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громадянами України військової служби у Збройних Силах України” від 10
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1. Нормативно-правове забезпечення ведення військового 
обліку призовників і військовозобов’язаних
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1. Конституція України прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради

України 28 червня 1996 року.
Визначає 

Оборона України, захист її суверенітету,
територіальної цілісності і недоторканності
покладаються на Збройні Сили України
(стаття 17).

Захист Вітчизни, незалежності та
територіальної цілісності України, шанування
її державних символів є обов’язком громадян
України.

Громадяни відбувають військову службу
відповідно до закону (стаття 65).

2. Закон України “Про оборону України” від 6 грудня 1991 року
№ 1932-XII (із змінами, внесеними згідно із Законом № 2394-IX від
09.07.2022).

встановлює засади оборони України, а також повноваження органів
державної влади, основні функції та завдання органів військового
управління, місцевих державних адміністрацій, органів місцевого
самоврядування, обов'язки підприємств, установ, організацій,
посадових осіб, права та обов'язки громадян України у сфері оборони.
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3. Закон України “Про Збройні Сили України” від 6 грудня 1991 року

№ 1934-XII (із змінами, внесеними згідно із Законом № 2158-IX від
24.03.2022).

Стаття 9. “Повноваження Кабінету
Міністрів України стосовно Збройних
Сил України”, встановлює, що Кабінет
Міністрів України: забезпечує
комплектування Збройних Сил України
особовим складом, їх мобілізаційне та
оперативне розгортання в особливий
період, здійснює заходи, пов’язані з
підготовкою та призовом громадян на
військову службу.

4. Закон України “Про альтернативну (невійськову) службу” від 12
грудня 1991 року № 1975-XII (із змінами, внесеними згідно із Законом
№ 1357-IX від 30.03.2021)

Цей Закон визначає організаційно-правові засади альтернативної
(невійськової) служби, якою відповідно до Конституції України має
бути замінене виконання військового обов’язку, якщо його виконання
суперечить релігійним переконанням громадянина.



91. Держава і право як закономірний результат розвитку 
цивілізації

5. Закон України “Про військовий обов'язок і військову службу” від
25 березня 1992 року № 2232-XII (із змінами, внесеними згідно із
Законом № 2678-IX від 18.10.2022).

Закон встановлює, що виконання військового обов’язку
громадянами України забезпечують державні органи, органи
місцевого самоврядування, утворені відповідно до законів України
військові формування, підприємства, установи та організації
незалежно від підпорядкування і форм власності в межах їх
повноважень, передбачених законом, та районні (об’єднані районні),
міські (районні у містах, об’єднані міські) територіальні центри
комплектування та соціальної підтримки, територіальні центри
комплектування та соціальної підтримки Автономної Республіки Крим,
областей, міст Києва та Севастополя.
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6. Закон України “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію” від

21 жовтня 1993 року № 3543-XII (із змінами, внесеними згідно із
Законом № 2732-IX від 04.11.2022).

Стаття 17. “Місцеві органи виконавчої влади” встановлює, що
місцеві органи виконавчої влади забезпечують разом з
територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки,
Центральним управлінням та/або регіональними органами Служби
безпеки України, відповідним підрозділом Служби зовнішньої
розвідки України функціонування системи військового обліку
призовників, військовозобов’язаних та резервістів, організовують
бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на
воєнний час, забезпечують надання звітності з питань бронювання
військовозобов’язаних у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів
України.
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7. Указ Президента України “Про Положення про проходження

громадянами України військової служби у Збройних Силах України”
від 10 грудня 2008 року № 1153/2008.

Розділ IX. Особливості проходження строкової військової служби.
194. На строкову військову службу призиваються придатні до

військової служби за станом здоров’я громадяни 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.

8. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження
Порядку організації та ведення військового обліку призовників і
військовозобов’язаних” від 7 грудня 2016 р. № 921.

Цей Порядок визначає механізм організації та ведення військового
обліку призовників і військовозобов’язаних центральними і
місцевими органами виконавчої влади, іншими державними
органами, виконавчими органами сільських, селищних, міських рад
та виконавчими апаратами районних, обласних рад, територіальними
центрами комплектування та соціальної підтримки, військовими
частинами, підприємствами, установами, організаціями та закладами
освіти незалежно від їх підпорядкування та форми власності
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Військовий облік є складовою змісту мобілізаційної підготовки

держави та полягає у цілеспрямованій діяльності державних органів,
підприємств, установ та організацій щодо фіксації, накопичення та
аналізу військово-облікових даних призовників і
військовозобов’язаних із відображенням їх у військово-облікових
документах, а також здійснення контролю за дотриманням
призовниками і військовозобов’язаними, посадовими особами
державних органів, підприємств, установ та організацій
встановлених правил військового обліку.

Призовники - особи, приписані до призовних дільниць.
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.
Закон України “Про військовий обов'язок і військову службу” від 25
березня 1992 року № 2232-XII (із змінами, внесеними згідно із Законом
№ 2678-IX від 18.10.2022)

2. Організація та ведення військового обліку призовників і 
військовозобов’язаних
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Організація військового обліку призовників і військовозобов’язаних

Для забезпечення військового обліку створений Єдиний
державний реєстр призовників, військовозобов’язаних та
резервістів – автоматизована інформаційна телекомунікаційна
система, яка призначена для збирання, зберігання, обробки та
використання даних про військовозобов’язаних (призовників).

Кількість осіб, відповідальних за ведення військового обліку
визначається з урахуванням таких норм:

на підприємствах, в установах та організаціях за наявності на
військовому обліку:

від 501 до 2000 призовників і військовозобов’язаних - одна особа;
від 2001 до 4000 призовників і військовозобов’язаних - дві особи;
від 4001 до 7000 призовників і військовозобов’язаних - три особи;

кожні наступні від 1 до 3000 призовників і військовозобов’язаних -
по одній особі додатково.

За наявності на військовому обліку в державних органах, на
підприємствах, в установах та організаціях менше 500 призовників і
військовозобов’язаних обов’язки щодо ведення військового обліку
покладаються на посадову особу служби персоналу або служби
управління персоналом.
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Державні органи, підприємства, установи та організації в семиденний

строк інформують відповідні районні (міські) територіальні центри
комплектування та соціальної підтримки про призначення, переміщення і
звільнення керівного складу та осіб, відповідальних за ведення
військового обліку.

Ведення військового обліку призовників і військовозобов’язаних
Військовий облік здійснюється з урахуванням встановленого в Україні

порядку декларування та реєстрації місця проживання (перебування)
фізичних осіб, організовується і безпосередньо ведеться державними
органами, а також підприємствами, установами та організаціями, в яких
призовники і військовозобов’язані працюють (навчаються).

Взяттю на військовий облік призовників державними органами,
підприємствами, установами та організаціями підлягають громадяни у
віці від 17 до 27 років, які:

не приписані до призовних дільниць та не перебувають у запасі
Збройних Сил, СБУ, Служби зовнішньої розвідки;

приписані до призовних дільниць;
прибули з інших місцевостей (адміністративно-територіальних

одиниць) або з-за кордону на нове місце проживання;
набули громадянство України та підлягають приписці до призовних

дільниць.



15
Взяттю на військовий облік військовозобов’язаних державними

органами, підприємствами, установами та організаціями підлягають:
громадяни, придатні за станом здоров’я до проходження військової

служби в мирний або воєнний час, які не досягли граничного віку
перебування в запасі Збройних Сил;

особи, звільнені з військової служби в запас Збройних Сил, СБУ,
Служби зовнішньої розвідки;

особи, які припинили альтернативну (невійськову) службу в разі
закінчення строку її проходження або достроково відповідно до
Закону України “Про альтернативну (невійськову) службу”;

особи, які набули громадянство України і підлягають взяттю на
військовий облік військовозобов’язаних;

особи, які прибули з інших місцевостей (адміністративно-
територіальних одиниць) або з-за кордону на нове місце проживання;

військовозобов’язані, виключені з військового обліку СБУ, Служби
зовнішньої розвідки;

призовники, яких відповідно до статті 18 Закону України “Про
військовий обов’язок і військову службу” звільнено від призову на
строкову військову службу;

особи, які досягли граничного віку (27 років) перебування на
військовому обліку призовників;
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жінки, які мають фах, споріднений з відповідними військово-

обліковими спеціальностями, перелік яких затверджується
Кабінетом Міністрів України, за умови їх придатності до проходження
військової служби за станом здоров’я, віком та сімейним станом;

особи, які прибули з тимчасово окупованої території України,
після взяття на військовий облік у районному (міському)
територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки за
місцем взяття їх на облік як внутрішньо переміщених осіб.

З метою ведення персонального обліку призовників і
військовозобов’язаних на державні органи, підприємства, установи
та організації покладається виконання таких заходів:

- перевірка у громадян під час прийняття на роботу (навчання)
наявності військово-облікових документів (у військовозобов’язаних -
військових квитків або тимчасових посвідчень, а у призовників -
посвідчень про приписку до призовних дільниць). Приймання на роботу
(навчання) призовників і військовозобов’язаних здійснюється тільки після
взяття їх на військовий облік у районних (міських) територіальних центрах
комплектування та соціальної підтримки, а також у разі перебування на
військовому обліку в СБУ та Службі зовнішньої розвідки;
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- надсилання у семиденний строк до відповідних районних (міських)

територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки
повідомлень про зміну облікових даних призовників і
військовозобов’язаних, прийнятих на роботу (навчання) чи звільнених з
роботи (відрахованих з закладу освіти);

- оповіщення на вимогу районних (міських) територіальних центрів
комплектування та соціальної підтримки призовників і
військовозобов’язаних про їх виклик до районних (міських) територіальних
центрів комплектування та соціальної підтримки і забезпечення їх
своєчасного прибуття;

- забезпечення повноти та достовірності облікових даних призовників і
військовозобов’язаних згідно з вимогами, встановленими цим Порядком та
іншими документами персонального обліку відповідно до законодавства;

- взаємодія з районними (міськими) територіальними центрами
комплектування та соціальної підтримки щодо строків та способів звіряння
даних особових карток, списків призовників і військовозобов’язаних, їх
облікових даних, внесення відповідних змін до них, а також щодо
оповіщення призовників і військовозобов’язаних;
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- організація періодичного звіряння особових карток призовників і

військовозобов’язаних із записами у військових квитках та посвідченнях про
приписку до призовних дільниць. Не рідше одного разу на рік проведення
звіряння особових карток працівників з обліковими документами районних
(міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, в
яких вони перебувають на військовому обліку;

- у п’ятиденний строк з дня подання відповідних документів внесення до
особових карток призовників і військовозобов’язаних змін щодо їх сімейного
стану, місця проживання (перебування), освіти, місця роботи і посади та
надсилання (у разі наявності) щомісяця до 5 числа до районних (міських)
територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки
повідомлення про зміну облікових даних;

- складення і подання щороку до 1 грудня до районних (міських)
територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки списків
громадян, які підлягають приписці до призовних дільниць (у разі їх
наявності);

- приймання під розписку від призовників і військовозобов’язаних їх
військово-облікових документів для подання до районних (міських)
територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки для
звіряння з обліковими даними;
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- постійний контроль за виконанням посадовими особами державних

органів, підприємств, установ та організацій, призовниками і
військовозобов’язаними встановлених правил військового обліку та
проведення відповідної роз’яснювальної роботи;

- постійне інформування районних (міських) територіальних центрів
комплектування та соціальної підтримки про громадян та посадових осіб, які
порушують правила військового обліку, для притягнення їх до відповідальності
згідно із законом;

- ведення та зберігання журналу обліку результатів перевірок стану
військового обліку призовників і військовозобов’язаних та звіряння їх облікових
даних з даними районних (міських) територіальних центрів комплектування та
соціальної підтримки.

Особові картки призовників і військовозобов’язаних зберігаються в
алфавітному порядку в окремій картотеці за такими групами:

перша група - особові картки військовозобов’язаних офіцерського складу;
друга - особові картки військовозобов’язаних рядового, сержантського та

старшинського складу;
третя - особові картки військовозобов’язаних - жінок;
четверта група - особові картки призовників.
Особові картки військовозобов’язаних, які заброньовані на період

мобілізації та на воєнний час, виділяються окремо в кожній групі.
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Звіряння даних особових карток призовників і військовозобов’язаних,

які працюють (навчаються) на підприємствах, в установах та організаціях,
з обліковими даними документів районних (міських) територіальних
центрів комплектування та соціальної підтримки здійснюється згідно з
графіком звіряння, який затверджується розпорядженням голови
відповідної районної держадміністрації або рішення міської ради.

Особи, відповідальні за ведення військового обліку державних органів,
підприємств, установ та організацій, у визначені графіком звіряння
строки відряджаються до відповідних районних (міських) територіальних
центрів комплектування та соціальної підтримки та проводять звіряння
даних особових карток призовників і військовозобов’язаних з їх
обліковими документами у районних (міських) територіальних центрах
комплектування та соціальної підтримки.

Результати звіряння вносяться до журналу обліку результатів
перевірок стану військового обліку та звіряння облікових даних з даними
районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної
підтримки.
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У разі отримання розпоряджень районних (міських) територіальних

центрів комплектування та соціальної підтримки щодо оповіщення призовників і
військовозобов’язаних про їх виклик до територіального центру комплектування
та соціальної підтримки для оформлення військово-облікових документів,
проходження медичного огляду, приписки до призовної дільниці, взяття на
військовий облік, призначення на воєнний час, призову на військову службу або
на збори військовозобов’язаних керівники державних органів, підприємств,
установ та організацій зобов’язані:

- видати наказ про оповіщення призовників і військовозобов’язаних та
довести його до їх відома у частині, що стосується забезпечення їх прибуття за
викликом районного (міського) територіального центру комплектування та
соціальної підтримки у визначені ним строки та копію наказу надіслати у
триденний строк до відповідного районного (міського) територіального центру
комплектування та соціальної підтримки;

- забезпечити здійснення контролю за результатами оповіщення та
прибуттям призовників і військовозобов’язаних до районних (міських)
територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки;

- письмово повідомити районним (міським) територіальним центрам
комплектування та соціальної підтримки про осіб, які не виконали наказ
керівника державного органу, підприємства, установи та організації та не
прибули за викликом до районного (міського) територіального центру
комплектування та соціальної підтримки.
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Заклади освіти, які здійснюють підготовку жінок за фахом, спорідненим з

відповідними військово-обліковими спеціальностями, визначеними
Кабінетом Міністрів України, за три місяці до випуску подають до районних
(міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки
відповідний список (додаток 10 Постанови Кабінету Міністрів України “Про
затвердження Порядку організації та ведення військового обліку призовників і
військовозобов’язаних” від 7 грудня 2016 р. № 921)

Списки долучаються до окремої справи та зберігаються в районному
(міському) територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки
протягом 30 років.

Райдержадміністрації, виконавчі органи міських рад у взаємодії з
районними (міськими) територіальними центрами комплектування та соціальної
підтримки відповідно до планів, затверджених розпорядженнями голів
райдержадміністрацій або рішеннями виконавчих органів міських рад,
проводять перевірку стану військового обліку в органах місцевого
самоврядування, а також на підприємствах, в установах та організаціях,
що перебувають на території відповідної адміністративно-територіальної
одиниці.

Керівники державних органів, підприємств, установ та організацій, на яких
проведено перевірку стану військового обліку призовників і
військовозобов’язаних, організовують та забезпечують усунення виявлених
недоліків.



233. Відповідальність за порушення правил військового обліку

Кодекс України про адміністративні правопорушення 
Стаття 210. Порушення призовниками, військовозобов’язаними, резервістами

правил військового обліку.
Порушення призовниками, військовозобов’язаними, резервістами правил військового

обліку -
тягне за собою накладення штрафу від тридцяти до п’ятдесяти неоподатковуваних

мінімумів доходів громадян.
Повторне протягом року вчинення порушення, передбаченого частиною першою цієї

статті, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню, а також вчинення
такого порушення в особливий період -

тягнуть за собою накладення штрафу від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян.

Стаття 210-1. Порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та
мобілізацію

Порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію -
тягне за собою накладення штрафу на громадян від ста до двохсот неоподатковуваних

мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від двохсот до трьохсот
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Повторне протягом року вчинення порушення, передбаченого частиною першою цієї
статті, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню, а також вчинення
такого порушення в особливий період -

тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від двохсот до трьохсот
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від трьохсот до
п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадя.
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Стаття 211. Зіпсуття військово-облікових документів чи втрата їх з необережності
Зіпсуття або недбале зберігання призовниками, військовозобов’язаними і резервістами

військово-облікових документів (посвідчень про приписку до призовних дільниць,
військових квитків, тимчасових посвідчень військовозобов’язаних), яке спричинило їх
втрату, -

тягнуть за собою накладення штрафу від тридцяти до п’ятдесяти неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян.

Повторне протягом року вчинення порушення з числа передбачених частиною першою
цієї статті, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню, а також вчинення
такого порушення в особливий період -

тягнуть за собою накладення штрафу від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян.

Кримінальний кодекс України 
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 на військову службу під час мобілізації, на

особливий період, на військову службу за призовом осіб із числа резервістів в
особливий період

Ухилення від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період, на
військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період -
карається позбавленням волі на строк від трьох до п’яти років.



25
Стаття 337. Ухилення від військового обліку або навчальних (спеціальних)

зборів
1. Ухилення призовника, військовозобов’язаного, резервіста від військового

обліку після попередження, зробленого відповідним керівником територіального
центру комплектування та соціальної підтримки, керівниками відповідних органів
Служби безпеки України, відповідних підрозділів Служби зовнішньої розвідки
України, -

карається штрафом від трьохсот до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян або виправними роботами на строк до одного року.

2. Ухилення військовозобов’язаного, резервіста від навчальних (спеціальних)
зборів -

карається штрафом від п’ятисот до семисот неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років.
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ДЯКУЮ ЗА УВАГУ 
СЛАВА УКРАЇНІ


	Слайд номер 1
	Слайд номер 2
	Слайд номер 3
	Слайд номер 4
	Слайд номер 5
	Слайд номер 6
	Слайд номер 7
	Слайд номер 8
	Слайд номер 9
	Слайд номер 10
	Слайд номер 11
	Слайд номер 12
	Слайд номер 13
	Слайд номер 14
	Слайд номер 15
	Слайд номер 16
	Слайд номер 17
	Слайд номер 18
	Слайд номер 19
	Слайд номер 20
	Слайд номер 21
	Слайд номер 22
	Слайд номер 23

