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Стаття 1. Військовий обов'язок
Пункт 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.
Пункт 7. Виконання військового обов'язку громадянами України
забезпечують державні органи, органи місцевого самоврядування, утворені
відповідно до законів України військові формування, підприємства, установи і
організації незалежно від підпорядкування і 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.
Пункт 9. Щодо військового обов'язку громадяни України поділяються на
такі категорії:
допризовники - особи, які підлягають приписці до призовних дільниць;
призовники - особи, приписані до призовних дільниць;
військовослужбовці - особи, які проходять військову службу;
військовозобов'язані - особи, які перебувають у запасі для
комплектування Збройних Сил України та інших військових формувань на
особливий період, а також для виконання робіт із забезпечення оборони
держави;
резервісти - особи, які проходять службу у військовому резерві Збройних
Сил України, інших військових формувань і призначені для їх комплектування
у мирний та воєнний час.

До категорії військовослужбовців прирівнюються іноземці та особи без
громадянства, які відповідно до закону проходять військову службу у
Збройних Силах України.
Пункт 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.
Стаття 2. Військова служба і виконання військового обов'язку в запасі
Пункт 7. Строкову військову службу громадяни України проходять
відповідно до законів України у Збройних Силах України та інших військових
формуваннях з метою здобуття військово-облікової спеціальності, набуття
практичних навичок і умінь для збройного захисту Вітчизни.
Стаття 15. Призовний вік. Призов громадян України на строкову
військову службу
Пункт 1. На строкову військову службу призиваються придатні для цього
за станом здоров'я громадяни України чоловічої статі, яким до дня
відправлення у військові частини виповнилося 18 років, та старші особи, які не
досягли 27-річного віку і не мають права на звільнення або відстрочку від
призову на строкову військову службу (далі - громадяни призовного віку).
Пункт 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.
Пункт 9. У ході проведення чергового призову зміна місця військового
обліку громадян призовного віку не допускається, за винятком підтверджених
відповідними документами випадків, які передбачають:
 переведення на роботу в іншу місцевість;
 переїзд на нове місце проживання;
 прийняття до навчального закладу і вибуття в іншу місцевість для
продовження навчання;
 направлення за розподілом на роботу в іншу місцевість після закінчення
навчального закладу.
Пункт 10. У разі неявки призовника без поважних причин за викликом
районного (міського) військового комісаріату на призовну комісію він несе
відповідальність, установлену законом.
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
Пункт 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.
Пункт 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 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.
Пункт 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 комітетам 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 і посади зобов'язані особисто в семиденний строк повідомити про
це орган, де вони перебувають на військовому обліку.

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 7 грудня 2016 р. № 921
Про затвердження Порядку організації та ведення військового обліку
призовників і військовозобов’язаних
(Документ 921-2016-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 07.12.2016)

Пукт 65. Житлово-експлуатаційні організації, інші організації або
підприємства та установи, що здійснюють експлуатацію будинків, а також
власники будинків відповідно до розпоряджень районних (міських) військових
комісаріатів та рішень виконавчих комітетів сільських, селищних та міських
рад своєчасно подають необхідні відомості до зазначених органів про
призовників і військовозобов’язаних, сповіщають їх про виклик до районних
(міських) військових комісаріатів шляхом вручення повісток та забезпечують
прибуття за викликом.

КОНСТИТУЦІЯ

УКРАЇНИ

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 військовий обов'язок і військову службу
Стаття 1. Військовий обов'язок
Пункт 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.

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
військовозобов’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 у семиденний строк прибувати до районних (міських)
військових комісаріатів з паспортом громадянина України і військовообліковими 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 у 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 військово-облікового документа;
- 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 у 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.

