, які працюють
на підприємстві.
8. Графік звіряння облікових даних особових карток військовозобов’язаних і призовників з їх
військово-обліковими документами.
9. Графік звіряння особових карток військовозобов’язаних і призовників з документами районних військових комісаріатів.
10. Журнал обліку результатів перевірок стану військового обліку призовників і військо
возобов’язаних та звіряння облікових даних з даними районних (міських) військових комісаріатів.
11. Справа з листуванням з питань військового обліку.
12. Блокнот з розписками про прийняття на зберігання та повернення військово-облікових
документів.
13. Нормативні документи з питань обліку військовозобов’язаних і призовників.
14. Стенд із правилами військового обліку (наочне оформлення положень законодавчих документів щодо військового обліку).
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Наказ про призначення особи, відповідальної
за ведення військового обліку та бронювання
Наказ про призначення особи, відповідальної за ведення військового обліку, — це типовий наказ з основної діяльності. Він містить

констатуючу і розпорядчу частини. У констатуючій частині зазначаються підстава, обґрунтування або мета видання наказу. Ця частина може починатися зі слів «На виконання»,
«З метою» тощо. Якщо документ видається на

Додаток 2
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВІКНОПЛАСТ»
НАКАЗ
26.12.2016

м. Харків

№ 86-ОД

Про доручення Петренку І. К.
ведення військового обліку
З метою забезпечення виконання вимог законів України «Про оборону»,
«Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», «Про військовий обов’язок і
військову службу» і Порядку організації та ведення військового обліку призов
ників і військовозобов’язаних, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 7 грудня 2016 р. № 921,
ДОРУЧИТИ:
ПЕТРЕНКУ Івану Кириловичу, старшому інспектору відділу кадрів, за його
згодою, вести військовий облік військовозобов’язаних і призовників та бронювання військовозобов’язаних з 27 грудня 2016 р. з доплатою до заробітної
плати в розмірі 30 % посадового окладу старшого інспектора відділу кадрів
(1720 грн).
Підстави: 1. Доповідна записка начальника відділу кадрів Василенка О. Ю.
від 23.12.2016.
2. Згода Петренка І. К.
Директор

Сидоренко

М. М. Сидоренко

З наказом ознайомлений
Петренко
І. К. Петренко
26.12.2016
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підставі іншого розпорядчого документа, у
констатуючій частині зазначаються назва виду
документа, його автор, дата, номер та заголовок.
Під час видання наказу головне дотриматися
норм трудового законодавства, тобто правильно оформити покладання на працівника додаткових обов’язків.
Не заборонено призначати відповідальну
особу наказом по персоналу, але не бажано.
Зразок наказу про призначення особи, відповідальної за ведення військового обліку, наведено в додатку 2.

Посадова інструкція особи, відповідальної за
ведення військового обліку та бронювання
Посадова інструкція особи, відповідальної за
ведення військового обліку та бронювання, за
своєю структурою не відрізняється від типової
посадової інструкції.
У посадову інструкцію включаються всі ті
обов’язки, які повинен виконувати відповідальний за ведення військового обліку згідно з Порядком № 921.
Зразок посадової інструкції особи, відповідальної за ведення військового обліку, наведено
в додатку 3.
Додаток 3

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВІКНОПЛАСТ»
ПОГОДЖЕНО
військовий комісар
Шевченківського районного
військового комісаріату м. Харкова
підполковник
Марченко М. П. Марченко
«____» ______________ 2016 р.

ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор
Сидоренко М. М. Сидоренко
«___» ____________ 2016 р.

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ
«____» __________ 2016 р. №
відповідального за ведення військового обліку
військовозобов’язаних і призовників
та бронювання військовозобов’язаних за підприємством
на період мобілізації та воєнного часу
1. Загальні положення
Відповідальний за ведення військового обліку військовозобов’язаних і призовників та бронювання військовозобов’язаних за підприємством на період воєнного часу (далі — відповідальний
за ведення військового обліку) призначається на посаду і звільняється з посади наказом директора.
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У своїй роботі відповідальний за ведення військового обліку керується законодавством
України, цією інструкцією, наказами, розпорядженнями директора та вказівками начальника
відділу кадрів.
2. Завдання та обов’язки
2.1. Безпосередньо забезпечує ведення військового обліку військовозобов’язаних і призовників
та бронювання військовозобов’язаних за підприємством у мирний час і на період мобілізації та воєнного часу.
2.2. Планує роботу на рік і квартал щодо ведення військового обліку військовозобов’язаних
і призовників та бронювання за підприємством військовозобов’язаних у мирний час і на період мобілізації та воєнного часу.
2.3. Приймаючи на роботу громадян, перевіряє наявність у них військово-облікових документів
(у військовозобов’язаних — військових квитків або тимчасових посвідчень, виданих замість військових квитків, у призовників — посвідчень про приписку до призовних дільниць) і встановлює, чи перебувають вони на військовому обліку у військовому комісаріаті. Приймати на роботу (навчання)
військовозобов’язаних і призовників можна тільки якщо вони стоять на військовому обліку у військових комісаріатах, окрім тих, що перебувають на військовому обліку в Службі безпеки України та
Службі зовнішньої розвідки України.
2.4. Забезпечує повноту і якість обліку всіх військовозобов’язаних і призовників підприємства за правилами і формами, установленими Міністерством оборони України. Систематично, відповідно до затвердженого графіка, звіряє особові картки працівників і тих, хто
навчається, із записами у військових квитках та посвідченнях про приписку до призовних
дільниць і подає ці картки за графіком для звірки не рідше одного разу на рік до військових
комісаріатів.
2.5. Систематично обліковує зміни у військовозобов’язаних і призовників сімейного стану, адреси місця проживання, службового становища, рівня технічної підготовки, освіти і в п’ятиденний
строк вносить ці зміни до особових карток та щомісяця повідомляє про них у відповідні військові
комісаріати.
2.6. Приймає під розписку від військовозобов’язаних і призовників військово-облікові документи для подання у військові комісаріати, звіряння з особовими картками, списками військовозобо
в’язаних і призовників та для інших потреб. Зберігає розписки про прийняття військових квитків.
2.7. Оформлює бронювання військовозобов’язаних за підприємством на період мобілізації та на
воєнний час.
2.8. Складає плани заміни фахівців, які вибувають у зв’язку з мобілізацією та у воєнний час, розробляє заходи з підготовки кадрів для заміщення військовозобов’язаних, які підлягають призову до
складу Збройних сил України.
2.9. У 15-денний термін оформлює бронювання вперше прийнятих або призначених на нові
посади військовозобов’язаних, а також у випадку зміни в них військово-облікових ознак (таких
як склад, військово-облікова спеціальність (ВОС), ступінь придатності до військової служби,
вік), якщо вони підлягають бронюванню згідно з переліком, та повідомляє про це військові комісаріати.
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2.10. У 15-денний термін анулює відстрочки від призову та повідомляє військові комісаріати в
разі:
 звільнення військовозобов’язаного з підприємства;
 закінчення терміну відстрочки;
 переведення військовозобов’язаного на посаду, за якою відстрочка від призову не надається;
 скасування мобілізаційного завдання (замовлення) органу державної влади, іншому державному органу, органу місцевого самоврядування, підприємству;
 зміни військово-облікових ознак, унаслідок яких військовозобов’язаний втрачає право на відстрочку;
 зняття військовозобов’язаного з обліку у зв’язку з хворобою або досягненням граничного віку
перебування в запасі;
 відрахування студентів, слухачів, курсантів та аспірантів з навчального закладу, де надано відстрочку від призову;
 ліквідації органу державної влади, іншого державного органу, органу місцевого самоврядування, підприємства.
2.11. Вчасно вносить зміни та виправлення в посвідчення про відстрочку від призову на
військовозобов’язаних у разі зміни облікових даних або умов бронювання з повідомленням до відповідних військових комісаріатів.
2.12. Веде облік та забезпечує зберігання бланків спеціального військового обліку.
2.13. Щороку до 1 грудня подає до військового комісаріату список юнаків, які підлягають приписці до призовних дільниць, якщо є така категорія призовників, якщо немає — письмово повідом
ляє про це військовий комісаріат.
2.14. Систематично контролює проходження підготовки до строкової служби юнаками допризовного і призовного віку, які працюють на підприємстві.
2.15. Забезпечує оповіщення військовозобов’язаних і призовників на вимогу військових комісаріатів і сприяє їхньому вчасному прибуттю за викликом.
2.16. У семиденний строк повідомляє у військові комісаріати про військовозобов’язаних і призовників, прийнятих на роботу (навчання) чи звільнених з роботи (відрахованих з навчального зак
ладу).
2.17. Обліковує військовозобов’язаних і призовників, які заявили про зміну стану здоров’я, і один
раз на місяць повідомляє про це військові комісаріати, де вони перебувають на військовому обліку.
2.18. Проводить роз’яснювальну роботу серед військовозобов’язаних і призовників щодо військового обліку.
2.19. Веде журнал обліку результатів перевірок стану військового обліку призовників і війсь
ковозобов’язаних та звіряння облікових даних з даними районних (міських) військових комісаріатів.
2.20. Складає звіти про чисельність працівників та військовозобов’язаних.
2.21. Щорічно подає керівнику підприємства доповідь про стан роботи з бронювання війсь
ковозобов’язаних.
2.22. Постійно взаємодіє з підрозділами військового комісаріату, надає їм допомогу у вирішенні
мобілізаційних завдань.
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3. Права
Відповідальний за ведення військового обліку має право:
 контролювати виконання призовниками і військовозобов’язаними правил військового обліку;
 вносити на розгляд керівництва пропозиції щодо прийняття на роботу, звільнення з роботи,
переміщення на інші посади військовозобов’язаних і призовників;
 перевіряти, збирати військово-облікові та інші потрібні для роботи документи у військо
возобов’язаних і призовників.
4. Відповідальність
Відповідальний за ведення військового обліку несе персональну відповідальність за:
 недодержання трудової дисципліни;
 неналежне виконання обов’язків, передбачених посадовою інструкцією.
5. Повинен знати
Відповідальний за ведення військового обліку повинен знати:
 нормативно-правові акти щодо організації та ведення військового обліку військовозобо
в’язаних і призовників та бронювання військовозобов’язаних за підприємством на період мобілізації та воєнного часу, обліку бланків суворої звітності;
 правила документообігу на підприємстві;
 чисельність військовозобов’язаних за складом, військовими званнями, військово-обліковими
спеціальностями, ступенями придатності до військової служби;
 кількість заброньованих військовозобов’язаних, які залишаються для роботи на підприємстві;
 кількість військовозобов’язаних, які мають мобілізаційні розпорядження та підлягають призову за мобілізацією, способи їх оповіщення та допровадження до збірних пунктів;
 кількість військовозобов’язаних, які не заброньовані, і таких, що не мають мобілізаційних розпоряджень і тимчасово залишаються для роботи на підприємстві;
 кількість військовозобов’язаних, які працюють на підприємстві, і можливість переміщення їх
на посади замість військовозобов’язаних, які підлягають призову за мобілізацією;
 кількість водіїв, які вибувають за мобілізацією до складу Збройних сил України разом із технікою, що постачається, та без неї, і про кількість водіїв, які залишаються на підприємстві.
6. Кваліфікаційні вимоги
Кваліфікаційні вимоги: базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст), без вимог до стажу роботи.
Ознайомлений(-а) і приступив(-ла) до виконання обов’язків:
(посада, підпис, П. І. Б.)
(дата)
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План роботи з військового обліку і бронюван
ня на рік
Зазвичай на початку року в довільній формі складають план роботи з військового обліку
і бронювання на рік, який затверджує керівник

підприємства. У план слід включити заходи, виконання яких передбачено нормативними документами щодо військового обліку та бронювання, спланувавши час їх виконання протягом
року (додаток 4).

Додаток 4
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВІКНОПЛАСТ»
УЗГОДЖЕНО
ЗАТВЕРДЖУЮ
військовий комісар	Директор
Шевченківського районного
Сидоренко М. М. Сидоренко
військового комісаріату м. Харкова
«____» ____________2016 р.
підполковник
Марченко М. П. Марченко
«____» _______________2016 р.
ПЛАН
роботи з військового обліку і бронювання
військовозобов’язаних і призовників
на 2017 рік
№
з/п

Назва заходу

Час проведення

Виконавець

1

2

3

4

1

1

2
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Відмітка
про виконання
5

1. Планування
Скласти план роботи з військового обліку
До 25 грудня Інспектор з кадрів
військовозобов’язаних і призовників на 2017
Петренко І. К.
рік
…
2. Заходи з військового обліку військовозобов’язаних і призовників
Перевіряти в громадян під час прийняття
Постійно під Інспектор з кадрів
на роботу наявність військово-облікових
час прийняття Петренко І. К.
документів та відмітки про перебування на
на роботу
військовому обліку
Оформляти особові картки (типова форма
Постійно під Інспектор з кадрів
№ П-2) на військовозобов’язаних і призовни- час прийняття Петренко І. К.
ків, прийнятих на роботу
на роботу

Кадровик України

Організація військового обліку на підприємствах

Продовження додатка 4
1
3

4

5

6

7

8

1

2
Повідомляти військові комісаріати про
військовозобов’язаних і призовників, прий
нятих на роботу (навчання) чи звільнених з
роботи (відрахованих з навчального закладу)
Здійснювати періодичні звірки особових
карток військовозобов’язаних (типова форма
№ П-2) із записами у військових квитках та
посвідченнях про приписку до призовних
дільниць
Вносити у 5-денний строк до особових
карток військовозобов’язаних і призовників
зміни, які стосуються сімейного стану, місця
проживання, освіти, посади
Повідомляти військові комісаріати про
військовозобов’язаних і призовників, які заявили про зміни в стані здоров’я
Проводити звірку особових карток
військовозобов’язаних (типова форма
№ П-2) з обліковими даними військкоматів
Подати до військового комісаріату список
юнаків, які підлягають приписці до призов
них дільниць. Якщо такої категорії працівників немає, письмово повідомити про це
військовий комісаріат

3
У 7-денний
строк після
прийняття або
звільнення
Один раз на
рік, січень —
жовтень відповідно до
графіка
Постійно у випадках зміни
облікових
даних
Один раз на
місяць

4
Інспектор з кадрів
Петренко І. К.

5

Інспектор з кадрів
Петренко І. К.

Інспектор з кадрів
Петренко І. К.

Інспектор з кадрів
Петренко І. К.

Один раз на
Інспектор з кадрів
рік відповідно Петренко І. К.
до графіка
До 1 грудня
Інспектор з кадрів
Петренко І. К.

3. Заходи щодо бронювання військовозобов’язаних
Оформляти посвідчення про відстрочку від
У 10-денний Інспектор з кадрів
призову і повідомлення про зарахування
строк із дня
Петренко І. К.
військовозобов’язаних на спеціальний війвиникнення
ськовий облік з числа прийнятих на роботу
права на відабо призначених на нові посади, а також у разі строчку від
зміни військово-облікових ознак та досягнення призову
віку, з якого військовозобов’язаний підлягає
бронюванню, якщо вони підлягають бронюванню згідно з переліком посад та професій,
за якими бронюються військовозобов’язані
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Закінчення додатка 4
1
2

3

4

5

2
Надсилати повідомлення про зарахування заброньованих військовозобов’язаних на спеціальний військовий облік до військкоматів, де
вони перебувають на військовому обліку
Уносити зміни та виправлення в посвідчення про відстрочку від призову
військовозобов’язаних у разі зміни їхніх облікових даних або умов бронювання
Анулювати відстрочки від призову та
повідомляти про це військові комісаріати

Подати звіт про чисельність працівників та
військовозобов’язаних

Відповідальний за ведення військового обліку
старший інспектор відділу кадрів
Начальник відділу кадрів

Картотека на військовозобов’язаних і призов
ників (особові картки працівників типової фор
ми № П-2)
Персональний облік військовозобов’язаних
на підприємстві ведеться в особовій картці
працівника (типова форма № П-2) шляхом заповнення розділу II «Відомості про військовий
облік». Особові картки військовозобов’язаних і
призовників зберігаються в окремій картотеці
в алфавітному порядку. Порядок заповнення
карток та порядок ведення картотеки буде розглянуто в розділі «Ведення персонального обліку».
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3
У 5-денний
термін із дня
отримання
повідомлень
Постійно

4
Інспектор з кадрів
Петренко І. К.

У 5-денний
строк із дня
виникнення
підстав для
анулювання
До 1 лютого
станом на
01.01

Інспектор з кадрів
Петренко І. К.

5

Інспектор з кадрів
Петренко І. К.

Інспектор з кадрів
Петренко І. К.

Петренко

І. К. Петренко

Василенко

О. Ю. Василенко

Список громадян, які підлягають приписці до
призовних дільниць
Складання списку громадян, які підлягають
приписці до призовних дільниць, передбачено
пунктом 37 Порядку № 921, а форма цього списку наведена в додатку до Порядку № 921. У примітці до списку наведено пояснення щодо його
складання. Список громадян, які підлягають приписці до призовних дільниць, не пізніше 1 грудня
подається до військкоматів. Форма списку буде
докладно розглянута в розділі «Робота особи,
відповідальної за військовий облік, яку вона виконує для забезпечення оперативності обліку».

Кадровик України

Організація військового обліку на підприємствах

План заміни військовозобов’язаних,
які вибувають у разі мобілізації та
у воєнний час
Форма плану заміни військовозобов’язаних,
які вибули за мобілізацією до Збройних сил, наведена в додатку 6 до Порядку бронювання. У плані
визначають військовозобов’язаних, що підлягають призову за мобілізацією та у воєнний час до
Збройних сил, і працівників, які їх замінюють. Працівників, які будуть замінювати мобілізованих, бажано підбирати не з числа військовозобов’язаних.
План розробляють, щоб вчасно підготувати кадри
для заміни військовозобов’язаних, які вибувають
за мобілізацією до Збройних сил.

Справа з повідомленнями про зміну
облікових даних військовозобов’язаних,
які працюють на підприємстві
Що стосується справи з повідомленнями про
зміну облікових даних військовозобов’язаних,
які працюють на підприємстві, то відповідно
до вимог пункту 37 Порядку № 921 особа, якій
доручено вести облік військовозобов’язаних,
повинна щомісяця до 5 числа надсилати до
військкоматів повідомлення про зміну облікових даних військовозобов’язаних. Форму такого
повідомлення наведено в додатку 2 до Порядку
№ 921. Другий примірник повідомлення доцільно підшивати в окрему справу.
Форма повідомлення про зміну облікових
даних відрізняється від форми донесення про
зміну облікових даних, яка передбачена Інструкцією з організації ведення військового обліку
військовозобов’язаних і призовників, затвердженою наказом Міністерства оборони України
від 15 грудня 2010 р. № 660, тільки тим, що виконується на одному боці аркуша і, відповідно,
відрізняється розміром.
Необхідно звернути увагу, що повідомлення заповнюється на підставі документів, а не зі
слів військовозобов’язаного. Документ, який
став підставою для заповнення повідомлення,
зазначається в пункті 6 повідомлення. Зразок
повідомлення наведений у додатку 5.
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Графік звіряння облікових даних
особових карток військовозобов’язаних
і призовників з їх військово-обліковими
документами
Форма графіка нормативно не затверджена,
тому він складається в довільній формі і затверджується керівником державного органу, підприємства. До графіка необхідно включити всіх
військовозобов’язаних і призовників, які працюють на підприємстві, і визначити час проведення звірки даних їх облікових документів і даних
особової картки.

Графік звіряння особових карток
військовозобов’язаних і призовників
з  документами районних військових
комісаріатів
Форма графіка звіряння особових карток
військовозобов’язаних і призовників з документами районних військових комісаріатів не
встановлена. Графік складається в довільній
формі і затверджується розпорядженням відповідної районної держадміністрації або міської ради. До графіка мають бути включені всі
військові комісаріати, у яких перебувають на
обліку військовозобов’язані та призовники підприємства.

Журнал обліку результатів перевірок стану
військового обліку призовників і
військовозобов’язаних та звіряння облікових
даних з даними військових комісаріатів
Форма журналу наведена в додатку 7 до
Порядку № 921 (додаток 6). Журнал має
бути облікований відповідно до інструкції з
діловодства установи. Він ведеться до повного закінчення, після чого зберігається згідно з
установленим порядком діловодства, що діє
в установі, чи інструкцією з діловодства. За
правильність ведення журналу відповідає та
ж особа, що й за військовий облік. Наявність і
порядок ведення журналу перевіряється в ході
перевірок стану військового обліку на підприємстві.
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Додаток 5
_____________________________________________
(найменування районного (міського) військового комісаріату)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про зміну облікових даних
1. Прізвище, ім’я та по батькові (військовий ідентифікаційний номер) _________________
___________________________________________________________________________
2. Номер військово-облікової спеціальності ______________________________________
3. Військове звання ___________________________________________________________
4. Дата народження ___________________________________________________________
5. Зміна облікових даних ______________________________________________________
6. Підстава для зміни облікових даних ___________________________________________
(найменування документа, номер та дата видачі)

7. Військовий квиток серія _________ № ______, виданий _____ ______________20__ р.
8. Перебування на військовому обліку ____________________________________________
(найменування районного (міського)

___________________________________________________________________________
військового комісаріату)

9. Адреса місця проживання ___________________________________________________
________________________

_____________________

(найменування посади керівника)

Справа з листуванням з питань військового
обліку
Серед питань, які підлягають перевірці організації та ведення військового обліку й забезпечення функціонування системи військового
обліку (питання перевірки наведені в додатку 27
до Порядку № 921), є, зокрема, такі:
 стан підтримання постійної взаємодії з
відповідними районними (міськими) військовими комісаріатами;
 повідомлення районного (міського війсь
кового комісаріату про призовників і військово
зобов’язаних, які порушили вимоги законодавства;
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(підпис)

________________
(ініціали та прізвище)

 документи службового листування з районним (міським) військовим комісаріатом;
 планувальні та звітні документи за минулий і поточний роки;
 документи з опрацювання пропозицій до
переліку посад і професій, що підлягають бронюванню.
Для вирішення всіх цих питань підприємство
листується з військовими комісаріатами, органами місцевого самоврядування та за необхідності з іншими організаціями. Другі примірники
листів для звітності відповідно до інструкції з діловодства необхідно підшивати до справи, яку
можна назвати «Листування з військкоматами».

Кадровик України
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Додаток 6
ЖУРНАЛ
обліку результатів перевірок стану військового обліку
призовників і військовозобов’язаних та звіряння їх облікових даних
з даними районних (міських) військових комісаріатів
_______________________________________________________________________________

(найменування центрального або місцевого органу виконавчої влади, військової частини, підприємства, установи, організації, навчального закладу, виконавчого комітету сільської, селищної або міської ради)

Дата
перевірки
(звірки)

Найменування посади,
прізвище та ініціали
особи, яка провела
перевірку (звіряння)

Результати проведеної
перевірки (звіряння),
недоліки, висновки та
пропозиції

Блокнот з розписками про прийняття на збе
рігання та повернення військово-облікових
документів
Блокнот з розписками про прийняття на
зберігання військово-облікових документів має
бути серед документів підприємства з військового обліку, тому що відповідно до примітки в
додатку 4 до Порядку № 921 бланки розписок
формуються в блокноти обсягом не менш як 50
аркушів.
Розписки про прийняття на зберігання та
про повернення призовникам і військовозобо
в’язаним військово-облікових документів зберігаються протягом року до наступного звіряння
облікових даних.
Розписки про вилучення військово-облікових документів у призовників і військово
зобов’язаних на відповідальне зберігання вій
ськовими частинами та установами війсь
кових формувань, утворених відповідно до
законів, крім Збройних сил, а також органами
Національної поліції, органами і підрозділами цивільного захисту, Держспецзв’язку та
Державною кримінально-виконавчою службою, зберігаються до дати повернення війсь
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Рішення
керівника

Відмітка про
усунення
виявлених
недоліків

ково-облікових документів призовникам та
військовозобов’язаним під час їх звільнення з
таких органів.

Нормативні документи з питань обліку
військовозобов’язаних і призовників
Працівникові, якому доручено вести облік вій
ськовозобов’язаних і призовників, доцільно мати
нормативні документи щодо обліку та бронювання військовозобов’язаних для використання
їх у процесі виконання ним обов’язків щодо військового обліку та проведення роз’яснювальної
роботи серед працівників. До них належать законодавчі та нормативні документи, які були наведені вище в розділі «Законодавчі підстави вій
ськового обліку».

Стенд із правилами військового обліку
(наочне оформлення положень законодавчих
документів щодо військового обліку)
Державні органи, які забезпечують функціонування системи військового обліку, підприємства, де ведеться військовий облік призовників
і військовозобов’язаних, виготовляють друкарським способом правила військового обліку і
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вивішують їх на видному місці у відповідних
приміщеннях (частина друга п. 22 Порядку
№ 921).
Також у пункті 37 Порядку № 921 передбачено обов’язок відповідального за ведення обліку військовозобов’язаних проводити роз’яс
нювальну роботу серед громадян України про
виконання ними обов’язку щодо військового
обліку. Для цього доцільно було б оформити
стенди (плакати), на яких передбачити розміщення таких матеріалів (див. на с. 50):
 витяг з Конституції України (ст. 17 і 65);
 витяг із Закону України «Про оборону»
(ст. 16 і 17);
 витяг із Закону України «Про військовий
обов’язок і військову службу» (ст. 1, 15, 27–30,
33, 37–39 і 42);
 витяг із Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» (ст. 21 і 22);
 витяг із Кодексу України про адміністративні правопорушення (ст. 210, 2101, 211–2115);
 витяг із Кримінального кодексу України
(ст. 335–337);
 правила військового обліку (додаток 1 до
Порядку № 921).

Ведення персонального обліку
Відповідно до пункту 38 Порядку № 921 персональний облік військовозобов’язаних і призов
ників ведуть в особовій картці працівника (типова форма первинного обліку № П-2, затверджена спільним наказом Державного комітету
статистики України та Міністерства оборони
України від 25 грудня 2009 р. № 495/659), у якій
для цих даних передбачено розділ II «Відомості
про військовий облік».
Персональний облік військовозобов’язаних
та призовників в установах, організаціях, що
підпадають під дію Закону України «Про державну службу» від 10 грудня 2015 р. № 889-VIІІ,
здійснюється за формою первинного обліку
«Особова картка державного службовця», затвердженою наказом Національного агентства
з питань державної служби «Про затвердження
форми Особової картки державного службовця
та Інструкції щодо її заповнення» від 5 серпня
2016 р. № 156.
Розглянемо розділ «Відомості про військовий облік». В особовій картці він має такий вигляд:

ІІ. Відомості про військовий облік
Група обліку

Придатність до військової служби

Категорія обліку

Найменування районного (міського)
військового комісаріату за місцем реєстрації

Склад

Найменування районного (міського)
військового комісаріату за місцем фактичного
проживання

Військове звання
Перебування на спеціальному обліку
Військово-облікова спеціальність №

20

Кадровик України

Організація військового обліку на підприємствах

Необхідно звернути увагу на те, що розділ
«Відомості про військовий облік» особової картки заповнюється послідовно і в точній відпо
відності з даними записів військових квитків,
тимчасових посвідчень (виданих замість вій
ськового квитка), посвідчень про приписку до
призовних дільниць. Але не на підставі довідок!
Також важливо, що з метою забезпечення
збереження військово-облікових документів
їх приймають від призовників і військовозо
бов’язаних тільки під розписку. Ще раз звертаємо увагу на те, що під час проведення перевірок правильності ведення військового обліку
перевіряють наявність розписок (пп. 5 додатку
27 до Порядку № 921).
Зупинимося на військово-облікових документах.
Військово-обліковими документами, на під
ставі яких на підприємствах і в навчальних за
кладах ведеться персональний облік військово
зобов’язаних і призовників, є:
 для військовозобов’язаних — військовий
квиток або тимчасове посвідчення (замість військового квитка);
 для призовників — посвідчення про приписку до призовної дільниці (п. 16 Порядку № 921).
З метою здійснення військового обліку працівник, який відповідає за військовий облік, під
час прийняття на роботу перевіряє військовооблікові документи:
 у всіх чоловіків віком до 60 років (до 65
років для вищого офіцерського складу, тобто
для тих військових, які мають військові звання
від генерал-майора, контр-адмірала і вищі);
 у жінок віком до 50 років.
Наведений вік — 60 (65) та 50 років — це
граничний вік перебування в запасі військо
возобов’язаних чоловіків і жінок відповідно, який визначається статтею 28 Закону
№ 2232. Після досягнення граничного віку
військовозобов’язані знімаються з військового
обліку за віком.
Щодо жінок, то ті з них, які мають фах, споріднений з відповідною військово-обліковою
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спеціальністю, визначеною в переліку, затвердженому КМУ, та придатні до проходження
військової служби за станом здоров’я, віком і
сімейним станом, беруться на військовий облік військовозобов’язаних (частина одинадцята
ст. 1 Закону № 2232). На виконання цієї норми
прийнята постанова КМУ «Про затвердження
переліку спеціальностей, за якими жінки, що мають відповідну підготовку, можуть бути взяті на
військовий облік» від 14 жовтня 1994 р. № 711.
З наведеного випливає висновок, що під час
прийняття на роботу жінок у них теж необхідно
запитати, чи не перебувають вони на військовому обліку. Також у зв’язку з цим слід перевіряти
їхні трудові книжки й документи про освіту.
Потрібно пам’ятати: працівник відділу кад
рів тільки перевіряє облікові документи і в
жодному разі не робить висновку на підставі
медичних довідок або інших документів про
придатність працівника до військової служ
би. Робити такий висновок — завдання військкомату.
Головне, на що необхідно звернути увагу під
час перевірки військово-облікових документів
громадян, які приймаються на роботу, це наявність відмітки про взяття на військовий облік. Ця
відмітка має бути у військовому квитку, тимчасовому посвідченні, виданому замість військового квитка, посвідченні про приписку до призовної дільниці.
Зразок відмітки у військовому квитку про
взяття на військовий облік наведено на фото 1.
Як бачимо, на аркуші 21 військового квитка
офіцера запасу в пункті 18 проставлена дата
взяття на військовий облік, печатка районного
військового комісаріату і підпис.
Згідно з Порядком № 921 військовозобов’я
зані і призовники повинні перебувати на військовому обліку за місцем проживання в районних
(міських) військових комісаріатах. Відповідно до
пункту 15 Порядку № 921 військовий облік здійснюється з урахуванням встановлених в Україні
правил реєстрації місця проживання фізичних
осіб.
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Фото 1

Адміністративна відповідальність роботодавця настає саме в разі прийняття на роботу військовозобов’язаних і призовників, які не
перебувають на військовому обліку за місцем
проживання (ст. 2113 КУпАП).
Порядок заповнення розділу «Відомості про
військовий облік» особової картки працівника
детально визначено в пунктах 40-42 Порядку
№ 921. Для зручності подаємо цю інформацію у
формі таблиці, у якій наведено зразки відповідних записів (додаток 7).
Для наочності заповнення розділу «Відомості
про військовий облік» наводимо фото військового квитка військовозобов’язаного рядового
складу (фото 2).
Окремо прокоментуємо заповнення рядка «Категорія обліку». У ньому вказується
перша чи друга категорія (п. 21 військового
квитка). До запасу першої категорії належать
військовозобов’язані, які проходили військову
службу та здобули під час її проходження вій-
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ськово-облікову спеціальність. До запасу другої категорії належать військовозобов’язані,
які не здобули військово-облікової спеціальності під час проходження військової служби
або не проходили військової служби, а також
військовозобов’язані-жінки (ст. 27 Закону
№ 2232).
Інші рядки розділу особової картки «Відомості про військовий облік» заповнюються відповідно до положень Порядку № 921 і не потребують коментарів.
Частина військовозобов’язаних мають вій
ськові квитки старого зразка, у яких номери
пунктів військового квитка, з яких необхідно
брати інформацію, відрізняються від наведених
у додатку 7. Але якщо знати, яку інформацію
потрібно вказувати (наведена в додатку 7), це
полегшить заповнення розділу особової картки
«Відомості про військовий облік».
Також необхідно зазначити, що на практиці
трапляються випадки, коли у військовозобо
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Фото 2

в’язаних заповнені не всі розділи військового квитка. У такому разі необхідно записувати до особової картки тільки ті відомості, що
вказані у військовому квитку. По можливості незаповнені розділи у військових квитках
військовозобов’язаних можуть бути заповнені у
військкоматах, де вони перебувають на обліку.
В особових картках працівників, що є військо
возобов’язаними і досягли граничного віку перебування в запасі, звіривши їх із даними відповідних військових комісаріатів, викреслюють дані
про військовий облік і роблять відмітку: «Виключено з військового обліку за віком».
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Правила зберігання особових карток вій
ськовозобов’язаних і призовників наведено в
пункті 44 Порядку № 921. Їх зберігають в окре
мій картотеці в алфавітному порядку, тобто
окремо від карток, які ведуться у відділі кадрів
на всіх працівників підприємства. Картотека поділяється на чотири групи:
 перша група — особові картки працівників — військовозобов’язаних офіцерського
складу;
 друга група — особові картки працівників — військовозобов’язаних рядового, сержантського та старшинського складу;
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Додаток 7
Рядок особової
картки

Зразок запису

Підстава для внесення запису

Військовозобов’язані рядового, сержантського та старшинського складу
Група обліку

У цьому пункті відбулися зміни. Було: НПО (Наземноповітряна оборона), ВМС (Військово-Морські Сили),
МВС (Міністерство внутрішніх справ), СБУ (Служба
безпеки України).
Стало: остання літера військово-облікової спеціальності (від А до Ч)
Категорія обліку Перша
Друга
А також додано: серія і номер військового квитка
Склад
Рядовий склад
Сержантський склад
Старшинський склад
Військове звання Військове звання, присвоєне військовозобов’язаному
під час проходження ним військової служби або перебування в запасі
Військово-обліко- Тризначне кодове (цифрове) позначення військово-обва спеціальність
лікової спеціальності
Придатність
до Записується рішення медичних комісій щодо осіб, вивійськової служби знаних обмежено придатними до військової служби у
воєнний час
Назва райвійськ Найменування районного (міського) військового комікомату за місцем саріату, в якому військовозобов’язаний перебуває на
реєстрації
військовому обліку
Назва райвійськ Найменування районного (міського) військового комікомату за місцем саріату, на території відповідальності якого фактично
фактичного про- проживає військовозобов’язаний
живання
Перебування на спе- Номери переліку, пункту і розділу переліку, за якими
ціальному обліку
оформлено бронювання. Для військовозобов’язаних,
які мають мобілізаційні розпорядження, — номер команди
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Пункт 25 військового квитка

Пункт 21 військового квитка
Пункт 23 військового квитка
Пункт 19 військового квитка
Пункт 24 військового квитка
Пункти 13–15 військового квитка

Посвідчення про
відстрочку від призову за мобілізацією та у воєнний
час до Збройних
сил України

Кадровик України
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Закінчення додатка 7
Рядок особової
картки

Зразок запису

Підстава для внесення запису

Офіцери запасу

(особові картки офіцерів запасу заповнюються в такому ж порядку, як і особові картки
військовозобов’язаних рядового, сержантського та старшинського складу, з урахуванням наведених
нижче особливостей)

Група обліку
Категорія обліку

Не заповнюється
Розряд запасу згідно із записом у військовому квитку
офіцера запасу, а також серія та номер військового
квитка або тимчасового посвідчення
Склад
Вказується профіль підготовки (командний, інженерний, технічний, юридичний, медичний, ветеринарний)
Військово-обліко- Шестизначне цифрове позначення військово-облікової
ва спеціальність
спеціальності
Придатність
до На офіцерів запасу, які перебувають на військовому обвійськової служби ліку, рядок не заповнюється. На офіцерів запасу, знятих
з військового обліку, рядок заповнюється
Призовники
Група обліку
Записується слово «Призовник»

Назва райвійськ
комату за місцем
реєстрації
Назва райвійськ
комату за місцем
фактичного проживання
Перебування на
спеціальному
обліку

–
Пункт 7 військового квитка
Пункт 6 військового квитка
Пункт 5 військового квитка

Відповідно до
посвідчення про
приписку до призовної дільниці

Найменування районного (міського) військового комісаріату, на території відповідальності якого фактично
проживає призовник
Найменування районного (міського) військового комісаріату, на території відповідальності якого фактично
проживає військовозобов’язаний

Номер пункту (абзацу), частини та статті Закону
№ 2232, за якими надається відстрочка від призову на
строкову військову службу, і дата, до якої вона надається
Решта рядків розділу II не заповнюється
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 третя група — особові картки працівників — військовозобов’язаних-жінок;
 четверта група — особові картки працівників — призовників.
Особові картки військовозобов’язаних, які
заброньовані за підприємствами на період мобілізації та воєнного часу, виділяють окремо в
кожній групі.
Особові картки осіб, виключених з військового обліку за віком чи станом здоров’я, зберігають у загальній картотеці.
Організація зберігання особових карток працівників — військовозобов’язаних і призовників
у державних органах, на підприємствах здійснюється відповідно до вимог законодавства.

Робота особи, відповідальної за
військовий облік, яку вона виконує
для забезпечення оперативності
Відповідальна за військовий облік особа згідно з положеннями пункту 37 Порядку № 921
зобов’язана забезпечити повноту, достовірність
та якість обліку всіх військовозобов’язаних і
призовників підприємства. Завдання, які вона
для цього повинна виконати, окреслені в Порядку № 921. Розглянемо ці завдання залежно від
часу, в який вона їх виконує.

На постійній основі
Особа, відповідальна за військовий облік, повинна:
 перевіряти в громадян під час прийняття на роботу (навчання), чи перебувають вони
на військовому обліку за місцем проживання,
тобто чи є в їхніх військово-облікових документах відмітка про взяття на військовий облік (у
військовозобов’язаних — у військових квитках
або тимчасових посвідченнях, виданих замість
військових квитків, у призовників — у посвідченнях про приписку до призовних дільниць).
Приймати на роботу військовозобов’язаних
та призовників можна лише після попередньо-
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го взяття їх на військовий облік у військових
комісаріатах або Службі безпеки України чи
Службі зовнішньої розвідки України. Про те,
у кого саме потрібно перевіряти військовооблікові документи, вже було сказано вище
в розділі «Ведення персонального обліку»;
 забезпечувати повноту і достовірність
облікових даних призовників та військово
зобов’язаних згідно з вимогами, установленими Порядком № 921 та іншими документами
первинного обліку відповідно до законодавства.
Для забезпечення повноти заповнення
документів з військового обліку військово
зобов’язаних та призовників відповідальна за
військовий облік особа повинна заповнювати
зазначені документи тільки на підставі військово-облікових документів, а також вживати заходів щодо відновлення втрачених документів, організовувати усунення недоліків
заповнення військовими комісаріатами усіх
розділів військово-облікових документів. Для
забезпечення достовірності облікових даних
військовозобов’язаних і призовників відповідальна особа повинна постійно виконувати
всі заходи щодо обліку, передбачені Порядком
№ 921, тобто забезпечувати постійну актуальність облікових даних.
Крім того, забезпечуючи виконання покладених на підприємство обов’язків щодо
підготовки призовників до військової служби,
призову на строкову службу, навчальні (або
перевірні) та спеціальні збори і під час мобілізації, створюючи працівникам належні умови
для виконання ними військового обов’язку,
відповідальна за військовий облік особа зобо
в’язана:
 оповіщати на вимогу військових комісаріатів військовозобов’язаних і призовників
про виклик до військового комісаріату та забезпечувати їх вчасне прибуття за цим викликом;
 здійснювати постійний контроль за виконанням посадовими особами державних

Кадровик України
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органів, підприємств, призовниками і військо
возобов’язаними встановлених правил військового обліку та проведенням відповідної роз’яс
нювальної роботи;
 постійно інформувати районні (міські)
військові комісаріати про громадян та посадових осіб, які порушують правила військового
обліку, для притягнення їх до відповідальності
згідно із законом;
 вести та зберігати журнал обліку результатів перевірок стану військового обліку призовників і військовозобов’язаних та звіряння їх
облікових даних із даними районних (міських)
військових комісаріатів.
Прокоментуємо деякі з наведених обов’яз
ків. Так, обов’язок оповіщати на вимогу військових комісаріатів військовозобов’язаних і
призовників про їх виклик до військових комісаріатів передбачений пунктом 37 Порядку
№ 921.
Спосіб, у який військовозобов’язаних і призовників оповіщають про необхідність прибуття
у військкомат, визначений пунктом 47 Порядку
№ 921. У ньому вказано, що в разі отримання
розпоряджень районних (міських) військових
комісаріатів щодо оповіщення призовників і
військовозобов’язаних про їх виклик на призовні
дільниці (пункти попереднього збору) для їх приписки до призовної дільниці, призову на військову службу або на збори військовозобов’язаних
керівники державних органів, підприємств
зобов’язані (п. 1 Порядку № 921):
 видати наказ про оповіщення призов
ників і військовозобов’язаних та довести його
до їх відома в частині, що стосується забезпечення їх прибуття за викликом районного
(міського) військового комісаріату у визначені
ним строки;
 забезпечити контроль за результатами
оповіщення та прибуттям призовників і війсь
ковозобов’язаних до районних (міських) вій
ськових комісаріатів;
 письмово повідомити районним (міським) військовим комісаріатам про осіб, які не
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виконали наказ керівника державного органу,
підприємства та не прибули за викликом до
районного (міського) військового комісаріату.
Не зайвим буде нагадати, що за несповіщення військовозобов’язаних і призовників
про необхідність їх прибуття у військкомат настає адміністративна відповідальність для керівника підприємства.
Щодо забезпечення вчасного прибуття вій
ськовозобов’язаних і призовників до військ
комату необхідно зазначити, що засобів примусу до працівників з боку адміністрації підприємства законодавство не передбачає. Притягнення до дисциплінарної відповідальності
працівників, які не виконали розпорядження
адміністрації прибути у військкомат, буде незаконним, тому що прибуття у військкомат не
належить до трудової функції працівника.
Обов’язок адміністрації — оповістити працівника про необхідність прибути до військового комісаріату і належним чином оформити
його відсутність.
Для цього необхідно використовувати такі
правові норми. Відповідно до положень частини другої статті 119 КЗпП працівникам, які
залучаються до виконання обов’язків, передбачених законами України «Про військовий
обов’язок і військову службу», «Про альтернативну (невійськову службу)», «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», надаються
гарантії та пільги відповідно до цих законів.
Частиною другою статті 21 Закону № 2232
передбачено, що 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
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ними місця роботи, займаної посади і серед
ньої заробітної плати.
Тобто час відсутності працівника на роботі у зв’язку з направленням його до військового комісаріату має бути належним чином
оформлений. Для цього необхідно видати наказ, згідно з яким працівник звільняється від
роботи зі збереженням за ним місця роботи,
посади та середньої заробітної плати.

Важливо звернути увагу на такий обов’язок
керівника підприємства (особи, відповідальної
за ведення військового обліку), як повідомляти у
військові комісаріати про військовозобов’язаних
і призовників, які порушують вимоги законодавства про військовий обов’язок і військову
службу.
Це повідомлення може мати такий вигляд, як
наведено в додатку 8.

Додаток 8
Військовому комісару
Шевченківського РВК
м. Харкова
підполковнику Марченку М. П.
Повідомляємо, що Пилипчуку Петру Петровичу, який перебуває на військовому
обліку на підприємстві як призовник, 28 грудня 2016 р. виповнилось 27 років.
Наказ директора про необхідність прибути до військкомату Пилипчук Петро
Петрович не виконав.
Директор

Сидоренко

Також необхідно постійно виконувати такий
обов’язок, як своєчасне оформлення документів для бронювання військовозобов’язаних за
центральними і місцевими органами виконавчої
влади, іншими державними органами, підприємствами на період мобілізації та на воєнний
час. Тільки своєчасне виконання цього обов’язку
повною мірою забезпечить функціонування органу державної влади, місцевого самоврядування, підприємства в умовах особливого періоду.
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У п’ятиденний строк
У п’ятиденний строк із дня подання відповідних документів особа, відповідальна за військовий облік, повинна вносити до особових карток
призовників і військовозобов’язаних зміни щодо
їх сімейного стану, місця проживання (перебування), освіти, місця роботи і посади. Цей
обов’язок роботодавця спрямований на забезпечення повноти та достовірності облікових даних
призовників і військовозобов’язаних.
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У семиденний строк
Особа, відповідальна за військовий облік,
повинна надсилати в семиденний строк до
районних (міських) військових комісаріатів,
у яких військовозобов’язані і призовники перебувають на військовому обліку, повідом
лення про військовозобов’язаних і призовників, прийнятих на роботу (навчання) чи звільнених з роботи (відрахованих з навчального
закладу). Форма такого повідомлення нормативно не встановлена, тому його складають у
довільній формі. Зразок повідомлення наведено в додатку 9.

Щомісячно
Відповідальна за військовий облік особа повинна щомісяця до 5 числа надсилати
до районних (міських) військових комісаріатів повідомлення про зміну облікових даних.
Форма повідомлення міститься в додатку 2
до Порядку № 921. Зразок форми повідом
лення та рекомендації щодо її заповнення
наведено в розділі «Перелік матеріалів, які
розробляють на підприємстві щодо обліку

військовозобов’язаних і призовників» (див.
додаток 5).

Не рідше одного разу на рік
Особа, відповідальна за військовий облік, повинна проводити періодичне звіряння особових
карток призовників і військовозобов’язаних із
записами у військових квитках та посвідченнях
про приписку до призовних дільниць. Це один
з основних обов’язків особи, відповідальної за
військовий облік, виконання якого є дуже важливим, тому що забезпечує достовірність і пов
ноту військового обліку.
Порядок, за яким звіряються особові картки призовників і військовозобов’язаних, наведений у пункті 45 Порядку № 921. Звіряння
облікових даних особових карток призовників
і військовозобов’язаних з їх військово-обліковими документами здійснюється відповідно до
графіка, затвердженого керівниками відповідних державних органів, підприємств.
Під час звіряння перевіряють наявність і стан
військово-облікових документів призовників і
військовозобов’язаних.

Додаток 9
Військовому комісару
Шевченківського РВК
м. Харкова
підполковнику Марченку М. П.
Повідомляємо, що Пилипчука Петра Петровича, призовника, прийнято на роботу
електромеханіком з ліфтів 21 грудня 2016 р. (наказ від 20 грудня 2016 р. № 214-П).
Директор
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Особа, відповідальна за військовий облік,
у п’ятиденний строк із дня подання їй працівниками, які є військовозобов’язаними або призов
никами, військово-облікових документів вносить до особових карток цих працівників зміни
облікових даних, виявлені під час звіряння, та
щомісяця до 5-го числа надсилає повідомлення
про зміну облікових даних до районних (міських)
військових комісаріатів, де військовозобов’язані
та призовники перебувають на обліку.
Як уже зазначалося, згідно з Порядком
№ 921 відповідальна за військовий облік особа

повинна приймати від працівників військовооблікові документи під розписку. Форма розписки наведена в додатку 4 до Порядку № 921
(додаток 10).
Не рідше одного разу на рік потрібно звіряти особові картки працівників з обліковими
документами військових комісаріатів, в яких
вони перебувають на військовому обліку. Звіряння даних особових карток призовників і
військовозобов’язаних, які працюють (навчаються) на підприємствах (у навчальних закладах), з обліковими даними документів районних

Додаток 10

Розписка № ____________
Корінець розписки № _________
Про прийом на зберігання військово-облікового Видана ______________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)
документа
___________ року народження про те, що
_____________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)
військово-обліковий документ, який йому нарік народження _______________________
лежить, серія ________________________,
військове звання ______________________
№ _____________________, прийнятий для
мета прийняття на зберігання
зберігання з метою _____________________
військово-облікового документа
______________________________________
_____________________________________
__________________
_____________
Розписка дійсна до
(прізвище і посада особи,
яка прийняла на зберігання
військово-обліковий
документ)

(підпис)

___ _____________ 20__ р.
______________________
(прізвище і посада особи,
яка прийняла на зберігання
військово-обліковий
документ)

____________
(підпис)

Розписка військовозобов’язаного (призовника) у зворотному отриманні військовоМ. П.
облікового документа
________________
(підпис)

___ ____________ 20__ р.
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(міських) військових комісаріатів здійснюється
згідно з графіком звіряння, який затверджується
розпорядженням відповідної районної держад
міністрації або міської ради.
Особи, відповідальні за ведення військового
обліку державних органів, підприємств, у визначені графіком звіряння строки відряджаються
до відповідних районних (міських) військових
комісаріатів та проводять звіряння даних особових карток призовників і військовозобов’язаних
з їх обліковими документами в районних (міських) військових комісаріатах.
Результати звіряння вносять до журналу обліку результатів перевірок стану військового
обліку та звіряння облікових даних з даними районних (міських) військових комісаріатів.
Часто постає запитання, як проводити звіряння особових карток з військкоматами, якщо
оформлення працівників на роботу відбуваєть
ся в одній області (розташований офіс юридичної особи), а фактично працівники працюють і
проживають в інших областях України. Такі організації — не рідкість на сьогодні.
Порядок № 921 не містить відповіді на це
запитання. Як виняток, у цьому Порядку наведені випадки організації військового обліку для
працівників, які працюють на морських і річкових судах, а також у польових геологічних і топографо-геодезичних організаціях, пошукових,
знімальних, гідрогеологічних, геофізичних, лісобудівних, землебудівних експедиціях і загонах,
на лінійних будівельно-монтажних і спеціалізованих поїздах, шляхових машинних станціях,
у пересувних механізованих і спеціалізованих
колонах, тунельних, мостобудівних і плаваючих загонах та ділянках, будівельно-монтажних
і пусконалагоджувальних організаціях, управліннях механізації та підводно-технічних робіт,
а також в інших прирівняних до таких організаціях, робота в яких пов’язана із постійним пе
реміщенням.
Згаданий вище випадок під ці винятки не
підпадає, тому що працівники мають постійне
місце проживання.
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Відповідаючи на запитання, передусім необхідно нагадати, що військовозобов’язані та призовники повинні перебувати на військовому обліку
за місцем фактичного проживання. Відповідно до
законодавства вони повинні бути зареєстровані
за місцем фактичного проживання. Підставою
для цього є пункт 4 Правил № 207, відповідно до
якого громадянин України, а також іноземець чи
особа без громадянства, які постійно або тимчасово проживають в Україні, зобов’язані протягом
30 календарних днів після зняття з реєстрації місця проживання та прибуття до нового місця проживання зареєструвати своє місце проживання.
Тобто працівники, які працюють і проживають не
в тій місцевості, де розташований офіс юридичної
особи, повинні перебувати на військовому обліку
у військових комісаріатах за місцем свого фактичного проживання.
У такому випадку особі, яка відповідає за
військовий облік, для звірки особових карток з
військкоматами необхідно об’їздити військкомати, розташовані в усіх областях України. То
як бути? На практиці за погодженням з військовими комісаріатами звірки можуть проводитися шляхом надсилання особових карток для
звірки до військкоматів замовними листами.
Але ще раз наголошуємо, що законодавчо це не
передбачено.

Щорічно в грудні
Особа, відповідальна за військовий облік, повинна складати та подавати не пізніше 1 грудня
поточного року до районних (міських) військових комісаріатів список громадян, які підлягають приписці до призовних дільниць. Форма
списку наведена в додатку 3 до Порядку № 921.
Заповнення форми не потребує коментарів.
Немає жодних відмінностей між формою чинного списку (додаток 11) і формою, яка була
передбачена Інструкцією з організації ведення
військового обліку військовозобов’язаних і призовників. Єдиний виняток — до списку тепер не
вносять юнаків, старших призовного віку, які не
були приписані до призовної дільниці.
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Список складається в алфавітному порядку. До нього включаються всі юнаки, яким у рік
приписки виповнюється 17 років, незалежно
від громадянства, відбування покарання в місцях позбавлення волі за вироком суду, стану

здоров’я, постійного чи тимчасового проживання (роботи, навчання). У районних (міських)
військових комісаріатах списки реєструються,
підшиваються в окрему справу і зберігаються
протягом трьох років.

Додаток 11
____________________________________________
(найменування районного (міського) військового комісаріату)

СПИСОК
громадян ______ року народження, які підлягають приписці до призовних дільниць
__________________________________________________________
(найменування житлово-експлуатаційної організації, підприємства, установи, організації,
власника будинку, органу місцевого самоврядування, навчального закладу)

Станом на ____ ____________ 20___ року

Порядко- Прізвище, ім’я,
вий номер
по батькові

Місце роботи
(навчання) та
найменування
посади

_____________________________
(найменування посади керівника
підприємства, установи, організації,
голови виконавчого комітету сільської
(селищної, міської) ради

Місце проживання

Відмітка районного (міського)
військового комісаріату про зміни, що сталися після 1 січня до
закінчення строку приписки, та
порядковий номер, за яким громадянина внесено до списку

___________________

_____________________

(підпис)

(ініціали та прізвище)

___ ______________ 20__ р.
М. П.
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Порядок проведення перевірки стану
військового обліку на підприємствах
Однією з новел Порядку № 921 є врегульований
механізм проведення перевірок підприємств
з питань організації військового обліку. Основні
положення порядку проведення перевірок викладені в пунктах 73–85 Порядку № 921, відповідно
до яких проводити перевірки з питань організації
військового обліку на підприємствах можуть:
 Генеральний штаб Збройних сил — проводить перевірку стану військового обліку в державних органах, на підприємствах, що провадять
діяльність на території України;
 оперативні командування — відповідно
до затвердженого Генеральним штабом Збройних
сил плану проводять перевірку державних органів, підприємств, що перебувають у межах зони
відповідальності відповідно до військово-адміні
стративного поділу території України;
 обласні військові комісаріати — у взаємодії
з облдержадміністраціями проводять відповідно
до затверджених ними планів перевірку державних органів, підприємств, що перебувають на відповідній території;
 районні (міські) військові комісаріати —
відповідно до затверджених районними держадміністраціями, міськими радами планів проводять
перевірку виконавчих комітетів сільських, селищних та міських рад, а також підприємств, що перебувають на території їх відповідальності та в яких
працюють військовозобов’язані, що заброньовані
за ними, а також військовозобов’язані, які мають
мобілізаційні розпорядження;
 центральні органи виконавчої влади та інші
державні органи — відповідно до затверджених
ними планів щороку проводять перевірку стану
військового обліку на підприємствах, які перебувають у сфері їх управління;
 облдержадміністрації — відповідно до затверджених ними планів у взаємодії з обласними
військовими комісаріатами проводять перевірку
державних органів, підприємств, що перебувають
на території їх відповідальності;
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 районні держадміністрації, міські ради —
у взаємодії з районними (міськими) військовими
комісаріатами відповідно до планів, затверджених їх розпорядженнями або рішеннями, проводять перевірку органів місцевого самоврядування, а також підприємств, що перебувають на території їх відповідальності.
Органи місцевого самоврядування, підпри
ємства, які здійснюють бронювання військовозобов’язаних та в яких працюють призначені
в команди на воєнний час військовозобов’язані,
перевіряються один раз на рік (п. 81 Порядку
№ 921). Решту органів місцевого самоврядування
та підприємств перевіряють один раз на три роки.
Результати перевірок підприємств вносяться
до журналів обліку результатів перевірок стану
військового обліку призовників і військовозобов’язаних та звіряння облікових даних з даними
районних (міських) військових комісаріатів.
За результатами перевірок, які проводять обласні військові комісаріати, центральні органи
виконавчої влади та інші державні органи, облдержадміністрації складають акти, які в десятиденний строк після закінчення перевірки надсилаються відповідним керівникам та районним
(міським) військовим комісаріатам для реагування та вжиття заходів згідно із законодавством.
Для проведення перевірок посадовим особам
зі складу комісії вручаються підписані відповідними керівниками та завірені печатками приписи
на право проведення перевірки стану військового обліку (форма припису наведена в додатку 29
до Порядку № 921) та затверджується план їх роботи.
Список питань, які підлягають перевірці
з організації та ведення військового обліку
та забезпечення функціонування системи вій
ськового обліку, чітко визначений додатком 27
до Порядку № 921.
Голови комісій, що проводять перевірку,
на початку її проведення доводять до відома
керівників державних органів, підприємств плани
роботи, а після завершення оголошують результати перевірки.

33

Організація військового обліку на підприємствах

Керівники державних органів, підприємств,
на яких проведено перевірку, організовують та забезпечують усунення виявлених недоліків. Про
заходи, вжиті для усунення недоліків, вони інформують у визначені в акті строки керівника органу,
який проводив перевірку.

Робота щодо бронювання
Бронювання військовозобов’язаних, які перебувають у запасі, здійснюється в мирний та у воєнний час з метою забезпечення функціонування
органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, а також
підприємств в особливий період (ст. 24 Закону
№ 3543).
Що таке бронювання?
Це надання військовозобов’язаному відстрочки від призову.
Хто підлягає бронюванню? Кому надається
відстрочка від призову?
Бронюванню підлягають військовозобов’язані, які працюють в органах державної влади,
інших державних органах, органах місцевого самоврядування та на підприємствах, яким вста
новлено мобілізаційні завдання (замовлення),
у разі якщо це необхідно для забезпечення
функціонування зазначених органів та виконан
ня мобілізаційних завдань (замовлень) (ст. 25
Закону № 3543).
Що таке мобілізаційне завдання?
Визначення мобілізаційного завдання наведено в статті 1 Закону № 3543.
Мобілізаційні завдання (замовлення) — це
окремі вимоги мобілізаційного плану щодо номенклатури, обсягів виробництва необхідної
продукції, утворення і підготовки до розгортання спеціальних формувань, а також затверджені
в установленому порядку першочергові заходи
мобілізаційної підготовки, які доводяться для
виконання до центральних і місцевих органів виконавчої влади, інших державних органів, Ради
міністрів Автономної Республіки Крим, органів
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місцевого самоврядування. До підприємств, що
залучаються до виконання мобілізаційних зав
дань (замовлень), мобілізаційні завдання (замов
лення) доводяться на підставі затверджених ос
новних показників мобілізаційного плану і договорів (контрактів), що укладаються в порядку,
передбаченому законодавством.
Тобто якщо підприємство виконує мобілізаційне завдання, то воно зобов’язане проводити
бронювання (ст. 25 Закону № 3543).
На сьогодні бронювання військовозобов’язаних здійснюється відповідно до положень По
рядку бронювання, затвердженого постановою
КМУ від 4 лютого 2015 р. № 45, яка має гриф
обмеження доступу «Для службового користування».
Таким чином, якщо на підставі наведених
вище законодавчих норм (ст. 24, 25 Закону
№ 3543) на підприємстві має проводитись бронювання працівників, то спочатку необхідно отримати Порядок бронювання.
Для отримання відповідної постанови слід
звернутися до вищої за підпорядкуванням інстанції або до органів місцевого самоврядування,
від яких підприємство отримало мобілізаційне
завдання. Підставою для такого звернення буде
стаття 17 Закону № 3543, відповідно до якої місцеві органи виконавчої влади організовують бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час.
Після отримання Порядку бронювання підприємство приступає до оформлення документів
щодо бронювання працівників — військовозобов’язаних, які будуть необхідні для виконання
мобілізаційного завдання (замовлення).
Відстрочки від призову військовозобов’язаним надають на підставі переліків посад і професій військовозобов’язаних, які підлягають
бронюванню на період мобілізації та на воєнний час (далі — переліки посад і професій).
Тобто бронюванню підлягає не будь-який працівник підприємства, а тільки той, посада якого
є в переліках посад і професій, які отримає підприємство.
Кадровик України
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Для кращого розуміння послідовності дій, які
має виконати підприємство для організації й проведення бронювання, пропонуємо розглянути
алгоритм дій посадових осіб підприємства щодо
проведення бронювання працівників, які є військовозобов’язаними.

Відповідальність за порушення порядку
ведення військового обліку
Керівники, інші посадові особи органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування,
а також підприємств будь-якого підпорядку-

Алгоритм дій посадових осіб підприємства (установи)
щодо проведення бронювання працівників
Підприємство отримує мобілізаційне завдання
Звертається в установу, від якої отримало мобілізаційне завдання, або за підпорядкованістю
для отримання Порядку бронювання
Готує пропозиції щодо переліків посад і професій та відомості щодо кількості працівників
і заброньованих та надсилає їх до установи, від якої отримало мобілізаційне завдання, або
за підпорядкованістю
Отримує переліки посад і професій, за якими може проводити бронювання
Аналізує, хто з військовозобов’язаних підлягає бронюванню відповідно до отриманих переліків
посад і професій
Оформлює документи на проведення бронювання військовозобов’язаних, що підлягають
бронюванню згідно з переліками посад і професій
Надає ці документи до районного військового комісаріату за місцем розташування підприємства
Отримує від районного військового комісаріату оформлені документи щодо заброньованих
працівників
Надсилає у військові комісаріати, де заброньовані військовозобов’язані перебувають
на військовому обліку, повідомлення про зарахування цих військовозобов’язаних на спеціальний
військовий облік
У разі оголошення мобілізації або воєнного часу роздає посвідчення про відстрочку
від призову заброньованим працівникам
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вання і форми власності та громадяни України,
винні в порушенні порядку військового обліку,
допризовної підготовки, приписки до призовних дільниць, призову на строкову військову
службу, проходження служби у військовому резерві, проходження зборів, мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності, прибуття
за викликом до військового комісаріату, а також у вчиненні інших порушень законодавства
про військовий обов’язок і військову службу,
несуть відповідальність згідно із законом (ст. 42
Закону № 2232).
КУпАП передбачено накладення штрафу
від одного до трьох неоподатковуваних міні
мумів доходів громадян (від 17 до 51 грн)
у разі:
 неподання до 1 грудня поточного року
до військових комісаріатів списків працівників,
які підлягають приписці до призовних дільниць
(ст. 2112 КУпАП);
 прийняття на роботу (навчання) військовозобов’язаних і призовників, які не перебувають на військовому обліку за місцем проживання (ст. 2113 КУпАП);
 незабезпечення сповіщення військово
зобов’язаних і призовників про їх виклик у військові комісаріати або перешкоди зазначених
посадових осіб вчасній явці громадян на збірні
пункти чи призовні дільниці (ст. 2114 КУпАП);
 невчасного подання документів для військового обліку (військових квитків, посвідчень
про приписку до призовних дільниць) на військовозобов’язаних або призовників, для оформлення взяття на військовий облік або зняття
з обліку (ст. 2115 КУпАП).
Повторне протягом року вчинення пору
шень (ст. 2112-2115 КУпАП), за які особу вже
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було піддано адміністративному покаранню,
тягне за собою накладення штрафу від трьох
до семи неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян (від 51 до 119 грн).
Крім цього, суттєва адміністративна відпо
відальність настає за статтею 2101 КУпАП в разі
порушення законодавства України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Відповідальність
в цьому випадку несуть як громадяни, так і посадові особи.
Необхідно звернути увагу на широке трактування самого правопорушення. За цією статтею відповідальність може настати за будь-яке
порушення законодавства про мобілізаційну
підготовку та мобілізацію. Тобто для настання
відповідальності достатньо самого факту правопорушення, незалежно від того, чи потягло воно
за собою якісь наслідки. Згідно із цією статтею
за порушення законодавства про мобілізаційну
підготовку та мобілізацію накладають штраф:
 на громадянина — від 10 до 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від
170 до 510 грн);
 на посадових осіб — від 30 до 100 не
оподатковуваних мінімумів доходів громадян
(від 510 до 1700 грн).
У разі повторного протягом року вчинення цього правопорушення, за яке особу вже
було піддано адміністративному стягненню, відповідальність настає у формі штрафу
в розмірі:
 для громадян — від 30 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від
510 до 1700 грн);
 для посадових осіб — від 100 до 300
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 1700 до 5100 грн).
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Мобілізація
і демобілізація
Обов’язки підприємств щодо
мобілізаційної підготовки
та мобілізації
В Україні відбулося шість хвиль мобілізації.
На сьогодні комплектування Збройних сил
та інших військових формувань здійснюється
на контрактній основі та за рахунок строкової
служби. Але питання, які у зв’язку з мобілізацією
виникали в роботодавців, актуальні й досі.
Спочатку кілька слів про основи мобілізації.
Правові основи мобілізації встановлені Законом
№ 3543. Відповідно до його положень мобілізація — це комплекс заходів, здійснюваних з метою
планомірного переведення національної економіки, діяльності органів державної влади, інших
державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств на функціонування в умовах
особливого періоду (ст. 1 Закону № 3543).
Особливий період настає з моменту оголошення рішення про мобілізацію чи з моменту
введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях та охоплює час мобілізації,
воєнний час і частково відбудовний період після
закінчення воєнних дій.
Мобілізація може бути загальною або частковою і проводитися відкрито чи приховано (частина третя ст. 1 Закону № 3543).
Відповідно до частини п’ятої статті 4 Закону
№ 3543 види, обсяги, порядок і строк прове-
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дення мобілізації визначаються Президентом
України в рішенні про її проведення.
Особливий період, який зараз триває в Украї
ні, розпочався з моменту оголошення Указу Пре
зидента України «Про часткову мобілізацію» від
17 березня 2014 р. № 303/2014 і триває дотепер
(лист Міністерства оборони України від 1 жовтня
2015 р. № 322/2/8417).
Обов’язки підприємств щодо мобілізаційної
підготовки та мобілізації визначаються статтею 21 Закону № 3543. Розглянемо тільки ті
з них, що стосуються комплектування Збройних
сил та інших військових формувань в особливий період. Це такі обов’язки, як:
 сприяти військовим комісаріатам в їх роботі в мирний час та під час мобілізації;
 забезпечувати своєчасне прибуття працівників, які залучаються до виконання обов’язку
щодо мобілізації, в порядку, визначеному частинами третьою-п’ятою статті 22 Закону № 3543,
на збірні пункти та до військових частин;
 вести облік військовозобов’язаних,
резервістів і призовників із числа працюючих, здійснювати заходи щодо бронювання
військовозобов’язаних на період мобілізації
та на воєнний час і надавати звітність із цих
питань відповідним органам державної влади, іншим державним органам та органам
місцевого самоврядування в установленому
порядку;
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 утворювати мобілізаційні підрозділи
та призначати працівників з питань мобілізаційної роботи;
 сприяти своїм працівникам, які є резервістами, у виконанні ними обов’язків служби
у військовому резерві та своєчасному їх направленню до органів військового управління, військових частин.

Порядок оформлення відсутності
на роботі працівників, призваних
на військову службу під час мобілізації
Що стосується випадків оформлення відсутності на роботі працівників, призваних на військову службу під час мобілізації, на особливий
період, то це питання неодноразово розглядалось
на сторінках журналу «Кадровик України». Крім
того, на сьогодні воно не актуальне, оскільки при
зов за мобілізацією зараз не відбувається — немає відповідного Указу Президента.
Сьомого січня 2017 р. набрав чинності Закон
№ 1769, яким, зокрема, внесено зміни до частини третьої статті 119 КЗпП стосовно надання гарантій збереження місця роботи, посади і середнього заробітку за працівниками, які проходять
військову службу. Тобто з 7 січня 2017 р., відповідно до положень частини третьої статті 119
КЗпП, за працівниками, призваними на строкову
військову службу, військову службу за призовом осіб офіцерського складу, військову службу
за призовом під час мобілізації, на особливий
період або прийнятими на військову службу
за контрактом, у т. ч. шляхом укладення нового
контракту на проходження військової служби, під
час дії особливого періоду на строк до його закінчення або до дня фактичного звільнення, зберігаються місце роботи, посада і середній заробіток
на підприємстві, фермерському господарстві,
сільськогосподарському виробничому кооперативі незалежно від підпорядкування та форми
власності й у фізичних осіб — підприємців, у яких
вони працювали на час призову.
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Таким чином, за працівниками, які призвані
або прийняті на військову службу під час дії особливого періоду, зберігається місце роботи, посада
і середній заробіток.
Тобто роботодавець повинен отримати від
працівника, військкомату або військової частини,
де проходить службу працівник, документальне
підтвердження того, що працівник проходить
військову службу, і незалежно від виду та форми
власності підприємства зобов’язаний зберігати
за працівником місце роботи, посаду та виплачувати йому середній заробіток.
Яким саме документом має бути підтверджено проходження працівником служби, законодавством не встановлено. Це може бути довідка,
у якій вказано строк походження служби, або
завірена ксерокопія контракту чи інший документ.
Отримавши такий документ, роботодавець,
за потреби, видає наказ, яким змінює раніше встановлений строк, на який військовослужбовець
звільнений від роботи у зв’язку з проходженням
військової служби, або підставу звільнення від роботи.
Необхідно зауважити, що в разі, якщо звільнений у зв’язку з демобілізацією працівник прибув на роботу, а потім вирішив укласти контракт
на проходження військової служби, за ним також
зберігаються передбачені законом гарантії щодо
збереження місця роботи, посади та середнього
заробітку.

Порядок допуску демобілізованих
працівників до роботи
Насамперед варто зазначити, що спеціального
нормативного акта, який би врегульовував порядок допуску працівників до роботи, на сьогодні не ухвалено. Тому для вирішення цього
питання слід керуватись існуючими нормами
законодавства.
Дії роботодавця під час допуску демобілізованого працівника до роботи описані в лис
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ті Міністерства соціальної політики України
«Щодо повернення на роботу після служби» від
24 листопада 2015 р. № 1526/13/84-15.
Відповідно до цього листа факт початку виконання трудових обов’язків працівником необхідно
підтвердити відповідним наказом (розпорядженням) роботодавця про вихід працівника на роботу. Нормами законодавства видання наказу про
допуск до роботи після демобілізації не передбачено (листи міністерств не є нормативно-правовими актами), але, на думку автора, видання такого наказу буде доцільним з таких міркувань.
Зазначений наказ або розпорядження слугуватимуть юридичною підставою для чіткого
визначення дати, з якої працівник приступив
до роботи. Це важливо з урахуванням:
 вимог охорони праці (необхідно визначити, чи в змозі демобілізований працівник виконувати роботу за станом здоров’я, з демобілізованим працівником необхідно провести позаплановий інструктаж з питань охорони праці);
 організаційно-розпорядчих питань (наприклад, якщо демобілізований працівник є
керівником, то необхідно визначити, з якого
моменту він буде підписувати розпорядчі документи, тощо);
 питань оплати праці (табелювання та нарахування заробітної плати).
Також зазначений наказ підтверджуватиме
законність звільнення працівника, прийнятого
на роботу за строковим трудовим договором
на час відсутності працівника, який був мобілізований.
Щодо підстави для видання наказу про допуск демобілізованого працівника до роботи,
то не зайвим було б, щоб працівник написав
заяву про допуск його до роботи у зв’язку з демобілізацією з військової служби. Зразок наказу
про допуск демобілізованого працівника до роботи наведено в додатку 12.
Зразок наказу про звільнення працівника,
прийнятого за строковим трудовим договором
на час відсутності мобілізованого працівника,
наведено в додатку 13.
Спецвипуск № 1/2017

Декілька слів щодо перевірки здоров’я працівника перед допуском його до роботи. Не слід
забувати, що у випадках, передбачених статтею 169 КЗпП (у разі допуску до роботи працівників, зайнятих на важких роботах, роботах
із шкідливими чи небезпечними умовами праці
або таких, де є потреба в професійному доборі,
а також для осіб віком до 21 року), роботодавець зобов’язаний за свої кошти організувати
проведення медичних оглядів. В інших випадках достатньо в ході бесіди впевнитися, що
працівник у змозі виконувати доручену йому
роботу.
Якщо працівник за станом здоров’я не може
приступити до виконання дорученої йому роботи (наприклад, отримав інвалідність, через що
йому заборонена важка фізична праця, або ж
має медичний висновок, відповідно до якого
потребує переведення на легшу роботу), роботодавець зобов’язаний діяти відповідно до положень статей 170 і 172 КЗпП.
Отже, у випадках, коли працівник тимчасово
або постійно не може виконувати роботу, на яку
його було прийнято, але без шкоди для свого
здоров’я може виконувати іншу, легшу роботу,
роботодавець повинен перевести його на легшу
роботу відповідно до медичного висновку.
Поняття «легша робота» законодавством
не визначено. Робота визнається легшою в кожному конкретному випадку з урахуванням
фізіологічних та психологічних можливостей
працівника належним чином її виконувати.
Переведення працівника на легшу роботу
можливе за наявності певних умов:
 потреба в переведенні встановлена компетентними органами лікувальних установ,
які визначають тривалість переведення та характер роботи. Висновок про потребу в тимчасовому переведенні на легшу роботу видає
лікарсько-консультаційна комісія (ЛКК) лікувальної установи за місцем проживання чи роботи працівника, а якщо ЛКК в медичній установі немає — лікар з дозволу головного лікаря.
У випадку переведення без обмеження строком
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Додаток 12
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВІКНОПЛАСТ»
НАКАЗ
04.08.2016			

м. Харків				

№ 161-П

Про вихід на роботу
Петренка О. І.
У зв’язку зі звільненням з військової служби Петренка Олексія Івановича
29 липня 2016 р.
НАКАЗУЮ:
1. Петренку Олексію Івановичу, інженеру відділу головного технолога, приступити до роботи 4 серпня 2016 р.
2. Бухгалтерській службі припинити нарахування та виплату середньої заробітної плати Петренку О. І. з 29 липня 2016 р.
Підстави: 1. Військовий квиток АН № 645456.
2. Заява Петренка О. І. від 04.08.2016.
Директор		

Сидоренко			

у разі встановлення стійкої втрати професійної
працездатності висновок про потребу в переведенні на легшу роботу надає медико-соціальна
експертна комісія (МСЕК);
 працівник дав згоду на переведення. Якщо
працівник відмовляється від переведення на легшу роботу, роботодавець може звільнити його
на підставі пункту 2 статті 40 КЗпП як такого, що
не відповідає посаді, яку він обіймає, за станом
здоров’я, що перешкоджає виконанню роботи.
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У разі переведення працівника за станом здоров’я на легшу нижчеоплачувану роботу за ним
зберігається попередній середній заробіток протягом двох тижнів із дня переведення, а у випадках, передбачених законодавством України, попередній середній заробіток зберігається на весь
час виконання нижчеоплачуваної роботи або
надається матеріальне забезпечення за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням.
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Додаток 13
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВІКНОПЛАСТ»
НАКАЗ
03.08.2016			

м. Харків				

№ 160-П

Про звільнення
Василенка В. П.
ЗВІЛЬНИТИ:
ВАСИЛЕНКА Володимира Павловича, інженера відділу головного технолога,
у зв’язку із закінченням строку трудового договору 3 серпня 2016 р., п. 2 ст. 36
КЗпП України.
Бухгалтерській службі виплатити Василенку В. П. компенсацію за десять календарних днів невикористаної відпустки.
Підстава: наказ від 25.04.2014 № 42-П.
Директор			

Сидоренко		

Про переведення працівника на легшу роботу роботодавець видає відповідний наказ.
У випадках, передбачених законодавст
вом, на роботодавця покладається обов’язок організувати навчання, перекваліфікацію
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М. М. Сидоренко

та працевлаштування інвалідів відповідно
до медичних рекомендацій, установити на їх
прохання неповний робочий день (тиждень)
та створити в разі необхідності пільгові умови праці.
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В

ідповідно до положень статті 65 Консти
туції України захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України
є обов’язком громадян України. Гро
мадяни відбувають військову службу відповідно
до закону.
Порядок проходження військової служби громадянами України регулюється Законом № 2232.
Одним з видів військової служби є строкова
військова служба (частина шоста ст. 2 Закону
№ 2232).
Відповідно до статті 15 Закону № 2232
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.
Строки проведення призову громадян України
на строкову військову службу на наступний рік
визначаються Указом Президента України, який
публікується в засобах масової інформації не пізніше ніж за місяць до закінчення поточного року.
Згідно з Указом Президента України «Про
звільнення в запас військовослужбовців строкової служби, строки проведення чергових призовів та чергові призови громадян України
на строкову військову службу у 2016 році» від
29 березня 2016 р. № 122/2016 у 2016 р. призивали на строкову військову службу громадян
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чоловічої статі, яким до дня відправлення до військової частини виповнилося 20 років.
Частиною першою статті 23 Закону № 2232
встановлені строки строкової служби в календарному обчисленні:
 для солдатів і матросів, сержантів і старшин,
які проходять строкову військову службу
в Збройних силах та інших військових формуваннях, — до 18 місяців;
 для осіб, які на час призову на строкову військову службу мають ступінь вищої освіти
спеціаліст або магістр, — до 12 місяців.

Оформлення відсутності на роботі
працівників, призваних на строкову
військову службу
Строкова військова служба є окремим видом
служби, а призов на строкову службу не зале
жить від наявності чи відсутності особливого
періоду.
Частиною другою статті 39 Закону № 2232
визначено, що громадяни України, призвані
на строкову військову службу, користуються
гарантіями, передбаченими частиною третьою
статті 119 КЗпП.
Відповідно до частини третьої статті 119 КЗпП
за працівниками, призваними на строкову військову службу, зберігаються місце роботи, посада
і середній заробіток на підприємстві, фермер-
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ському господарстві, сільськогосподарському
виробничому кооперативі незалежно від підпорядкування та форми власності та у фізичних
осіб — підприємців, у яких вони працювали на час
призову.
З наведеного можна зробити висновок, що
за всіма працівниками, призваними на строкову
військову службу під час мобілізації, на особливий період, на весь період служби зберігається
місце роботи, посада і середній заробіток за рахунок коштів роботодавця до дня фактичної демобілізації або до закінчення особливого періоду.
Тобто працівників, призваних на строкову військову службу, з роботи не звільняють, а тимчасово увільняють від роботи на час проходження
служби до дня фактичної демобілізації.
Такий висновок підтверджується і тим, що
11 червня 2015 р. (дата опублікування в газеті
«Голос України» від 10 червня 2015 р. № 101
Закону України «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо питань соціального захисту громадян України, які проходять
військову службу під час особливого періоду» від
14 травня 2015 р. № 433-VIII) були внесені зміни до пункту 3 статті 36 КЗпП. У новій редакції
пункт 3 статті 36 КЗпП сформульовано так: підставами припинення трудового договору є призов або вступ працівника або власника — фізичної
особи на військову службу, направлення на альтернативну (невійськову) службу, крім випадків,
коли за працівником зберігаються місце роботи,
посада відповідно до частин третьої та четвер
тої статті 119 КЗпП.
Ми вже встановили, що за працівниками, призваними на строкову військову службу, військову
службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, зберігаються місце роботи, посада
і середній заробіток на підприємстві відповідно
до частини третьої статті 119 КЗпП. Звідси випливає, що працівники, призвані на строкову військову службу під час мобілізації, на особливий
період, не можуть бути звільнені за пунктом 3
статті 36 КЗпП. Тобто це ще раз підтверджує, що
такі працівники повинні бути тимчасово увільнені
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від роботи на час проходження служби до дня
фактичної демобілізації. Трудовий договір при
цьому не припиняється.
Таким чином, для оформлення відсутності
на роботі працівників, призваних на строкову військову службу під час мобілізації, на особливий
період, необхідно видати наказ про тимчасове
звільнення (увільнення) працівника від роботи
на час проходження військової служби. Зразок
наказу наведено в додатку 14.
Працівник увільняється від роботи до дня фактичної демобілізації. Але роботодавцю не слід
забувати, що відповідно до частини п’ятої статті 119 КЗпП гарантії, визначені в частині третій
статті 119 КЗпП, поширюються на працівників,
які під час проходження військової служби отримали поранення (інші ушкодження здоров’я)
та перебувають на лікуванні в медичних закладах,
а також потрапили в полон або визнані безвісно
відсутніми, на строк до дня, наступного за днем
їх взяття на військовий облік у районних (міських)
військових комісаріатах після їх звільнення з військової служби в разі закінчення ними лікування
в медичних закладах незалежно від строку лікування, повернення з полону, появи їх після визнання безвісно відсутніми або до дня оголошення
судом їх померлими. На практиці цей строк може
значно перевищувати строк строкової служби 18
місяців.
Громадянам України, які призиваються на
строкову військову службу, виплачується грошова допомога в розмірі двох мінімальних
заробітних плат за рахунок коштів держбюджету в порядку, встановленому КМУ (ст. 21 Закону
№ 2232). Порядок виплати грошової допомоги
громадянам України, які призиваються на строкову військову службу, затверджено постановою
КМУ від 12 серпня 2015 р. № 587. Під час розрахунку допомоги враховується розмір мінімальної
заробітної плати, встановленої законом на час
призову. Виплата допомоги здійснюється військовими комісаріатами на підставі наказів військових
комісарів перед початком проходження строкової військової служби шляхом її перерахування
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Додаток 14
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВІКНОПЛАСТ»
НАКАЗ
03.11.2016			

м. Харків				

№ 160-П

Про увільнення Писарчука М. П.
від роботи у зв’язку з призовом
на строкову військову службу
Керуючись частиною третьою статті 119 КЗпП,
Увільнити:
Писарчука Максима Петровича, токаря виробничої дільниці, від роботи
4 листопада 2016 р. у зв’язку з призовом на строкову військову службу зі збереженням місця роботи, посади і середнього заробітку до дня фактичної демобілізації.
Підстава: повістка Київського районного військового комісаріату м. Харкова від
02.11.2016 № 2233.
Директор			

Сидоренко

військовим комісаріатом на рахунок у банку,
зазначений її одержувачем, або через касу військового комісаріату.
Також не зайвим буде нагадати, що в разі порушення роботодавцем прав і гарантій працівників,
призваних на строкову військову службу, настає
адміністративна та фінансова відповідальність.
Частиною сьомою статті 41 КУпАП передбачено, що порушення встановлених законом
гарантій і пільг працівникам, які залучаються
до виконання обов’язків, передбачених законами
України «Про військовий обов’язок і військову
службу», «Про альтернативну (невійськову) службу», «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб підприємств незалежно від форми
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власності та фізичних осіб — підприємців, які використовують найману працю, від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від
850 до 1700 грн).
Відповідно до частини п’ятої статті 265 КЗпП
настає відповідальність роботодавця за недотримання встановлених законом гарантій та пільг
працівникам, які залучаються до виконання
обов’язків, передбачених законами України «Про
військовий обов’язок і військову службу», «Про
альтернативну (невійськову) службу», «Про
мобілізаційну підготовку та мобілізацію», що
тягне за собою штраф у десятикратному розмірі
мінімальної заробітної плати, установленої законом на момент виявлення порушення, за кожного
працівника, щодо якого скоєно порушення.
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Я

кщо виконання військового обов’язку
суперечить релігійним переконанням
громадянина, воно має бути замінене
альтернативною (невійськовою) службою. Це передбачено частиною четвертою
статті 35 Конституції України, відповідно
до якої ніхто не може бути увільнений від своїх
обов’язків перед державою або відмовитися
від виконання законів за мотивами релігійних
переконань. У разі якщо виконання військового обов’язку суперечить релігійним переконанням громадянина, виконання цього
обов’язку має бути замінене альтернативною
(невійськовою) службою (далі — альтернативна служба).
Організаційно-правові засади проходження громадянами альтернативної служби
визначаються Законом № 1975.
Відповідно до статті 1 Закону № 1975 альтернативною службою є служба, яка запроваджується замість проходження строкової
військової служби. Право на альтернативну
службу мають громадяни України, якщо
виконання військового обов’язку суперечить
їхнім релігійним переконанням і ці громадяни належать до релігійних організацій, які
діють згідно із законодавством України
і віровчення яких не допускає користування
зброєю.
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Порядок направлення на альтернативну
службу та порядок проходження альтернативної
служби регулюється Положенням № 2066.
На альтернативну службу направляються
громадяни, які підлягають призову на строкову військову службу і особисто заявили про
неможливість її проходження як такої, що суперечить їхнім релігійним переконанням, документально або іншим чином підтвердили
істинність переконань та стосовно яких прийнято відповідне рішення.
Згідно зі статтею 6 Закону № 1975 строк
альтернативної служби в півтора рази перевищує строк проходження строкової військової
служби. Згідно з частиною першою статті 23
Закону № 2232 строки строкової військової
служби в календарному обчисленні становлять:
для солдатів і матросів, сержантів і старшин —
до 18 місяців, для осіб, які на час призову
на строкову військову службу мають ступінь
вищої освіти спеціаліст або магістр, —
до 12 місяців. Відповідно строк проходження
альтернативної служби становить 27 місяців,
а для осіб з вищою освітою (спеціаліст, ма
гістр) — 18 місяців.
Необхідно зауважити, що в пункті 33 По
ложення № 2066 міститься застаріла норма,
яка частково не відповідає положенням цих
законів.

45

Альтернативна служба

Порядок оформлення працівника,
направленого на альтернативну службу
Громадянин України призовного віку, який
бажає проходити альтернативну службу, подає
до структурного підрозділу місцевої державної
адміністрації у справах альтернативної служби
письмову заяву.
Призовник на загальних засадах має пройти
призовну комісію, яка вирішує питання про його
придатність до військової служби. На альтернативну службу направляють тільки тих призовників, які за станом здоров’я придатні до військової служби.
Протягом періоду проведення призову на
строкову військову службу з урахуванням
рішення призовної комісії підрозділ місцевої
державної адміністрації приймає рішення про
конкретне місце проходження віруючим громадянином альтернативної служби. На підставі рішення цього підрозділу громадянину видається
направлення для проходження альтернативної служби встановленої форми (додаток 3
до Положення № 2066).
Працівник, щодо якого прийнято рішення про направлення на альтернативну службу, має бути звільнений з роботи. Це випливає
з того, що такий громадянин буде проходити
альтернативну службу за укладеним трудовим
договором на визначеному для цього державному або комунальному підприємстві. Підставою
для звільнення є пункт 3 статті 36 КЗпП, відповідно до якого підставою для припинення
трудового договору є направлення призовника
на альтернативну службу. Зразок наказу про
звільнення наведено в додатку 15.
Підставою для видання роботодавцем наказу про звільнення працівника у зв’язку з направленням його на альтернативну службу є
направлення для проходження альтернативної
служби.
Роботодавець повинен врахувати, що відповідно до положень частини другої статті 3
Закону № 1975 за громадянином, який прохо-
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дить альтернативну службу, зберігається попередня робота (посада), яку він виконував (зай
мав) до направлення на службу, а якщо її немає, — інша рівноцінна робота (посада) на тому
самому або, за згодою працівника, на іншому
підприємстві.
Громадянам, які звільняються з роботи у зв’яз
ку з направленням для проходження альтернативної служби, виплачується вихідна допомога
в розмірі двох мінімальних заробітних плат (ст. 4
Закону № 1975).
Трудові відносини між громадянином,
який проходить альтернативну службу, та підприємством виникають на підставі письмового
строкового трудового договору, регулюються
законодавством про працю, за винятками, передбаченими Законом № 1975. Роботодавець
зобов’язаний забезпечити громадянина зазначеною в направленні для проходження альтернативної служби роботою і протягом п’яти календарних днів повідомити про це відповідний
cтруктурний підрозділ місцевої державної адміністрації.
Строк альтернативної служби починається
з дня початку роботи на підприємстві, визначеного наказом про прийняття на роботу.
У разі направлення громадянина для проходження альтернативної служби не за місцем проживання, а в місцевість, звідки він не може щоденно повертатися до місця проживання, строк
альтернативної служби визначається з урахуванням часу, необхідного для переїзду до місця
служби та у зворотному напрямку.
До строку альтернативної служби не зара
ховуються: відпустка (відпустки) з ініціативи
роботодавця, відпустка у зв’язку з навчанням
у вечірніх або заочних навчальних закладах, час
перебування під адміністративним арештом,
прогули та скорочення тривалості робочого
часу. При цьому строк альтернативної служби
продовжується на невідпрацьований час.
У трудовому договорі під час визначення режиму праці та відпочинку враховуються, якщо
це можливо, особливості віросповідання стоКадровик України
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Додаток 15
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВІКНОПЛАСТ»
НАКАЗ
03.11.2016 			

м. Харків				

№ 60-П

Про звільнення
Василенка В. П.
ЗВІЛЬНИТИ:
Василенка Володимира Павловича, електрогазозварювальника виробничої
дільниці, 13 листопада 2016 р. у зв’язку з направленням на альтернативну (невійськову) службу, п. 3 ст. 36 КЗпП України.
Відділу бухгалтерського обліку та звітності виплатити Василенку В. П. компенсацію за два календарних дні невикористаної відпустки.
Підстава: направлення для проходження альтернативної служби від 02.11.2016
№ 223333, видане адміністрацією Шевченківського району Харківської міської ради.
Директор			

Сидоренко

совно роботи у вихідні дні без зменшення кількості встановлених робочих днів.
Під час проходження альтернативної служби громадянину надається щорічна оплачувана відпустка тривалістю 15 календарних днів.
За перший рік альтернативної служби відпустка
надається після відпрацьованих 11 календарних
місяців. За бажанням громадянина відпустка без
збереження заробітної плати із зарахуванням
до строку проходження альтернативної служби
може бути надана йому в разі смерті дружини,
батька, матері (вітчима, мачухи), дитини (па-
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синка, падчерки), рідних брата, сестри тривалістю до 7 календарних днів без урахування часу,
необхідного для проїзду до місця поховання
та назад, а в разі хвороби перелічених осіб, які
за висновком медичного закладу потребують
постійного стороннього догляду, — тривалістю,
визначеною в медичному висновку, але не більше 30 календарних днів.
У разі самовільного припинення або систематичного невиконання без поважних причин покладених на громадянина службових
обов’язків роботодавець має право зверну-
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тися до відповідного структурного підрозділу
місцевої державної адміністрації з клопотанням про дострокове розірвання трудового
договору.
Роботодавцю важливо знати, що він не має
права в односторонньому порядку достроково
розірвати трудовий договір з громадянином,
який проходить альтернативну службу.
Альтернативна служба припиняється після закінчення строку її проходження або достроково за рішенням місцевої державної адміністрації.

					
					

Рішення місцевої державної адміністрації
щодо дострокового припинення альтернативної
служби є обов’язковим як для роботодавця, так
і для громадянина.
Час перебування громадянина на альтернативній службі зараховується до страхового стажу.
Про роботу під час проходження альтернативної служби в трудовій книжці роблять записи. Зразки записів, які мають бути виконані
в трудовій книжці працівника про роботу під час
проходження альтернативної служби, наведено
в додатку 5 до Положення № 2066.

Додаток 5
до Положення про проходження
альтернативної (невійськової) служби

ЗАПИСИ,
що робляться у трудовій книжці громадянина,
який проходить альтернативну (невійськову)
службу (графа 3 розділу «Відомості про роботу»)
1. Альтернативна (невійськова) служба.
2. Повне найменування підприємства, установи, організації.
3. Прийнято до (зазначити найменування підрозділу, професію (посаду) і розряд) для проходження альтернативної (невійськової) служби на підставі рішення місцевої держадміністрації
від «____» ________________ _____ р. № ___ відповідно до Закону України «Про альтернативну
(невійськову) службу».
4. Звільнено:
на підставі рішення місцевої держадміністрації від «___»____________ ____ р. № ___ про
припинення альтернативної (невійськової) служби у зв’язку із закінченням строку її проходження відповідно до статті 20 Закону України «Про альтернативну (невійськову) службу»;
на підставі рішення місцевої держадміністрації від «___» _________ ____ р. № ___ про дострокове припинення альтернативної (невійськової) служби у зв’язку з __________ (зазначити
причину) відповідно до статті 21 Закону України «Про альтернативну (невійськову) службу»;

48

Кадровик України

Альтернативна служба

на підставі рішення місцевої держадміністрації від «____» ________ _____ р. № ___ про
дострокове припинення альтернативної (невійськової) служби у зв’язку з ухиленням від проходження альтернативної (невійськової) служби відповідно до статті 21 Закону України «Про
альтернативну (невійськову) службу»;
на підставі рішення місцевої держадміністрації від «____»_________ _______ р. № ____
у зв’язку з переведенням на інше підприємство, в установу, організацію для продовження проходження альтернативної (невійськової) служби відповідно до статті 13 (або статті 18 залежно
від причин) Закону України «Про альтернативну (невійськову) службу».
5. У разі переведення на інше підприємство, в установу, організацію робляться такі записи:
повне найменування підприємства, установи, організації;
прийнято до (зазначити назву підрозділу, професію (посаду) і розряд) для продовження
проходження альтернативної (невійськової) служби на підставі рішення місцевої держадміністрації від «____»_________ __________ р. № ___ відповідно до статті 13 Закону України
«Про альтернативну (невійськову) службу».
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СПИСОК

СПИСОК
законодавчих норм щодо виконання військового обов’язку,
організації військового обліку, мобілізаційної підготовки та мобілізації
Витяг із Конституції України від 28 червня 1996 р.
№ 254к/96-ВР (ст. 17 і 65)
<...>
Стаття 17. Захист суверенітету і територіальної цілісності
України, забезпечення її економічної та інформаційної безпеки
є найважливішими функціями держави, справою всього Українського народу.
Оборона України, захист її суверенітету, територіальної цілісності і недоторканності покладаються на Збройні Сили України.
Забезпечення державної безпеки і захист державного кордону України покладаються на відповідні військові формування та
правоохоронні органи держави, організація і порядок діяльності
яких визначаються законом.
Збройні Сили України та інші військові формування ніким не
можуть бути використані для обмеження прав і свобод громадян
або з метою повалення конституційного ладу, усунення органів
влади чи перешкоджання їх діяльності.
Держава забезпечує соціальний захист громадян України, які
перебувають на службі у Збройних Силах України та в інших військових формуваннях, а також членів їхніх сімей.
На території України забороняється створення і функціонування будь-яких збройних формувань, не передбачених законом.
На території України не допускається розташування іноземних військових баз.
<...>
Стаття 65. Захист Вітчизни, незалежності та територіальної
цілісності України, шанування її державних символів є обов’язком
громадян України.
Громадяни відбувають військову службу відповідно до закону.

Витяг із Закону України «Про оборону» від 6 грудня
1991 р. № 1932-XII (ст. 16 і 17)
<...>
Стаття 16. Завдання підприємств, установ та організацій і
обов’язки їх посадових осіб у сфері оборони.
Підприємства, установи та організації всіх форм власності:
 виконують державні оборонні замовлення, в тому числі
проводять наукові дослідження та виконують розробки у сфері
оборони, створюють і підтримують у готовності мобілізаційні
потужності, зберігають матеріальні цінності мобілізаційного
резерву;
 здійснюють на договірних засадах виробництво і поставки Збройним Силам України, іншим військовим формуванням,
утвореним відповідно до законів України, та правоохоронним
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органам продукції, виконують інші роботи, надають комунальнопобутові та інші послуги, що не входять у державне оборонне
замовлення;
 здійснюють згідно із законодавством заходи щодо мобілізаційної підготовки та мобілізації;
 забезпечують та беруть участь у здійсненні заходів
цивільного захисту.
Посадові особи підприємств, установ та організацій усіх
форм власності:
 виконують передбачені законодавством обов’язки у сфері
оборони;
 сприяють забезпеченню ведення персонального військового обліку військовозобов’язаних і призовників, їх підготовці до військової служби, призову на строкову військову службу, навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори і під час
мобілізації, створенню працівникам належних умов для виконання ними військового обов’язку згідно із законодавством,
забезпечують здійснення заходів з їх військово-патріотичного
виховання;
 несуть відповідальність за підготовку підприємств, установ та організацій до виконання мобілізаційних завдань, збереження матеріальних цінностей мобілізаційного резерву;
 забезпечують виробництво оборонної продукції та постачання її за призначенням у встановлені строки та за визначеною
номенклатурою, а також виконання робіт, надання послуг.
Стаття 17. Права та обов’язки громадян України у сфері оборони.
Захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності
України є конституційним обов’язком громадян України.
Громадяни України чоловічої статі, придатні до проходження
військової служби за станом здоров’я і віком, а жіночої статі —
також за відповідною фаховою підготовкою, повинні виконувати
військовий обов’язок згідно із законодавством.
Громадяни проходять військову службу, службу у військовому резерві та виконують військовий обов’язок у запасі відповідно
до законодавства.
Громадяни, які проходять державну військову службу та
службу у військовому резерві у Збройних Силах України, при
виконанні обов’язків служби носять військову форму одягу, їм
довічно встановлюються законом військові звання. Порядок
позбавлення військового звання визначається законом.
В умовах воєнного стану відповідно до закону допускається
примусове вилучення приватного майна та відчуження об’єктів
права приватної власності громадян з наступним повним відшкодуванням їх вартості в порядку та терміни, встановлені Кабінетом
Міністрів України.
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Громадяни України в установленому законом порядку можуть
створювати громадські організації для сприяння зміцненню оборони держави.

Витяг із Закону України «Про військовий обов’язок і
військову службу» від 25 березня 1992 р. № 2232-XII (ст. 1,
15, 27–30, 33, 37–39 і 42)
Стаття 1. Військовий обов’язок.
1. Захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності
України є конституційним обов’язком громадян України.
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 та Державної спеціальної служби
транспорту (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 в 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 й організації незалежно від підпорядкування
та форм власності в межах їх повноважень, передбачених законом,
та районні (об’єднані районні), міські (об’єднані міські) військові
комісаріати (далі — районні (міські) військові комісаріати), військові комісаріати Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та
Севастополя, а також територіальні центри (в Автономній Республіці Крим, областях, місті Києві) та філіали (в районах та містах) комплектування військовослужбовцями за контрактом.
8. Порядок утворення та повноваження територіальних цент
рів, філіалів комплектування військовослужбовцями за конт
рактом визначаються положенням, яке затверджується Кабінетом Міністрів України.
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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 в мирний та воєнний час.
До категорії військовослужбовців прирівнюються іноземці та
особи без громадянства, які відповідно до закону проходять військову службу в Збройних Силах України.
10. Громадяни України, які приписані до призовних дільниць
або перебувають у запасі Збройних Сил України чи проходять
службу у військовому резерві, зобов’язані:
прибувати за викликом районного (міського) військового
комісаріату для оформлення військово-облікових документів,
приписки, проходження медичного огляду, направлення на підготовку з метою здобуття або вдосконалення військово-облікової
спеціальності, призову на військову службу або на збори
військовозобов’язаних;
 проходити медичний огляд та лікування в лікувально-профілактичних закладах згідно з рішеннями комісії з питань приписки, призовної комісії або військово-лікарської комісії районного (міського) військового комісаріату;
 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 фах, споріднений з відповідною військово-обліковою спеціальністю, визначеною в переліку, затвердженому Кабінетом Міністрів України, та придатні до проходження
військової служби за станом здоров’я, віком та сімейним станом,
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 конт
рактом).
<...>
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
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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 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.
9. У ході проведення чергового призову зміна місця військового обліку громадян призовного віку не допускається, за винятком підтверджених відповідними документами випадків, які
передбачають:
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 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.
10. У разі неявки призовника без поважних причин за викликом районного (міського) військового комісаріату на призовну
комісію він несе відповідальність, установлену законом.
11. 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.
<...>
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 районних (міських)
військових комісаріатах 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,
а також військовозобов’язані-жінки.
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 (крім військовозобов’язаних-жінок).
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;
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 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.
5. Військовозобов’язані-жінки, незалежно від присвоєних їм
військових звань, зараховуються до запасу другого розряду. Граничний вік перебування їх у запасі встановлюється 50 років.
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 військово
зобов’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.
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) військовими комісаріатами на навчальні
збори до п’яти разів строком до двох місяців кожного разу.
4. Час і строки проведення навчальних зборів військово
зобов’язаних та резервістів визначаються Генеральним штабом
Збройних Сил України та органами управління іншими військовими формуваннями відповідно до цього Закону.
5. Військовозобов’язані (крім резервістів) 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 15
днів як без відриву від виробництва, так і з відривом.
6. Загальний строк зборів під час перебування військово
зобов’язаних (крім резервістів) у запасі не може перевищувати 10
місяців. При цьому час перебування на перевірочних зборах зараховується до загального строку перебування на навчальних зборах.
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 Верхов
ною Радою України рішення про введення в Україні або в окремих
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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, яким надійшла повістка районного
(міського) військового комісаріату (органу Служби безпеки України) на прибуття для призову на збори, зобов’язані прибути в
пункт і в строк, зазначені у повістці.
Керівники підприємств, установ, організацій та навчальних
закладів незалежно від підпорядкування та форми власності на
вимогу військових комісаріатів забезпечують своєчасне прибуття
військовозобов’язаних до визначених пунктів збору.
Поважними причинами неприбуття чи несвоєчасного прибуття військовозобов’язаного до військового комісаріату для призову на збори в пункт і в строк, установлені військовим комісаріатом, 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 мінімальних заробітних плат на місяць за рахунок
коштів, передбачених у Державному бюджеті України на утримання Міністерства оборони України та інших центральних органів
виконавчої влади, які відповідно до закону здійснюють керівниц
тво військовими формуваннями.
Розміри грошової виплати, грошового забезпечення та 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 та продовжує хворіти після закінчення терміну виконання цих обов’язків, за ним зберігаються
місце роботи і займана посада, а з дня закінчення терміну вико-
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нання цих обов’язків, у разі тимчасової непрацездатності, замість
заробітної плати виплачується допомога по тимчасовій непраце
здатності 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 мінімальної заробітної плати 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 вищих, професійно-технічних і середніх навчальних закладів — в період,
коли у цих закладах проводяться заняття;
6) студенти вищих навчальних закладів з денною і вечірньою
формами навчання — на весь строк навчання, а студенти вищих
навчальних закладів із заочною формою навчання і такі, що здають іспити екстерном, а також аспіранти та докторанти — в період екзаменаційних сесій;
7) військовозобов’язані-жінки, за винятком перевірочних
зборів;
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;
111) 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;
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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 районним
(міським) військовим комісаріатом, 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.
<...>
Стаття 33. Загальні правила військового обліку.
1. Військовий облік поділяється на облік призовників і облік
військовозобов’язаних.
2. Загальне керівництво роботою, пов’язаною з організацією
та веденням військового обліку призовників і військовозобо
в’язаних, контроль за станом цієї роботи в органах місцевого
самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях
незалежно від підпорядкування і форм 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, 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 і військовозобов’язаних
ведеться за місцем їх проживання і відповідно до обсягу та деталізації поділяється на персонально-якісний, персонально-первинний та персональний.
4. Військовий облік військовозобов’язаних за призначенням
поділяється на загальний і спеціальний.
5. Військовий облік призовників і військовозобов’язаних
ведеться в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
<...>
Стаття 37. Взяття на військовий облік, зняття та виключення
з нього.
1. Взяттю на військовий облік призовників та військовозобо
в’язаних у районних (міських) військових комісаріатах підлягають
громадяни України:
1) на військовий облік призовників:
 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;
2) на військовий облік військовозобов’язаних:
 звільнені з військової служби в запас;
 які припинили альтернативну (невійськову) службу в разі
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закінчення строку її проходження або достроково відповідно до
Закону України «Про альтернативну (невійськову) службу»;
 військовозобов’язані, які прибули з інших місцевостей
(адміністративно-територіальних одиниць) України або з-за кордону на нове місце проживання;
 звільнені зі служби поліцейські, особи начальницького та
рядового складу Міністерства внутрішніх справ України, Оперативно-рятувальної 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, центрального органу виконавчої влади, що забезпечує
формування та реалізує державну податкову і митну політику;
 які набули громадянства України і згідно з цим Законом
підлягають взяттю на облік військовозобов’язаних;
 виключені з військового обліку Служби безпеки України,
Служби зовнішньої розвідки України;
 які відповідно до статті 18 цього Закону звільнені від призову на строкову військову службу;
 які досягли граничного (27-річного) віку під час перебування на військовому обліку призовників.
2. Взяттю на військовий облік військовозобов’язаних підлягають жінки, що належать до категорій, зазначених у частині одинадцятій статті 1 цього Закону.
3. Призовники та військовозобов’язані 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 виїзд призовників і військовозобов’язаних з
місця проживання без дозволу районного (міського) військового
комісаріату забороняється.
5. Зняттю з військового обліку призовників та військово
зобов’язаних у військових комісаріатах (військовозобов’язаних
Служби безпеки України у Центральному управлінні або регіональних органах Служби безпеки України) підлягають громадяни
України:
1) з військового обліку призовників:
 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»;
2) з військового обліку військовозобов’язаних:
 які вибувають в іншу місцевість (адміністративно-територіальну одиницю) України до нового місця проживання;
 які після проходження строкової військової служби прий
няті на військову службу до інших військових формувань або на
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службу до Національної поліції, податкової міліції, в органи і підрозділи цивільного захисту, в Державну службу спеціального
зв’язку та захисту інформації України та в Державну кримінальновиконавчу службу України;
 які вибули на строк більше трьох місяців за межі України;
 в інших випадках за рішенням Міністерства оборони
України.
6. Виключенню з військового обліку у районних (міських)
військових комісаріатах (військовозобов’язаних Служби безпеки
України в Центральному управлінні або регіональних органах
Служби безпеки України, військовозобов’язаних 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 навчальних закладах і військових навчальних підрозділах
вищих навчальних закладів;
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) не отримали до 40-річного віку військово-облікової або
спорідненої з нею спеціальності;
9) померли.
7. Взяття на військовий облік військовозобов’язаних Служби
безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України здійснюється з урахуванням особливостей, визначених законами України
«Про Службу безпеки України» і «Про Службу зовнішньої розвідки».
Стаття 38. Обов’язки органів виконавчої влади та органів
місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій,
посадових осіб, призовників і військовозобов’язаних щодо виконання правил військового обліку.
1. В адміністративно-територіальних одиницях, де немає військових комісаріатів, відповідні органи місцевого самоврядування, керівники підприємств, установ та організацій, у тому числі
навчальних закладів, незалежно від підпорядкування і форм
власності, зобов’язані на вимогу військових комісаріатів сповіщати призовників і військовозобов’язаних про їх виклик до військових комісаріатів, забезпечувати своєчасне прибуття за цим викликом, у семиденний строк повідомляти районні (міські) військові
комісаріати про прийняття на роботу (навчання) та звільнення з
роботи (навчання) призовників і військовозобов’язаних.
2. Органи виконавчої влади, що здійснюють реєстрацію місця
проживання чи перебування осіб, виконавчі органи сільських,
селищних, міських рад зобов’язані:
 здійснювати реєстрацію за місцем проживання або перебування чи зняття з реєстрації призовників, військовозобов’язаних
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та резервістів лише в разі наявності в їхніх військово-облікових
документах позначок військових комісаріатів відповідно про зняття з військового обліку або про перебування на військовому обліку за місцем проживання або перебування;
 надавати районним (міським) військовим комісаріатам
допомогу у прийнятті допризовників на військовий облік, проведенні призову громадян на військову службу (збори), контролі за
виконанням ними правил військового обліку та виявленні громадян із числа призовників і військовозобов’язаних, які порушують
ці правила;
 надсилати у двотижневий строк до військових комісаріатів або органів місцевого самоврядування, що ведуть військовий
облік, відомості про осіб, які отримали громадянство України і
повинні бути взяті на військовий облік.
3. Органи Національної поліції у встановленому законом
порядку зобов’язані за зверненнями військових комісаріатів або
органів місцевого самоврядування, що ведуть військовий облік,
проводити розшук, затримання і доставку до військових комісаріатів громадян, які ухиляються від виконання військового
обов’язку, а також надсилати у двотижневий строк до військових
комісаріатів або органів місцевого самоврядування, що ведуть
військовий облік, відомості про випадки виявлення громадян, які
не перебувають, проте повинні перебувати на військовому обліку.
4. Органи реєстрації актів громадянського стану зобов’язані в
семиденний строк повідомити районні (міські) військові комісаріати про зміну призовниками і військовозобов’язаними прізвища,
імені та по батькові, одруження (розлучення), випадки реєстрації
смерті призовників або військовозобов’язаних та вилучення військово-облікових документів, пільгових посвідчень, а також інші
дані.
5. Органи досудового розслідування зобов’язані в семиденний строк повідомити районні (міські) військові комісаріати про
призовників, яким повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, а суди — про призовників, кримінальні
справи стосовно яких розглядаються судом, а також про вироки
щодо призовників і військовозобов’язаних, які набрали законної
сили.
6. Посвідчення про приписку призовників, військові квитки
військовозобов’язаних, засуджених до позбавлення волі, обмеження волі або арешту, надсилаються судами до відповідних
районних (міських) військових комісаріатів.
7. Медико-соціальні експертні комісії зобов’язані в семиденний строк повідомити відповідні районні (міські) військові комісаріати про призовників і військовозобов’язаних, яких визнано інвалідами.
8. Керівники лікувальних закладів під час проведення призову зобов’язані в триденний строк повідомити відповідні районні
(міські) військові комісаріати про громадян призовного віку, які
перебувають на стаціонарному лікуванні.
9. Житлово-експлуатаційні організації, інші організації або
підприємства та установи, що здійснюють експлуатацію будинків,
а також власники будинків повинні своєчасно подавати необхідні
відомості про призовників і військовозобов’язаних відповідним
районним (міським) військовим комісаріатам, виконавчим комі-

56

тетам сільських, селищних і міських рад, на які покладено ведення обліку призовників і військовозобов’язаних, стежити за виконанням призовниками і військовозобов’язаними правил військового обліку, а також сповіщати їх про виклик до військових комісаріатів.
10. Призовники та військовозобов’язані в разі зміни їх сімейного стану, стану здоров’я, адреси місця проживання (перебування), освіти, місця роботи та посади зобов’язані особисто в семиденний строк повідомити про це орган, де вони перебувають на
військовому обліку.
Стаття 39. Призов на військову службу під час мобілізації.
Демобілізація.
1. Призов військовозобов’язаних та резервістів на військову
службу під час мобілізації проводиться в порядку, визначеному
цим Законом та Законом України «Про мобілізаційну підготовку
та мобілізацію».
Звільнення з військової служби військовослужбовців, призваних під час мобілізації, в особливий період, у разі оголошення
демобілізації здійснюється відповідно до підпункту «г» частини
другої 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 частинами третьою та четвертою статті 119 Кодексу законів про
працю України, а також частиною першою статті 51, частиною
п’ятою статті 53, частиною третьою статті 57, частиною п’ятою
статті 61 Закону України «Про 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 42. Відповідальність посадових осіб і громадян
України.
1. Керівники, інші посадові особи органів виконавчої влади,
органів місцевого самоврядування, а також підприємств, установ
та організацій незалежно від підпорядкування і форм власності та
громадяни України, винні у порушенні порядку військового обліку, допризовної підготовки, приписки до призовних дільниць,
призову на строкову військову службу, проходження служби у
військовому резерві, проходження зборів, мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності, прибуття за викликом до вій-
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ськового комісаріату, а також у вчиненні інших порушень законодавства про військовий обов’язок і військову службу, несуть відповідальність згідно із законом.
2. Районні (міські) військові комісаріати зобов’язані під час
проведення приписки до призовних дільниць, призову на строкову військову службу та проходження зборів ознайомити громадян
України з їх правами та обов’язками згідно з вимогами цього
Закону.

Витяг із Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» від 21 жовтня 1993 р. № 3543-XII
(ст. 21 і 22)

<...>
Стаття 21. Обов’язки підприємств, установ і організацій щодо
мобілізаційної підготовки та мобілізації.
1. Підприємства, установи і організації зобов’язані:
 планувати та здійснювати заходи щодо розробки мобілізаційних планів та підготовки до виконання покладених на них
мобілізаційних завдань (замовлень) і забезпечувати поставку продукції згідно з укладеними договорами (контрактами) та надавати
звіти з цих питань відповідним органам виконавчої влади, іншим
державним органам та органам місцевого самоврядування, які є
замовниками мобілізаційних завдань (замовлень);
 у разі їх ліквідації (реорганізації) своєчасно сповіщати
про це відповідні органи державної влади, інші державні органи
та органи місцевого самоврядування, з якими укладено договори
(контракти) на виконання мобілізаційних завдань (замовлень);
 здійснювати під час мобілізації заходи щодо переведення
виробництва (діяльності) на функціонування в умовах особливого
періоду;
 утримувати в належному стані техніку, будівлі, споруди та
об’єкти інфраструктури, що належать для передачі в разі мобілізації Збройним Силам України, іншим військовим формуванням,
Оперативно-рятувальній службі цивільного захисту або призначені для спільного з ними використання у воєнний час;
 сприяти військовим комісаріатам у їх роботі в мирний час
та під час мобілізації;
 забезпечувати своєчасне прибуття працівників, які залучаються до виконання обов’язку щодо мобілізації у порядку, визначеному частинами третьою – п’ятою статті 22 цього Закону, на
збірні пункти та до військових частин;
 забезпечувати в разі мобілізації доставку техніки на збірні
пункти та у військові частини згідно з мобілізаційними завданнями (замовленнями);
 здійснювати заходи щодо підготовки до розгортання спеціальних формувань, призначених для передачі в разі мобілізації
до Збройних Сил України, інших військових формувань, Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту, розгортання та
передачі їх в особливий період згідно з мобілізаційними планами;
 надавати під час мобілізації будівлі, споруди, транспортні та інші матеріально-технічні засоби Збройним Силам України,
іншим військовим формуванням, Оперативно-рятувальній службі
цивільного захисту згідно з мобілізаційними планами з наступним
відшкодуванням їх вартості в порядку, встановленому законом;
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 створювати та утримувати мобілізаційні потужності, створювати і зберігати мобілізаційний резерв матеріально-технічних
і сировинних ресурсів згідно з мобілізаційними завданнями (замовленнями);
 забезпечувати формування і ведення страхового фонду
документації на продукцію мобілізаційного та оборонного призначення;
 вести облік військовозобов’язаних, резервістів і призовників із числа працюючих, здійснювати заходи щодо бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час
і надавати звітність із цих питань відповідним органам державної
влади, іншим державним органам та органам місцевого самоврядування в установленому порядку;
 надавати відповідним органам державної влади, іншим
державним органам та органам місцевого самоврядування інформацію, необхідну для планування і здійснення мобілізаційних
заходів;
 утворювати мобілізаційні підрозділи та призначати працівників з питань мобілізаційної роботи;
 сприяти своїм працівникам, які є резервістами, у виконанні ними обов’язків служби у військовому резерві та своєчасному
їх направленню до органів військового управління, військових
частин;
 у разі реєстрації (перереєстрації), переобладнання чи зняття з обліку транспортних засобів, які можуть бути призначені для
доукомплектування Збройних Сил України та інших військових
формувань в особливий період, подавати до відповідних органів
та підрозділів, що згідно із Законом України «Про дорожній рух»
(3353-12) здійснюють державну реєстрацію та облік транспортних засобів, документи з відміткою районного (міського) військового комісаріату про постановку їх на військовий облік (зняття з
військового обліку).
2. Підприємства, установи і організації, які є виконавцями мобілізаційних завдань (замовлень) з виробництва продукції, укладають договори (контракти) з підприємствами, установами і організаціями — виробниками (співвиконавцями) комплектуючих виробів, постачальниками матеріально-технічних засобів, сировини.
3. Підприємства, установи і організації не можуть відмовлятися від укладання договорів (контрактів) на виконання мобілізаційних завдань (замовлень), якщо їх можливості з урахуванням
мобілізаційного розгортання та переданих їм матеріально-фінансових ресурсів дають змогу виконати ці мобілізаційні завдання
(замовлення).
Стаття 22. Обов’язки громадян щодо мобілізаційної підготовки та мобілізації.
1. Громадяни зобов’язані:
 з’являтися за викликом до військових комісаріатів
(військовозобов’язані Служби безпеки України — за викликом
Центрального управління або регіонального органу Служби
безпеки України, військовозобов’язані Служби зовнішньої розвідки України — за викликом Служби зовнішньої розвідки України)
для постановки на військовий облік та визначення призначення
на воєнний час;
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 надавати в установленому порядку під час мобілізації
будівлі, споруди, транспортні засоби та інше майно, власниками
яких вони є, Збройним Силам України, іншим військовим формуванням, Оперативно-рятувальній службі цивільного захисту з
наступним відшкодуванням державою їх вартості в порядку, встановленому законом.
2. Громадяни, які перебувають у запасі і не призвані на військову службу або не залучені до виконання обов’язків щодо
мобілізації за посадами, передбаченими штатами воєнного часу,
під час мобілізації, можуть бути відповідно до закону залучені до
виконання робіт, які мають оборонний характер.
Громадяни, які здійснюють підприємницьку діяльність, виконують мобілізаційні завдання (замовлення) згідно з укладеними
договорами (контрактами).
3. Під час мобілізації та переведення Збройних Сил України,
інших військових формувань, Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту на штати воєнного часу громадяни (крім
тих, які проходять службу у військовому резерві) зобов’язані
з’явитися до військових частин або на збірні пункти військових
комісаріатів у строки, зазначені в отриманих ними документах
(мобілізаційних розпорядженнях, повістках або розпорядженнях військових комісарів (військовозобов’язані Служби безпеки
України — керівників органів, де вони перебувають на військовому обліку, військовозобов’язані Служби зовнішньої розвідки
України — за викликом Служби зовнішньої розвідки України,
військовозобов’язані Оперативно-рятувальної служби цивільного
захисту — керівників відповідних органів управління центрального органу виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері цивільного захисту). Резервісти
зобов’язані з’явитися до військових частин у строки, визначені
командирами військових частин, в яких вони проходять службу
у військовому резерві.
4. Громадяни, які перебувають у запасі, завчасно приписуються до військових частин для проходження військової служби у воєнний час або до інших підрозділів чи формувань для виконання
обов’язків за посадами, передбаченими штатами воєнного часу.
5. Призов громадян на військову службу (крім тих, що проходять службу у військовому резерві) під час мобілізації або залучення їх до виконання обов’язків за посадами, передбаченими
штатами воєнного часу, здійснюють місцеві органи виконавчої
влади через військові комісаріати (військовозобов’язаних Служби безпеки України — Центральне управління або регіональні
органи Служби безпеки України, військовозобов’язаних Служби зовнішньої розвідки України — Служба зовнішньої розвідки
України, військовозобов’язаних Оперативно-рятувальної служби
цивільного захисту — відповідні органи управління центрального
органу виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері цивільного захисту). Резервістів
на військову службу під час оголошення мобілізації призивають
командири військових частин, в яких вони проходять службу у
військовому резерві.
Військовозобов’язані та резервісти, які перебувають на зборах, у разі оголошення мобілізації продовжують перебувати на
зборах. За необхідності зазначені особи призиваються на військо-
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ву службу командирами відповідних військових частин за розпорядженням Генерального штабу Збройних Сил України.
Особливості проходження медичного обстеження
військовозобов’язаними та резервістами під час мобілізації, на
особливий період визначаються Міністерством оборони України
спільно з Міністерством охорони здоров’я України.
6. Громадянам, які перебувають на військовому обліку, з моменту оголошення мобілізації забороняється зміна місця проживання без
дозволу посадової особи, визначеної в частині третій цієї статті.

Витяг із Кодексу України про адміністративні правопорушення від 7 грудня 1984 р. № 8073-X (ст. 210, 2101,
211–2115)

<...>
Стаття 210. Порушення військовозобов’язаними чи призовниками законодавства про військовий обов’язок і військову службу.
Порушення військовозобов’язаними чи призовниками правил військового обліку, неявка їх на виклик до військового комісаріату без поважних причин або несвоєчасне подання в обліковий орган, де вони перебувають на військовому обліку, відомостей про зміну місця проживання, освіти, місця роботи, посади,
а також порушення порядку проходження навчальних зборів
(занять) у навчальних закладах Товариства сприяння обороні
України та професійно-технічних навчальних закладах — тягнуть
за собою накладення штрафу від п’яти до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Повторне протягом року вчинення порушення, передбаченого частиною першою цієї статті або частиною першою статті 211
цього Кодексу, за яке особу вже було піддано адміністративному
стягненню, — тягне за собою накладення штрафу від 10 до 15
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Стаття 2101. Порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію.
Порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію — тягне за собою накладення штрафу на
громадян від 10 до 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб — від 30 до 100 неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян.
Повторне протягом року вчинення порушення, передбаченого частиною першою цієї статті, за яке особу вже було піддано
адміністративному стягненню, — тягне за собою накладення
штрафу на громадян від 30 до 100 неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян і на посадових осіб — від 100 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Стаття 2111. Неявка на виклик у військовий комісаріат.
Неявка громадян на виклик у військовий комісаріат без
поважних причин для приписки до призовної дільниці —тягне за
собою накладення штрафу до одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян.
Стаття 2112. Неподання у військові комісаріати списків юнаків, які підлягають приписці до призовних дільниць.
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Неподання керівниками або іншими відповідальними за військово-облікову роботу посадовими особами житлово-експлуатаційних організацій, підприємств, установ та організацій, які
здійснюють експлуатацію будинків, власниками будинків, органами місцевого самоврядування, яким делеговано ведення первинного обліку військовозобов’язаних і призовників, підрозділами по
роботі з кадрами підприємств, установ, організацій, навчальних
закладів незалежно від підпорядкування і форм власності щорічно в строки, встановлені Міністерством оборони України, до відповідних районних (міських) військових комісаріатів списків громадян, які підлягають приписці до призовних дільниць, — тягне
за собою накладення штрафу від одного до трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Повторне протягом року вчинення порушення, передбаченого частиною першою цієї статті, за
яке особу вже було піддано адміністративному стягненню, —
тягне за собою накладення штрафу від трьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Стаття 2113. Прийняття на роботу військовозобов’язаних і
призовників, які не перебувають на військовому обліку.
Прийняття керівниками або іншими посадовими особами
підприємств, установ, організацій, колективних сільськогосподарських підприємств і навчальних закладів на роботу (навчання)
військовозобов’язаних і призовників, які не перебувають на військовому обліку за місцем проживання, — тягне за собою накладення штрафу від одного до трьох неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян. Повторне протягом року вчинення порушення,
передбаченого частиною першою цієї статті, за яке особу вже
було піддано адміністративному стягненню, — тягне за собою
накладення штрафу від трьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Стаття 2114. Незабезпечення сповіщення військовозобо
в’язаних і призовників про їх виклик у військові комісаріати,
перешкода їх своєчасній явці на збірні пункти чи призовні
дільниці.
Незабезпечення керівниками або іншими відповідальними за
військово-облікову роботу посадовими особами підприємств,
установ, організацій, колективних сільськогосподарських підприємств і навчальних закладів на вимогу військових комісаріатів
сповіщення військовозобов’язаних і призовників про їх виклик у
військові комісаріати або перешкода зазначених посадових осіб
своєчасній явці громадян на збірні пункти чи призовні дільниці —
тягне за собою накладення штрафу від одного до трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Повторне протягом року вчинення порушення з числа передбачених частиною першою цієї статті, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню, — тягне за собою накладення
штрафу від трьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян.
Стаття 2115. Несвоєчасне подання документів, необхідних
для ведення військового обліку військовозобов’язаних і призов
ників, несповіщення їх про виклик у військові комісаріати.

Спецвипуск №1/2017

Несвоєчасне подання керівниками або іншими відповідальними за військово-облікову роботу посадовими особами
житлово-експлуатаційних організацій, підприємств, установ і
організацій, що здійснюють експлуатацію будинків, а також
власниками будинків у військові комісаріати та органи місцевого самоврядування, на які покладено ведення первинного
обліку військовозобов’язаних і призовників, домових книг,
карток реєстрації місця проживання і обліково-військових
документів (військових квитків, посвідчень про приписку до
призовних дільниць) на жильців, які є військовозобов’язаними
або призовниками, для оформлення взяття на військовий
облік або зняття з обліку, а також несповіщення їх про виклик
у військові комісаріати — тягнуть за собою накладення штрафу від одного до трьох неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян.
Повторне протягом року вчинення порушення з числа передбачених частиною першою цієї статті, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню, — тягне за собою накладення
штрафу від трьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян.

Витяг із Кримінального кодексу України від 5 квітня
2001 р. № 2341-III (ст. 335–337)

<...>
Стаття 335. Ухилення від призову на строкову військову
службу, військову службу за призовом осіб офіцерського складу.
Ухилення від призову на строкову військову службу, військову службу за призовом осіб офіцерського складу — карається
обмеженням волі на строк до трьох років.
Стаття 336. Ухилення від призову за мобілізацією.
Ухилення від призову за мобілізацією — карається позбавленням волі на строк від двох до п’яти років.
Стаття 3361. Ухилення від проходження служби цивільного
захисту в особливий період чи у разі проведення цільової мобілізації.
Ухилення від проходження служби цивільного захисту в
особливий період (крім відбудовного періоду) чи у разі проведення цільової мобілізації — карається позбавленням волі на строк
від двох до п’яти років.
Стаття 337. Ухилення від військового обліку або спеціальних
зборів.
1. Ухилення військовозобов’язаного від військового обліку
після попередження, зробленого відповідним військовим комісаріатом, — карається штрафом до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох
років, або арештом на строк до шести місяців.
2. Ухилення військовозобов’язаного від навчальних (чи перевірних) або спеціальних зборів — карається штрафом до 70 не-
оподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на
строк до шести місяців.
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СПИСОК

Додаток 1 до Порядку організації та ведення
військового обліку призовників і військовозобов’язаних,
затвердженого постановою КМУ від 7 грудня 2016 р. № 921

ПРАВИЛА
військового обліку призовників і військовозобов’язаних
1. Призовники і військовозобов’язані повинні:
 перебувати на військовому обліку за місцем проживання
у районних (міських) військових комісаріатах, за місцем роботи
(навчання) на підприємствах, в установах, організаціях, виконавчих комітетах сільських, селищних та міських рад, а також у разі
тимчасового вибуття за межі України за місцем консульського
обліку в дипломатичних установах України;
 прибувати за викликом районних (міських) військових комісаріатів на збірні пункти, призовні дільниці у строки,
зазначені в отриманих ними документах (мобілізаційних розпорядженнях, повістках або розпорядженнях районних (міських) військових комісаріатів), для взяття на військовий облік
та визначення призначення на воєнний час, оформлення військово-облікових документів, приписки, проходження
медичного огляду, направлення на підготовку з метою здобуття або вдосконалення військово-облікової спеціальності,
призову на військову службу або на збори військовозобо
в’язаних;
 не змінювати місце фактичного проживання (перебування) з моменту оголошення мобілізації, а у воєнний час не виїжджати з місця проживання без дозволу військового комісара
районного (міського) військового комісаріату, відповідних керівників СБУ або Служби зовнішньої розвідки;
 проходити медичний огляд та лікування в лікувально-профілактичних закладах згідно з рішеннями комісії з питань приписки, призовної комісії або військово-лікарської комісії районних
(міських) військових комісаріатів;
 проходити підготовку до військової служби, військову
службу і виконувати військовий обов’язок у запасі;
 особисто в семиденний строк прибувати до районних
(міських) військових комісаріатів з паспортом громадянина України і військово-обліковими документами для зняття з військового
обліку в разі вибуття в іншу місцевість до нового місця проживання, у службові відрядження, на навчання, у відпустку чи на лікування (строком понад три місяці за межі України), у разі зміни
місця проживання в межах міста з переїздом на територію іншого
адміністративного району;
 особисто повідомляти в семиденний строк органам, в
яких вони перебувають на військовому обліку, про зміну їх сімейного стану, стану здоров’я, адреси місця проживання (перебування), освіти, місця роботи і посади;
 негайно повідомляти районним (міським) військовим
комісаріатам за місцем військового обліку про втрату військовооблікового документа;
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 подавати щороку до 1 жовтня до районних (міських)
військових комісаріатів документи, що підтверджують право
призовників на відстрочку від призову на строкову військову
службу.
2. У разі коли за будь-яких обставин повістка не надійшла,
громадяни призовного віку прибувають до призовної дільниці в
десятиденний строк з дня початку відповідного чергового призову на строкову військову службу, визначеного указом Президента
України.
3. Призовники і військовозобов’язані за порушення встановлених пунктами 1 і 2 цього додатка, а також за порушення законодавства про військовий обов’язок і військову службу, про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію, умисне псування
військово-облікових документів чи втрату їх з необережності,
неявку за викликом до районних (міських) військових комісаріатів
без поважних причин, за несвоєчасне повідомлення обліковому
органу, де перебувають на військовому обліку, даних про зміну їх
сімейного стану, стану здоров’я (після тривалого лікування хвороби та (або) хвороби, яка спричинила часткову (повну) втрату працездатності), адреси місця проживання (перебування), освіти,
місця роботи і посади притягуються до адміністративної відповідальності в порядку, визначеному Кодексом України про адміністративні правопорушення.
4. Керівники та посадові особи органів виконавчої влади та
місцевого самоврядування, військових частин, підприємств,
установ, організацій та навчальних закладів незалежно від їх підпорядкування та форми власності, а також власники будинків за
порушення законодавства про військовий обов’язок і військову
службу, про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію, за
неподання до районних (міських) військових комісаріатів списків
громадян, які підлягають приписці до призовних дільниць, за
прийняття на роботу призовників і військовозобов’язаних, які не
перебувають на військовому обліку, незабезпечення сповіщення
призовників і військовозобов’язаних про їх виклик до районного
(міського) військового комісаріату, перешкоду їх своєчасній явці
на збірні пункти чи призовні дільниці, несвоєчасне подання документів, необхідних для ведення військового обліку призовників і
військовозобов’язаних, та неподання відомостей про призовників і військовозобов’язаних несуть відповідальність згідно із
законом.
5. Громадяни, які ухиляються від призову на строкову військову службу, призову за мобілізацією, військового обліку або
спеціальних (перевірочних) зборів, несуть адміністративну та кримінальну відповідальність згідно із законодавством.
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