ВІЙСЬКОВИЙ ОБОВ’ЯЗОК ТА ВІЙСЬКОВИЙ ОБЛІК
(Регулюється ЗУ «Про вiйськовий обов'язок i вiйськову службу»)
Військовий обов’язок
Захист Вiтчизни, незалежностi та територiальної цiлiсностi України є конституцiйним
обов'язком громадян України. Вiйськовий обов'язок включає:
пiдготовку громадян до вiйськової служби;
приписку до призовних дiльниць;
прийняття в добровiльному порядку (за контрактом) та призов на вiйськову службу;
проходження вiйськової служби;
виконання вiйськового обов'язку в запасi;
проходження служби у вiйськовому резервi;
дотримання правил вiйськового облiку.
Вiйськовий обов'язок не поширюється на iноземцiв та осiб без громадянства, якi
перебувають в Українi. Жiнки, якi мають фах, спорiднений з вiдповiдною вiйськовооблiковою спеціальністю та придатнi до проходження вiйськової служби за станом
здоров'я, вiком та сiмейним станом, беруться на вiйськовий облiк вiйськовозобов'язаних.
Жiнки, якi перебувають на вiйськовому облiку, можуть бути призванi на вiйськову службу
чи залученi для виконання робiт iз забезпечення оборони держави у воєнний час.
Види вiйськової служби:
строкова вiйськова служба;
вiйськова служба за призовом пiд час мобiлiзацiї, на особливий перiод;
вiйськова служба за контрактом осiб рядового складу;
вiйськова служба за контрактом осiб сержантського i старшинського складу;
вiйськова служба (навчання) курсантiв вищих вiйськових навчальних закладiв, а також
вищих навчальних закладiв, якi мають у своєму складi вiйськовi iнститути, факультети
вiйськової пiдготовки, кафедри вiйськової пiдготовки, вiддiлення вiйськової пiдготовки;
вiйськова служба за контрактом осiб офiцерського складу;
вiйськова служба за призовом осiб офiцерського складу.
На строкову вiйськову службу призиваються придатнi для цього за станом здоров'я
громадяни України чоловiчої статi, яким до дня вiдправлення у вiйськовi частини
виповнилося 18 рокiв, та старшi особи, якi не досягли 27-рiчного вiку i не мають права на
звiльнення або вiдстрочку вiд призову на строкову вiйськову службу. Призовники, яким
надiйшла повiстка районного (мiського) вiйськового комiсарiату на прибуття до призовної
дiльницi для проходження призовної комiсiї, зобов'язанi прибути в пункт i у строк,
зазначенi в повiстцi. У разi якщо за будь-яких обставин повiстка не надiйшла, громадяни
призовного вiку зобов'язанi з'явитися до призовної дiльницi в десятиденний строк з дня
початку вiдповiдного чергового призову, визначеного Указом Президента України.
Призовники, якi змiнили мiсце проживання, зобов'язанi в семиденний строк прибути до
районного (мiського) вiйськового комiсарiату за новим мiсцем проживання для взяття на
вiйськовий облiк. Керiвники навчальних закладiв на вимогу вiйськових комiсарiатiв
забезпечують своєчасне прибуття громадян призовного вiку до призовних дiльниць. У разi
неявки призовника без поважних причин за викликом районного (мiського) вiйськового
комiсарiату на призовну комiсiю вiн несе вiдповiдальнiсть, установлену законом.
Вiдстрочка вiд призову на строкову вiйськову службу надається призовникам за
рiшенням районної (мiської) призовної комiсiї за сiмейними обставинами, станом
здоров'я, для здобуття освiти та продовження професiйної дiяльностi. Вiдстрочка вiд
призову на строкову вiйськову службу для здобуття освiти на весь перiод навчання
надається громадянам призовного вiку, якi навчаються у загальноосвiтнiх та професiйнотехнiчних навчальних закладах з денною формою навчання. У разi досягнення такими
призовниками 21-рiчного вiку вiдстрочка втрачає силу. Вiдстрочка вiд призову на
строкову вiйськову службу для здобуття освiти у вищих навчальних закладах з денною
формою навчання, у тому числi пiд час здобуття наступного вищого освiтньо-

квалiфiкацiйного рiвня вищої освiти. Громадянин призовного вiку, вiдрахований з
навчального закладу за власним бажанням, за невиконання навчального плану, порушення
умов контракту або недисциплiнованiсть втрачає право на вiдстрочку вiд призову на
строкову вiйськову службу.
Вiд призову на строкову вiйськову службу в мирний час звiльняються громадяни
України:
якi визнанi за станом здоров'я непридатними до вiйськової служби в мирний час;
якi до дня вiдправлення на строкову вiйськову службу досягли 27-рiчного вiку;
якi виконали обов’язки служби у вiйськовому резервi протягом строкiв першого та
другого контрактiв;
батько або мати, рiдний (повнорiдний, неповнорiдний) брат або сестра яких загинули,
померли або стали iнвалiдами пiд час проходження вiйськової служби або зборiв
вiйськовозобов'язаних;
якi до набуття громадянства України пройшли вiйськову службу в iнших державах;
якi були засудженi за вчинення злочину до позбавлення волi, обмеження волi, у тому
числi iз звiльненням вiд вiдбування покарання;
яким пiсля закiнчення вищих навчальних закладiв присвоєно вiйськовi (спецiальнi) звання
офiцерського (начальницького) складу.
Вiйськовий облiк
Вiйськовий облiк подiляється на облiк призовникiв i облiк вiйськовозобов'язаних.
Вiйськовий облiк усiх призовникiв i вiйськовозобов'язаних ведеться за мiсцем їх
проживання. Облiк призовникiв i вiйськовозобов'язаних передбачає облiк вiдомостей
(бiографiчнi данi, стан здоров'я, результати спiвбесiд тощо) щодо призовникiв i
вiйськовозобов'язаних, якi узагальнюються в особових справах призовникiв або в
облiкових
картках
вiйськовозобов'язаних.
Взяттю
на
вiйськовий
облiк
вiйськовозобов'язаних пiдлягають жiнки, що належать до визначених законодавством
категорiй. Призовники та вiйськовозобов'язанi пiсля прибуття до нового мiсця
проживання зобов'язанi в семиденний строк стати на вiйськовий облiк та не ранiше нiж за
три днi до вибуття з мiсця проживання знятися iз зазначеного облiку. У воєнний час виїзд
призовникiв i вiйськовозобов'язаних з мiсця проживання без дозволу районного (мiського)
вiйськового комiсарiату забороняється. Органи Нацiональної полiцiї у встановленому
законом порядку зобов’язанi за зверненнями вiйськових комiсарiатiв або органiв
мiсцевого самоврядування, що ведуть вiйськовий облiк, проводити розшук, затримання i
доставку до вiйськових комiсарiатiв громадян, якi ухиляються вiд виконання вiйськового
обов’язку, а також надсилати у двотижневий строк до вiйськових комiсарiатiв або органiв
мiсцевого самоврядування, що ведуть вiйськовий облiк, вiдомостi про випадки виявлення
громадян, якi не перебувають, проте повиннi перебувати на вiйськовому облiку. Органи
реєстрацiї актiв громадянського стану зобов'язанi в семиденний строк повiдомити районнi
(мiськi) вiйськовi комiсарiати про змiну призовниками i вiйськовозобов'язаними прiзвища,
iменi та по батьковi, одруження (розлучення), випадки реєстрацiї смертi призовникiв або
вiйськовозобов'язаних та вилучення вiйськово-облiкових документiв, пiльгових
посвiдчень, а також iншi данi. Призовники та вiйськовозобов'язанi в разi змiни їх
сiмейного стану, стану здоров'я, адреси мiсця проживання (перебування), освiти, мiсця
роботи i посади зобов'язанi особисто в семиденний строк повiдомити про це орган, де
вони перебувають на вiйськовому облiку.

