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ВСТУП

Ця пам’ятка розроблена Громадською Організацією “Юридична Сотня” спільно з фахівцями Міністерства 
оборони України та Генерального Штабу Збройних Сил України, за підтримки Асоціації народних волонтерів 
України з метою забезпечення військовослужбовців базовою інформацією щодо пільг, прав і соціальних 
гарантій, а також - надання рекомендацій щодо порядку дій в певних ситуаціях. Матеріал викладений в трьох 
розділах:

Додаткову інформацію по кожному питанню можна знайти на сайті ГО “Юридична Сотня” – www.legal100.org.ua 
або скористатися телефонами гарячих ліній та центрів допомоги, наведених у розділі “Корисні контакти”. 

Просимо звернути увагу на те, що військовослужбовці та члени їх сім’ї мають право на отримання додаткової 
допомоги та підтримки з боку органів місцевої влади, військових комісаріатів, органів соціального захисту 
населення. 

I. Права
ІІ. Відповідальність
ІІІ. Корисні контакти
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35-50

51
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I. ПРАВА

Закон України “Про соціальний і правовий статус військовослужбовців та членів їх сімей” від 20.12.1991 
№2011-ХІІ передбачає, що військовослужбовці користуються усіма правами і свободами людини та 
громадянина, гарантіями цих прав і свобод, закріпленими в Конституції України та законах України, з 
урахуванням особливостей, встановлених цим та іншими законами.

У зв’язку з особливим характером військової служби, яка пов’язана із захистом Вітчизни, військовослужбовцям 
надаються визначені законом пільги, гарантії та компенсації.

Інформацію щодо всебічного забезпечення військовослужбовців та особливостей проходження військової 
служби Ви знайдете на наступних сторінках:

1) речове забезпечення
2) жетони
3) грошове забезпечення
4) грошові винагороди
5) відпустки
6) ротація 
7) медичне забезпечення
8) речове забезпечення у лікувальних закладах
9) переведення
10) дострокове звільнення
11) демобілізація                26

Зверніть увагу, що в разі потреби військовослужбовці можуть також отримати психологічну допомогу, 
моральну та духовну підтримку від військових психологів, військових капеланів та психологів волонтерів, 
звернувшись за контактами до військових частин. 

Пам’ятайте, найпершою психологічною допомогою є самодопомога та допомога товаришів по службі. Ні в 
якому разі не залишайте проблему в собі. 

6
9

10
12
14
21
22
24
25
26
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I. ПРАВА 1. РЕЧОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

Що видають при мобілізації: 

Кашкет
польовий

Шапка-феска* Костюм польовий
(куртка та штани) 

Куртка польова 
утеплена

Штани польові 
утеплені*

Черевики 
з високими берцями

Футболка та труси
(2 комплекти)

Білизна натільна
трикотажна 

(2 комплекти)* 

Білизна тепла 
трикотажна*

Рукавиці 
бавовняні теплі 
(або трикотажні)

Шкарпетки 
бавовняні (літні)

(3 пари)

Шкарпетки напів-вовняні 
(зимові) (2 пари)*

Ремінь
з пряжкою

Ремінь 
до штанів 

* – Зазначені предмети видаються в зимову пору року. Кашкет польовий, футболки та труси видаються в 
літню пору року. 

Все інвентарне майно підлягає здачі при демобілізації

[     інвентарне майно    ]

Рушники
(2 шт)

Мішок
речовий 

Казанок Фляга
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При розміщенні в польових умовах, замість матраца, подушки та ковдри можуть видаватись каремати та 
мішки спальні.

[     постільні речі    ]

I. ПРАВА 1. РЕЧОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

Матрац 
ватяний

Подушка
(1 шт)

Ковдра
(1 шт)

Наволочка
(1 шт)

Простирадло
(2 шт)

Речове забезпечення на період виконання спеціальних завдань,
в тому сичлі при проведенні АТО

Бронежилет Розвантажувальна 
система

Маска захиснаОкуляри захисні

Шолом кулезахисний – кевларовий!

Чохол до шолома кулезахисного – 1 шт.
(камуфльований або білий – за сезоном)

В разі видачі б/у бронежеле-
та ретельно перевірте його. 
В разі пошкоджень ви-
магайте заміну!

УВАГА!

Шапка-феска Балаклава

Панама Окуляри
стрілкові

Беруші багаторазові – 4 шт

[ 
  з

ах
ис

т 
  ]

[ 
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ри

   
]
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I. ПРАВА 1. РЕЧОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
[ 

  к
ос

тю
м

и 
  ]

Костюм
утеплювач

(куртка і штани)

Костюм
снайпера

(снайперам)

Сорочка
бойова

Костюм
маскувальний

літній

Костюм
маскувальний

зимовий

Костюм
для захисту від води 

(або плащ-намет)

[ 
  р

ук
ав

иц
і  

 ]

[ 
  в

зу
тт

я 
  ]

Рукавиці
тактичні

Валянки або чоботи /
черевики (утеплені)

Капці
казармені

Чохли
для взуття

Чоботи
гумові

Рукавиці
зимові

ПОВЕРНЕННЮ ПІДЛЯГАЄ 
ВСЕ МАЙНО, КРІМ ФОР-
МИ, У ЯКІЙ ЗВІЛЬНЯЄТЬСЯ 
ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЕЦЬ 
(ДИВ. РОЗДІЛ 11), А ТАКОЖ 
НАТІЛЬНА ТА ТЕПЛА БІЛИЗ-
НА, ФУФАЙКИ З КОРОТКИ-
МИ РУКАВАМИ ТА ТРУСИ, 
ШКАРПЕТКИ, РУКАВИЧКИ.

Наколінники Налікотники

Рюкзак рейдовий Шарф-сітка

[   інше устаткування   ]

Намет 
індивідуальний

Рюкзак
індивідуальний

Мішок
спальний 

Сітка
протимоскітна

Сидiння 
польове

Гідросистема + чохол Чохол для мапи 
та канцелярських 

приладів

Килимок
(каремат)

Видача нових предметів речового майна проводиться після встановлення його непридатності 
до подальшого використання, НЕЗАЛЕЖНО від терміну експлуатації в АТО.УВАГА!
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I. ПРАВА 1. РЕЧОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

Видача майна Заміна майна Здача майна 

Майно видається під розпис 
військовослужбовця зі складу 

в/ч або в підрозділі

Видача майна проводиться після 
прибуття до в/ч та зарахування до 

списків військових частин

Облік ведеться
у картці обліку
(Форма Ф-45)

Заміна непридатного майна проводиться 
згідно висновку комісії в/ч. Терміни 

використання майна не враховується, 
якщо майно стало непридатним при 

виконанні спеціальних завдань (у тому 
числі в АТО). 

Оформлення висновку комісії 
здійснюється складанням акту, який 

затверджує командир військової частини.

Непридатне майно здається на склад 
частини для подальшої утилізації або 

ремонту та використання в якості робочої 
форми одягу.

При отриманні майна 
пересвідчіться, що розміри 

Вам підходять. За необхідності, 
вимагайте заміну

 У випадку отримання неякісних 
предметів речового забезпечення 
військовослужбовець негайно доповідає 
безпосередньому командиру. Командири 

підрозділів зобов’язані забезпечити 
якісним майном підлеглих.

Здача речового майна 
оформляється накладними на здачу 

(здавальними відомостями).

В разі втрати майна, яке підлягає 
поверненню військовослужбовець 

подає рапорт командиру підрозділу 
з поясненням обставин втрати 

майна, проханням провести 
розслідування та списати майно

В разі встановлення необхідності 
відшкодувати майно:

- дозволяється заміна майна 
рівноцінним, яке не вилучено 
з обігу
- вартість майна відшкодовується 
з урахуванням зносу

Речі, куплені за власний раху-
нок або надані в користування 
волонтерами є особистими ре-
чами та не підлягають обліку/
поверненню!

Командир в/ч має право обмежити 
користування такими речами (зо-
крема, телефонами, планшетами 
тощо), виходячи з інтересів служби.

Відповідальність за умисне 
знищення/пошкодження майна - 
див. стр 42.

УВАГА!

УВАГА!

Якщо, прибувши у в/ч, Вам не 
видають речове забезпечен- 
ня, звертайтеся з рапортом 
до командира підрозділу 
(взводу, роти, батальйону).

Якщо командир підрозділу не 
реагує, військовослужбовець 
має право звернутися до ко-
мандира військової частини з 
рапортом (скаргою).

УВАГА!



10

I. ПРАВА 1. РЕЧОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

Приклад рапорту на видачу речового забезпечення

Я, __________________________________________________________________________, 
                                                        (Звання, ПІБ, посада, підрозділ, в/ч)
прошу видати мені речове забезпечення згідно нормативам, передбачених керівними документами, а 
саме прошу забезпечити мене наступним: (перелік предметів речового забезпечення, яких не вистачає).

Доповідаю, що безпосереднім командиром мого підрозділу речове забезпечення здійснене не було. 

“___” ____________ 20__р.                            ____________________________
                                                                                                                              (Звання, Підпис)

Рапорт

Ст.58 Безпосередній начальник особисто відповідає перед державою за забезпечення 
ввіреного йому підрозділу.

Ст.59 Безпосередній начальник зобов’язаний організовувати своєчасну видачу всіх  видів  
забезпечення  та перевіряти його повноту.

УВАГА!

Командиру В/ч___________________
______________________________
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Наказ МОУ №333 від 26.05.14

I. ПРАВА 2. ЖЕТОНИ 

Жетони видаються при призові в військкоматі або у військовій частині
Після звільнення з військової служби жетони здаються до військкомату та прикріпляються до особової справи

Порядок отримання жетону:

ПІБ

ІД
код

Група
крові + резус 

фактор

 Подати рапорт
командиру підрозділу,

де зазначається:

Командир підрозділу
подає заявку
до кадрового

органу в/ч Кадровий орган військової 
частини узагальнює заявки від 
усіх підрозділів в/ч та надає їх 
до вищого кадрового органу за 

підпорядкованістю

Вищий кадровий орган готує 
узагальнену заявку за всі 
підпорядковані військові 

частини та передає її до Тилу 
ЗС України» (у мирний час 

один раз до 01.11)
Після виготовлення жетони

видаються кадровими органами 
в/ч один раз по роздавальній 

відомості (під розпис) та 
обліковуються в книзі

видачі жетонів

1 2
3

4

5

У разі втрати жетону, виготовлення нового жетону здійснюється за власний кошт. В особливий період під час 
перебування військовослужбовця у складі військових частин, які беруть участь у бойових діях, жетон закріплюється 
на міцному шнурку (ланцюжку) і носиться на шиї військовослужбовця. 

У мирний час військовослужбовець повинен постійно зберігати жетон при собі в документі, що посвідчує особу 
військовослужбовця.

УВАГА!

Увага! Якщо особа з релігійних 
переконань відмовилась від ІД коду, 

особистий номер присвоюється за серією 
та номером наявного у особи паспорту 

громадянина України.

Увага! В особливий період строки та 
порядок надання заявок на виготовлення 
жетонів визначаються кадровим органом 

ГШ ЗСУ (наказ МОУ від 23.03.2015 № 128)
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I. ПРАВА 3. ГРОШОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Виплачується щомісяця до 20 числа кожного місяця
в касі в/ч або перерахуванням на банківський рахунок

Розмір грошового забезпечення залежить від посади, звання 
та щомісячних додаткових видів грошового забезпечення

Військове звання 

Солдат

Старший солдат

Мол. сержант

Сержант

Ст. сержант

Старшина

Прапорщик

Ст. прапорщик

Молодший л-т

Лейтенант

Старший л-т 

Капітан

Майор

Підполковник

Полковник

Генерал-майор

Генерал-л-т

Генерал-полковник

Генерал армії України

Тарифний розряд 

І

ІІ

ІІІ

IV

V

VI

VII

VIII

IХ

Х

Командир взводу

Командир роти

Командир батальйону

Командир полку 

Командир бригади 

Командувач військ ОК

Виплата грн 

30

35

40

45

50

55

60

65

105

110

115

120

125

130

135

140

145

150

160

Виплата грн 

450 – 485

485 – 530

530 – 565

565 – 605

605 – 645

645 – 685

685 – 720

720 – 740

740 – 760

760 – 800

750 – 850

950 – 1050

1000 – 1100

1050 – 1150

1150 – 1200

2000 – 2140

[   звання   ] [   посади   ]
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Додаткові види грошового забезпечення 

Одноразові грошові виплати

Грошове забезпечення під час лікування

I. ПРАВА 3. ГРОШОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Надбавка
за вислугу років 

Надбавка
за кваліфікацію 

щомісячна премія офіцерам
90% від посадового окладу
(125% для контрактників)

надбавка за роботу
з таємними документами

щомісячна додаткова винагорода
60% від основного грошового забезпечення

100% для ВДВ та Спецназа МВС

Звертайтеся до 
відділу фінансо-
вого забезпечення 
частини з проханням 
ознайомитись з 
порядком нараху-
вання грошового 
забезпечення

При лікуванні в госпіталі 
за військовослужбовцем 
зберігається грошове 
забезпечення

Надбавка за АТО виплачується протягом 
всього періоду безперервного стаціонарного 
лікування в госпіталі у зв’язку з пораненням 
(захворюванням), отриманим в АТО

Лікування вважається
перерваним з моменту
першої виписки
з госпіталю

В разі загибелі військовослужбовця членам його сім’ї виплачуються всі кошти, в 
тому числі і додаткові винагороди, на які мав право військовослужбовець на день 
загибелі. До членів сім’ї належать: 
• дружина (чоловік), або повнолітні діти, які проживали разом з особою, або закон-
ний опікун чи усиновлювач неповнолітніх дітей;
• особи, які перебували на утриманні військовослужбовців, або батьки військовос-
лужбовців рівними частками, якщо військовослужбовці не перебувають у шлюбі і 
не мають дітей.

Для отримання одноразової допомоги звертайтеся до командира в/ч з рапортом в поточному році. 

В разі відмови у виплаті або невиплаті грош
ової 

допомоги звертайтеся за тел: (044) 271 13 61

УВАГА! УВАГА!

УВАГА!

За
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іл

у 
М

ОУ
: (

04
4)

 2
71

 1
3 

61

Допомога на оздоровлення – перед щорічною 
відпусткою в розмірі грошового забезпечення

Матеріальна допомога – залежно від виділеного
бюджету в розмірі грошового забезпечення

Один раз на рік виплачується:
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I. ПРАВА 4. ГРОШОВІ ВИНАГОРОДИ

ЗА УСПІШНЕ ВИКОНАННЯ БОЙОВОГО ЗАВДАННЯ

1.

5.

2.

6.

3.

7.

4.

8.

[  413 400  ] [  275 600  ]  [  137 800  ]  [  68 900  ] 

1

на бригаду

Штаб АТО видає 
розпорядження,

де визначає завдання 
командир в/ч

Штаб АТО приймає рішення 
про виплату, з оцінкою 
результатів завдання

і зазначенням кожного,
хто брав в ньому участь

Рішення штабу 
АТО доводиться до 

командира в/ч

На підставі наказу 
штабу АТО командир 

в/ч замовляє додаткові 
кошти для здійснення 

виплат винагороди

Виплата здійснюється 
за місцем проходження 

служби на підставі 
наказу командира в/ч

Після бою, командир підрозділу, 
заповнює журнал бойових дій та 
подає рапорт командиру в/ч про 

результати завдання та перелік осіб, 
які брали в ньому участь

 Командир в/ч готує 
рапорт (донесення) 
з клопотанням про 

призначення одноразової 
винагороди

 Командир в/ч, 
підрозділу, видає 

бойовий наказ

на полк, батальйонно-
тактичну групу 

на батальйон, дивізіон 
та прирівняні до них 

військові частини 

на роту, батарею, 
ескадрилью, взвод, 
групу та прирівняні 
до них підрозділи

Порядок оформлення виплати 

Штаб
АТО 

Штаб
АТО 

НАКАЗ МОУ “ПРО ОСОБЛИВОСТІ ВИПЛАТИ ВИНАГОРОД ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦЯМ, ОСОБАМ РЯДОВОГО 
І НАЧАЛЬНИЦЬКОГО СКЛАДУ В ОСОБЛИВИЙ ПЕРІОД ТА ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ АНТИТЕРОРИСТИЧНИХ 

ОПЕРАЦІЙ” №49 ВІД 02.02.2015

Винагорода за безпосередню участь в АТО – 100% місячного грошового забезпечення, але не менше 

3 000 грн (ВИПЛАТА ВИНАГОРОДИ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ПРОПОРЦІЙНО ДНЯМ ПЕРЕБУВАННЯ В АТО)

Виплачується (грн) 
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ЗА БЕЗПОСЕРЕДНЮ УЧАСТЬ У БОЙОВИХ ДІЯХ2

розвідці;
контррозвідувальному забезпеченні в районі 
АТО в умовах безпосереднього зіткнення
з противником та (або) взаємного вогневого 
контакту з ним;
здійсненні польотів у район АТО;
веденні повітряного, морського бою.

Виплата здійснюється
при виконанні завдань:

I. ПРАВА 4. ГРОШОВІ ВИНАГОРОДИ

У разі спільного виконання завдань підрозділами різних 
військових частин 

НАКАЗ ПРО ВИПЛАТУ 
ДОДАТКОВОЇ ВИНАГОРОДИ 
ВИДАЄТЬСЯ ШТАБОМ АТО
НА ПІДСТАВІ ПОДАННЯ 
КОМАНДИРА ЗВЕДЕНОГО 
ПІДРОЗДІЛУ, ЯКИЙ УСПІШНО 
ВИКОНАВ ЗАВДАННЯ.

У РАЗІ КОЛИ В ПІДПОРЯД-
КУВАННІ КОМАНДИРА В/Ч 
ПЕРЕБУВАЮТЬ ПІДРОЗДІЛИ, 
ОСОБОВИЙ СКЛАД З ІНШИХ 
В/Ч, ПІДРОЗДІЛІВ, НАКАЗ 
ВИДАЄ ТОЙ КОМАНДИР, ЯКИЙ 
ОТРИМАВ ЗАДАЧУ НА ВИКО-
НАННЯ БОЙОВОГО ЗАВДАННЯ. 
ВИПЛАТА ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ 
ЗА МІСЦЕМ ПРОХОДЖЕННЯ 
СЛУЖБИ НА ПІДСТАВІ ВИТЯГУ 
З НАКАЗУ ПРО ВИПЛАТУ КО-
МАНДИРА В/Ч, В ПІДПОРЯД-
КУВАННІ ЯКОГО ПЕРЕБУВАВ 
ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЕЦЬ.

На напрямку 
головного удару 
при зіткненні
з противником

Ракетними 
військами та 
артилерією
з вогневого 
ураження 
противника під час 
контрбатарейної 
боротьби

За дні, коли 
військові беруть 
участь у:

ДОДАТКОВА ВИНАГОРОДА 
КОМАНДИРАМ

Винагорода розподіляється 
командиром між підрозділами
з урахуванням їх внеску
в загальний результат
виконання бойового завдання 

Накази про виплату додаткової 
винагороди на командирів 
видаються органами військового 
управління, у підпорядкуванні 
яких вони перебувають.

1000
1день

гр
н.
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I. ПРАВА 4. ГРОШОВІ ВИНАГОРОДИ

Порядок оформлення виплати 

Командир в/ч подає рапорт 
про безпосередню участь у 
бойових діях до штабу АТО, 
із зазначенням кожного вій-
ськовослужбовця.

На підставі підтвердження 
штабу АТО командир вій-
ськової частини видає на-
каз на виплату додаткової 
винагороди за безпосеред-
ню участь військовослуж-
бовців у бойових діях.

Участь військовослужбовця 
у бойових діях в районі АТО 
після видання бойового нака-
зу командира в/ч фіксується 
у журналі бойових дій без-
посереднім командиром та 
передається командиру в/ч.

За результатом розгляду 
рапортів штаб АТО підтвер-
джує конкретні дні безпо-
середньої участі у бойових 
діях зазначених військовос-
лужбовців.

2 41 3

Виплати за успішне виконання завдань
із знищення (захоплення) техніки (грн)

[  137 800  ] 

[  55 120  ] 

[  41 340  ] 

[  68 900  ] 

[  48 230  ] 

[  34 450  ] 

[  62 010  ] 

[  48 230  ] 

[  13 780  ] 

При знищенні
бойового літака, ЗРК 

При знищенні
танка, наземної артилерії 

(самохідної), бойового 
вертольота 

При знищенні
іншого літального апарата, 

оснащеного засобами ураження 
або спостереження

При знищенні
реактивної системи 

залпового вогню 

При знищенні наземної артилерії 
(іншої), військового вертольота, 

протитанкового ракетного комплексу

При знищенні
переносного ЗРК 

При знищенні
тактичного ракетного комплексу, 

військового літака 

При знищенні бойової 
машини піхоти (десанту), 

бронетранспортера, броньованої 
розвідувально-дозорної машинии

При знищенні військового автомобіля 
(вантажного, спеціалізованого), 
малогабаритного судна бойового 
(розвідувального) призначення, 

військового тягача 
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I. ПРАВА 4. ГРОШОВІ ВИНАГОРОДИ

обставини, місце, час, спосіб 
знищення (захоплення) техні-

ки, тип цієї техніки;

конкретні особи підрозділу,
екіпажу та прирівняного до них 

підрозділу або окрема особа (у разі 
самостійного виконання завдання), 
які виконали завдання із знищення 

(захоплення) техніки; 

сума додаткової винагороди, що нале-
жить кожній особі підрозділу, екіпажу, 

прирівняного до них підрозділу або 
особі (у разі самостійного виконання 

завдання), що виконували бойове 
завдання, з урахуванням їх внеску.

ДОКУМЕНТИ, ЩО ПІДТВЕРДЖУЮТЬ УСПІШНЕ ВИКОНАННЯ ЗАВДАННЯ ЗІ ЗНИЩЕННЯ ТЕХНІКИ: 

Порядок оформлення виплати

журнал
бойових дій

• рапорт командира підрозділу, який безпосередньо виконував завдання,
• рапорт командирів суміжних підрозділів, які за результатом візуального спостережен-
ня підтверджують знищення (захоплення) техніки;
• дані фото- та відеоспостереження з координатами місця знищення техніки;
• особистий рапорт командира екіпажу літака (вертольота), льотчика - щодо знищеної 
техніки;
• акт оприбуткування трофейного майна щодо безпосередньо захопленої техніки.

Командир в/ч подає 
рапорт та мінімум три 

документа, що підтвер-
джують успішне знищення 

техніки до штабу АТО

Рішення про визнання 
техніки такою, що знищена 
(захоплена) оформлюється 
наказом керівника штабу 

АТО, де зазначаються:

Витяги з наказів про результати 
знищення (захоплення) техніки на-
правляються до військових частин 

за місцем проходження служби 
військовослужбовців,

де здійснюється виплата. 

1 2

3



18

I. ПРАВА 5. ВІДПУСТКИ

Відпустки, що надаються військовослужбовцям з моменту оголошення 
мобілізації до введення воєнного стану або оголошення демобілізації

Закон України “Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей”, ст.10-1

Вид  

Тривалість

Грошове 
забезпечення

Щорічна
відпустка

30 днів - вислуга до 10 років 
35 днів – вислуга 10-15 років
40 днів – вислуга 15-20 років
45 днів – вислуга 20 + років

Зберігається + виплачується 
грошова допомога на 
оздоровлення
(розмір = місячне грошове 
забезпечення) 

На наступний день після прибуття до місця проведення відпустки потрібно стати на облік у Службі 
правопорядку або в найближчому військоматі, за день перед вибуттям до місця служби - знятися з обліку. 
Вимога щодо становлення та зняття з обліку стосується також відпустки після поранення для реабілітації

За станом
здоров’я

залежно від стану 
здоров’я на підставі 
висновку ВЛК

В разі поранення: 
30, 45 або 60 днів 
з можливістю 
продовження до 60 
днів (макс. 4 міс)

В разі захворювання: 
10, 15 днів з 
можливістю 
продовження на 10 
днів (макс. 30 днів)

Зберігається. Грошова 
винагорода за АТО
та посадовий оклад
не виплачується

За сімейними
обставинами

10 днів – укладення шлюбу
3-7 днів – тяжка хвороба або 
смерть рідних 
10 днів – пожежа, стихійні лиха
3 дні – за необхідності 
присутності 

Зберігається в особливий період

При обчисленні тривалості відпусток не враховуються святкові дніУВАГА!

ВИЇЗД ЗАКОРДОН ДОЗВОЛЕНО 
ЗА УМОВИ ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПРО 
КРАЇНУ ТА МІСЦЕ ПЕРЕБУВАННЯ
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  Порядок розрахунку днів відпустки у рік призову (прийняття на службу за контрактом): 
 кількість відслужених повних місяців поділити на 12 та помножити на кількість днів відповідно до вислуги років

Наприклад: за 2 місяці служби солдат з вислугою до 10 років буде мати 5 днів відпустки (30/12*2=5)

відпустка може надаватися авансом за місяці, які будуть відслужені. У разі звільнення 
військовослужбовця до закінчення календарного року, за який він уже використав відпустку 
провадиться відрахування із грошового забезпечення за дні відпустки, що були використані в 
рахунок тієї частини календарного року, яка залишилася після звільнення військовослужбовця.

УВАГА!

I. ПРАВА 5. ВІДПУСТКИ

Порядок 
оформлення 

відпустки 

Військовослужбовець 
подає рапорт  

безпосередньому 
командиру

Командир в/ч 
приймає рішення 

щодо надання 
відпустки (відмова 
обґрунтовується)

Командир передає 
рапорт до штабу 
в/ч для подання

на розгляд 
командиру в/ч

Щорічна
основна відпустка

В особливий
період 

При
демобілізації 

Надається згідно графіку відпусток, 
який складається у підрозділах.

не використана щорічна відпустка 
може бути використана
в наступному році

За невикористані дні відпустки 
виплачується компенсація у році 
звільнення

В разі затримки повернення до в/ч 
через хворобу, сімейні обставини, 
проблеми в дорозі через сполучення 
військовий повідомляє свого 
безпосереднього командира та дає 
телеграму на командира в/ч через 
найближчий військкомат

Відпустка переривається при 
оголошенні воєнного стану, мобілізації 
чи за рішенням командира

Члени сім’ї мають право
на використання своєї
відпустки в той же час,
що і військовослужбовець

За умови відсутності не більше 30% 
особового складу в/ч дозволяється об’єднувати щорічні 

відпустки за 2 роки (макс 90 днів) 
і ділити їх на частини будь-якої 
тривалості та кількості

У разі смерті військовослуж-
бовця відрахування з його 
грошового забезпечення за 
використані дні відпустки не 
провадяться.

УВАГА!

Щорічна основна відпустка
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I. ПРАВА 5. ВІДПУСТКИ

Командиру підрозділу
_________________________
_________________________

Прошу надати мені, ____________________________________________________________
(звання, ПІБ), щорічну основну відпустку на ____ діб, виплатити грошову допомогу на оздоровлення та 
надати військовий проїзний документ. 

Командиру в/ч   _____
Клопочу по суті рапорту _________(звання, ПІБ військовослужбовця, що подав рапорт на відпустку).

Відпустку буду проводити за адресою:
____________________________
____________________________

Дата Звання Підпис
                                   Прізвище, ніціали

Тел.: _______________________
“____”________________20___р. 
 __________________________
Підпис, Звання, Прізвище, Ініціали

Рапорт

Зразок рапорту на щорічну відпустку
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ВПД

Видається в частині, засвідчується
гербовою печаткою та підписом командира

Пред’являється в касі для отримання безкоштовного 
квитка (бланк “Проїзний документ”)

До ВПД можуть
вписуватись члени сім’ї

ВПД та бланк здають
при повернені до в/ч

Діє 6 міс
з моменту видачі

Відпустка
за станом
здоров’я

I. ПРАВА 5. ВІДПУСТКИ

звільнення від виконання службових обов’язків

Військовослужбовець повинен отримати дозвіл на убуття у відпустку у порядку визначеному командиром в/ч 

Завжди зв’язуйтесь з безпосереднім командиром та командиром в/ч для отримання дозволу на відпустку та повідомлення 
місця перебування

У госпіталі військовослужбовець може отримати рекомендацію щодо 

Госпіталь у взаємодії з командиром в/ч повинен забезпечити мож-
ливість реалізації права на відпустку 

надання відпустки у зв’язку з хворобою/для 
лікування після тяжкого поранення

За необхідності госпіталь може видати військовий проїздний документ, який дає право на безкош-
товний проїзд до в/ч або місця проведення відпустки 

Зазвичай, для оформлення відпустки військовослужбовець зобов’язаний прибути до в/ч. З дозволу командира в/ч, при 
наявності відповідних обставин (стан здоров’я, відстань, тощо) така вимога може бути недотриманою

В разі відсутності контакту з безпосереднім командиром, можна повідомити в/ч надіславши телеграму через військкомат за 
місцем перебування або рапорт рекомендованим листом з повідомленням

УВАГА!

УВАГА!

УВАГА!
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Відпустка за сімейними обставинами
Надається строком до 10 днів 
за рішенням командира в/ч

Кожна обставина має бути підтверджена 
документами, завіреними військоматом або 
головою закладу охорони здоров’я

I. ПРАВА 5. ВІДПУСТКИ

Командиру В/ч___________________
______________________________

Прошу надати мені, ___________________________________________________ (звання, ПІБ), 
відпустку на ____ діб за сімейними обставинами: _____________(опис обставин). 

Відпустку буду проводити за адресою:
____________________________
____________________________

Тел.: _______________________
“____”________________20___р. 
 __________________________
Підпис, Звання, Прізвище, Ініціали

Рапорт

Зразок рапорту на відпустку за сімейними обставинами

До рапорту додаю:
Довідку №______ від ______________2015 року
Свідоцтво про смерть №_____ від ________2015 року
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Підстава: рішення органу військового 
управління, який здійснює керівництво 

військовим підрозділом

Військовослужбовець виводиться з району виконання 
завдань у складі підрозділу або індивідуально у разі 

перебування у відрядженні

Післ виведення проводиться робота з психологами, надається час для відпочинку (вихідні дні/відпустка/
відпочинок в межах нового місця дислокації)

I. ПРАВА 6. РОТАЦІЯ

В законі термін 
“Ротація” відсутній

 Після передислокації, 
особовий склад в/ч може 

бути розміщений на полігоні, 
в п.п.д., на території 

іншої в/ч, де є умови для 
психологічного та фізичного 

відновлення

Відповідно до рішень 
командира в/ч / стану 

боєздатності підрозділу / 
необхідності поновлення 

запасів, втрат

Порядок ротації

Заміна особового складу військових частин та підрозділів 
в районах проведення АТО чи виконання інших завдань за 

призначенням (“РОТАЦІЯ”)
Не плутати з відпусткою!!!УВАГА!
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I. ПРАВА 7. МЕДИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ УЧАСНИКІВ АТО

Закон України “Про соціальний та правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей”, ст.11 

Статут внутрішньої служби ЗСУ,  ст. 254, ст. 257 

Військовослужбовці мають 
право на безоплатну 
медичну допомогу

у військових госпіталях 

Військовослужбовець 
повідомляє

безпосереднього
командира про хворобу 

Військовослужбовці, звільнені 
з військової служби внаслідок 

захворювання, пов’язаного 
з виконанням обов’язків 

військової служби, та члени 
їх сімей приймаються на 

обстеження та лікування до 
військово-медичних закладів  

У невідкладних випадках 
військовослужбовці отримують 
допомогу в інших лікувально-

профілактичних закладах. 
Рахунки за лікування сплачують 

військові формування

Командир
зобов’язаний направити 

військовослужбовця
в медпункт

Військовослужбовці, 
які направляються 
до санаторіїв для 

продовження лікування 
на основі висновку 

ВЛК отримують путівки 
безкоштовно

Якщо військовослужбовець 
прослужив більше 20 років

в ЗСУ, члени сім’ї мають право 
на медичне обслуговування у 

військових госпіталях

Після огляду, лікар (фельдшер) може 
звільнити від виконання службових 

обов’язків (максимум на 6 днів, з можливістю 
продовження терміну звільнення)

Якщо сукупний дохід сім’ї 
в розрахунку на одну особу 
становить менше 1710 грн, 

військовослужбовець та члени 
його сім’ї мають право 1 раз на 

рік на пільгові путівки в санаторії 
МОУ та інших військових 

формувань

Порядок звернення за медичною допомогою

В медпункті частини лікування може тривати до 14 днів (Статут внутрішньої служби ЗСУ, ст. 259)УВАГА!
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У разі поранення еваку-
йовують до найближ-
чого закладу охорони 
здоров’я

Після завер-
шення лікування 
військовослужбо-
вець зобов’язаний 
з’явитися у в/ч для 
оформлення від-
пустки, постановки 
на облік

Начальник госпіталя 
повідомляє командира 
в/ч про прибуття та стан 
військовослужбовця

При собі мати: направ-
лення від командира 
в/ч, ідентифікаційні 
документи, довідку
про травму Начальник госпіталя 

може видавати 
проїзний документ 
для забезпечення 
проїзду до в/ч 

Робить запит на доку-
менти, якщо їх не мав 
при собі поранений

Якщо військовий зда-
тен пересуватися сам, 
йому видають проїзні 
документи до госпіталю 
і назад В разі неможливості 

пересування, можна 
направити рапорт 
з поясненням 
командиру в/ч та 
копії медичних 
документів

На період лікування 
військовослужбовець 
знаходиться на обліку, 
речовому та грошовому 
забезпеченні госпіталя

За 5 днів до виписки 
начальник госпіталя 
повідомляє
командира в/ч

Під час лікування 
військовослужбовець 
знаходиться на обліку 
та продовольчому 
забезпеченні госпіталя 
та підпорядковується 
начальнику госпіталя

I. ПРАВА 7. МЕДИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ УЧАСНИКІВ АТО

Евакуація та лікування у стаціонарі 

максимальний термін, який 
надається для безперервного 

лікування, включаючи відпустку 
(12 міс при лікуванні туберкульозу)

Після спливу 4 місяців обов’язково 
проводиться медогляд для 

визначення ступеню придатності
до подальшої служби

Під час лікування всі витрати
на дорогу з та до госпіталю

сплачує МОУ

4 міс 

[  поранення  ] [  госпіталь  ] [  в/ч  ]

Для визначення придатності 
до подальшої військової 
служби Військово лікарська 
комісія (ВЛК) проводиться 
після завершення лікування 
при визначеному наслідку 
(стан здоров’я, коли подальше 
лікування не приведе до 
відновлення придатності)

У постанові ВЛК зазначається 
причинний зв’язок між 
пораненням та участь у бойових 
діях (необхідно для оформлення 
одноразової грошової допомоги)

При ухиленні від призначеного 
обстеження, особу може бути 
виписано з госпіталю без ВЛК. 
Про відмову в обстеженні 
повідомляється командир в/ч

Постанова ВЛК чинна протягом 
12 місяців після проведення 
медогляду та повинна бути 
реалізована негайно 

[ постанова ВЛК ]

Після важких поранень лікар може рекомендувати реабілітацію, відпустку, санаторно-курортне 
лікування, лікування закордоном, протезування

В разі продовження лікування понад 4 міс начальник госпіталя повинен оформити клопотання на 
командира в/ч щодо продовження виплат грошового забезпечення у повному обсязі

УВАГА!

УВАГА!
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Інструкція щодо забезпечення речовим майном військовослужбовців, які були поранені (захворіли) 
та відправлені до лікувальних установ

I. ПРАВА 8. РЕЧОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ У 
ЛІКУВАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

В разі вибуття військовослужбовця до лікувального 
закладу у зв’язку з пораненням (хворобою) командир 

підрозділу подає донесення за формою 24 для списання 
майна з обліку військової частини. 

Придатне до подальшого використання речове 
майно, яке надійшло з пораненим (хворим) підлягає 

санітарній обробці (пранню, хімічному чищенню), 
зберігається окремо та перед випискою підлягає видачі 

військовослужбовцю.

При оформленні пораненого (хворого) в лікувальному 
закладі складається акт для обліку його речового майна 

(форма 11). 

Непридатні до подальшого використання предмети 
речового майна списуються в лікувальній установі та 
перед випискою військовослужбовцю видаються нові 

предмети та атестат за формою 21.

Донесення складають у двох примірниках: 
1. В речову службу тилу в/ч  
2. Залишається у підрозділі

В акті вказуються найменування та кількість речово-
го майна, яке надійшло з пораненими (хворими). 

(Наказ Міністра оборони України від 24 грудня 2010 року № 690 “Про 

затвердження Тимчасового керівництва з обліку військового майна у 

Збройних Силах України”, розділ 8, п. 8.1.21)

ПРЕДМЕТИ, ЯКІ ВИДАЮТЬСЯ ПРИ ВИПИСЦІ З ЛІКУВАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ*

* – Видаються за сезоном та лише у разі набуття раніше виданих предметів непридатного до експлуатації стану

Шапка-феска Кашкет
польовий

Куртка польова 
утеплена

Костюм літній
польовий

Білизна натільна

Футболка, труси Черевики 
з високими берцями

Шкарпетки літні
(2 шт)

Шкарпетки 
зимові
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I. ПРАВА  9. ПЕРЕМІЩЕННЯ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ 
З ЧАСТИНИ В ЧАСТИНУ

Про затвердження Інструкції про організацію виконання Положення про проходження громадянами 
України військової служби у Збройних Силах України” №170 від 10.04.2009

В разі зміни місця дислокації в/ч військовослужбовець зобов’язаний 
переміщуватися в складі в/ч

ПОРЯДОК ПЕРЕМІЩЕННЯ

рішення/наказ військового 
керівника, який має право 
здійснювати переведення

рапорт
військовослужбовця

Переведення можливе за наявності посад та погодження командирів в/ч.
Рішення про переведення приймає старший начальник над обома військвими частинами

* – для переведення військовослужбовець має подати рапорт

відношення-згода 
командира  частини,

який приймає на 
військову службу

за сімейними
обставинами*

1

1

2

2

3

3 4 5

4

УВАГА!

[  Н А К А З МОУ  ]

Право на переведення з частини в частину обмежене 
законодавством і можливе лише:

подання
на переведення 
командира в/ч

в разі службової
необхідності

в разі проведення 
організаційних заходів

за висновком службової 
характеристики

за станом здоров’я
згідно висновку ВЛК*
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I. ПРАВА 10. ЗВІЛЬНЕННЯ ЗІ СЛУЖБИ ПІД ЧАС ДІЇ 
ОСОБЛИВОГО ПЕРІОДУ

Підстави для дострокової демобілізації (звільнення)
визначені в ч.8 ст. 26 ЗУ “Про військовий обовязок і військову службу” 

досягнення граничного 
віку перебування на 

службі

народження третьої дитини,
якщо старшій з них немає 18 р 
(підтверджується свідоцтвом 

про народження)

стан здоров’я (на підставі висновку 
ВЛК: непридатний до військової 
служби у мирний час, обмежено 

придатний у воєнний час; 
непридатний зі зняттям з обліку)

студенти, аспіранти, докторанти 
денної форми навчання; наукові та 

науково-педагогічні працівники

Особи, прийняті на військову службу 
за короткостроковим контрактом, 

звільняються до закінчення терміну 
дії контракту в разі оголошення 

рішення про демобілізацію

необхідність постійного 
догляду за за хворою 

дружиною, дитиною до 18 р, 
батьками (своїми чи дружини) 
(підтверджується свідоцтвом 

МСЕК/ЛКК)

 якщо військовослужбовець не 
перебуває у шлюбі: (підтверджується 
довідкою про склад сім’ї) утримання 

дитини віком до 23 р, 
якщо дитина - інвалід І чи ІІ групи 
виховання 1 + дитини до 18 р, яка 

ПОСТІЙНО проживає з батьком без 
матері, непридатний зі зняттям з 

військового обліку

Військовослужбовець 
подає рапорт та 
документи, що 
підтверджують 
підстави для 
звільнення

Після видання наказу 
про звільнення 

військовослужбовець 
здає справи та посаду і 

виключається зі списків в/ч

При звільненні видається припис, службова характеристика, грошовий атестат, мед книжка та 
документи необхідні для оформлення статусу УБД

Командир в/ч приймає рішення 
відповідно до вимог Указу 

Президента “Про Положення 
про проходження громадянами 

України військової служби 
у ЗСУ” №1153/2008 

ВИД 10.12.2008 та інших 
нормативних актів

У разі відмови у достроковому звільненні, рішення повідомляється із зазначенням причини відмовиУВАГА!

1
2

60+

3
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I. ПРАВА 11. ДЕМОБІЛІЗАЦІЯ

ДЕМОБІЛІЗАЦІЯ

Демобілізація проводиться на підставі рішення про демобілізацію, згідно Указу Президента України
Військовослужбовець виключається зі списків в/ч та стає на облік до військкомату за місцем фактичного 

проживання

Демобілізовані в обов’язковому порядку 
зараховуються до військового резерву, в якому вони 
перебувають до закінчення особливого періоду

За пораненими, військовополоненими, безвісно відсутніми зберігається місце роботи та середній заробіток до дня 
наступного після їх взяття на облік у районному військкоматі після їх звільнення з частини

Демобілізовані не підлягають повторному 
призову протягом шести місяців з дня звільнення

УВАГА!

УВАГА!

УВАГА!

ОСОБЛИВОСТІ ДЕМОБІЛІЗАЦІЇ

Контрактники Поранені
в госпіталі

Військові
в полоні

Безвісно
відсутні

Демобілізують після 
завершення особливого 

періоду або видання окремого 
рішення по демобілізації

Демобілізують після
закінчення лікування

Демобілізують після
повернення з полону

Виключаються зі списку в/ч
після появи або визнання

судом померлими

?
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Якщо командир частини подав 
документи на оформлення 
статусу УБД до демобілізації, 
посвідчення УБД отримає 
частина, яка повинна переслати 
його до районного військкомату

Демобілізований має стати на 
облік в військкоматі протягом 
5 ДНІВ з дня виключення зі 
списків частини! 

УВАГА!УВАГА!

I. ПРАВА 11. ДЕМОБІЛІЗАЦІЯ

Порядок демобілізації 

Підготовка списку 
на звільнення та 

ознайомлення з планом 
звільнення 

Військовослужбовець ставить 
підпис, про ознайомлення

з планом

ОТРИМАННЯ 
ДОКУМЕНТІВ 

у стройовій частині
при демобілізації 

РАПОРТ
ПРО ЗВІЛЬНЕННЯ

на ім’я командира частини 
подається в стройову частину. 

Приклад рапорту на стр. 32

Бесіда про права 
та обов’язки 

військовослужбовця

Начальник кадрової служби 
повинен розказати про подальші 

дії військовослужбовцям,
їх права та обов’язки у зв’язку

зі звільненням

1

4
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Наказ про звільнення

Припис до військкомату

Наказ про виключення
зі списків частини

Направлення на військовий 
облік до військкомату

Довідка про участь в АТО;

Витяг з наказу по стройовій
частині про прибуття/вибуття
для виконання завдань в АТО;

Витяг з наказу АТЦ СБУ
про залучення

до завдань АТО.

Вказується вихідний номер
надісланої особової справи

та запис про видачу документів
на оформлення статусу УБД

ПАКЕТ ДОКУМЕНТІВ
ДЛЯ НАДАННЯ
СТАТУСУ УБД 

№
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I. ПРАВА 11. ДЕМОБІЛІЗАЦІЯ

ТАКОЖ МОЖУТЬ ВИДАВАТИСЯ

Витяг з наказу 
про звільнення

Службова
характеристика

ОСОБОВА СПРАВА 
НАПРАВЛЯЄТЬСЯ 

до військкомату за вказаним 
місцем проживання 
військовослужбовця

7

РОЗРАХУНОК
У ФІНАНСОВОМУ
ВІДДІЛІ ЧАСТИНИ

Виплачується 

Компенсація за невикористані
дні відпустки за компенсація за невикористані дні

відпустки у році звільнення.

Одноразова грошова допомога у зв’язку з демобілізацією
в розмірі 4% місячного грошового забезпечення

(без урахування винагороди за АТО) за кожний повний 
календарний місяць служби, але не менш

як 25 відсотків місячного грошового забезпечення.

Грошове забезпечення на оздоровлення,
якщо у році звільнення.

6

На роботу потрібно вийти на наступний день ПІСЛЯ ДЕМОБІЛІЗАЦІЇ

Військовослужбовці мають право на безкоштовний проїзд до місця проживання

ВАРТО ЗНАТИ! 

При демобілізації вимагайте у командира в/ч копії ваших медичних документів. Вони вам 
знадобляться в разі необхідності підтвердження зв’язку між станом здоров’я та участтю у бойових 
діях, що в свою чергу є підставою для виплати одноразової грошової допомоги

УВАГА!

СТАВИТЬСЯ
ВІДМІТКА ТА ПЕЧАТКА 

У ВІЙСЬКОВОМУ 
КВИТКУ ПРО 

ДЕМОБІЛІЗАЦІЮ

5
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I. ПРАВА 11. ДЕМОБІЛІЗАЦІЯ

Командиру в/ч____

Прошу Вас звільнити мене _______________________________________________________
                (посада, звання та ПІБ)

який був призваний ___.___.______ року 

через________________________________________________________________________                                                                         
                 (військовий комісаріат)

з лав Збройних Сил України за пп. «а» п. 3 ч.8 ст. 26 Закону України «Про військовий обов’язок і 
військову службу» від 12.05.1992 року (зі змінами) (які вислужили встановлені строки військової 
служби).

Документи для постановки на військовий облік прошу надати до ____________________________
____________________________________________________________________________.

                  (військовий комісаріат)
Прошу виплатити грошову компенсацію за невикористану частину чергової відпустки за 2015 та 2014 
роки.
Ідентифікаційний номер:  ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___.

___._________.2015 року   ______________________________________________________
                                                                                            (підпис)
                                          
                 ____________________________________________________
                                                                           (звання , прізвище та ініціали)

РАПОРТ

Зразок рапорту на звільнення

Демобілізація проводиться на підставі рішення про демобілізацію, згідно Указу Президента України
Військовослужбовець виключається зі списків в/ч та стає на облік до військкомату за місцем фактичного 

проживання
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I. ПРАВА 11. ДЕМОБІЛІЗАЦІЯ

Звільнення військовослужбовців, здійснюється у тій формі одягу за 
сезоном, що перебувала в його особистому користуванні, а саме:

[     літня пора року     ]

[    зимова пора року   ]

Шапка-феска

Костюм 
(куртка і брюки)

польовий бавовняний

Куртка польова 
бавовняна утеплена

Білизна натільна Білизна тепла

Рукавички
шерстяні

Черевики 
з високими берцями

Шкарпетки 
шерстяні

Здачі на склад не підлягають: натільна та тепла білизна, фуфайки з короткими рукавами та труси, 
шкарпетки, рукавички.

В разі призову на збори/навчання у військовому резерві, військовослужбовець зобов’язаний 
прибути у формі одягу, в якій його було звільнено!УВАГА!

Ремінь
з пряжкою

Ремінь 
брючний

Кашкет
польовий

Футболка, труси

Шкарпетки бавовняні
(2 шт)

Черевики 
з високими берцями

Костюм 
(куртка і брюки)

польовий бавовняний

Шкарпетки бавовняні
(2 шт)

Ремінь
з пряжкою

Ремінь 
брючний
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I. Права
ІІ. Відповідальність
ІІІ. Корисні контакти
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II. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

СТАТУТ ВНУТРІШНЬОЇ СЛУЖБИ ЗСУ

Ст. 26 Військовослужбовці залежно від характеру вчиненого правопорушення, провини чи невиконання 
обов’язків військової служби несуть дисциплінарну, адміністративну, матеріальну, цивільно-правову та 
кримінальну відповідальність згідно із законом.

ДИСЦИПЛІНАРНИЙ СТАТУТ ЗСУ

Ст. 5(3) Стосовно кожного випадку правопорушення командир зобов’язаний прийняти рішення щодо 
необхідності притягнення винного до відповідальності.
За непритягнення винного до відповідальності або неповідомлення про правопорушення командири несуть 
адміністративну та кримінальну відповідальність.

СТАТУТУ ВНУТРІШНЬОЇ СЛУЖБИ ЗСУ

Ст. 22-1 З метою затримання військовослужбовця, який вчиняє діяння, що підпадає під ознаки злочину 
командир в/ч у районах виконання бойових завдань, має право особисто застосовувати заходи фізичного 
впливу без спричинення шкоди здоров’ю військовослужбовця.

У бойовій обстановці командир (начальник) може застосувати зброю чи віддати підлеглим наказ про 
її застосування, якщо в інший спосіб неможливо припинити злочин, при цьому не заподіюючи смерті 
військовослужбовцю. 

1. ВСТУП
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За правопорушення в районі АТО військовослужбовці
та командування несуть такі види відповідальності: 

ВИДИ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

II. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 2. ВИДИ

ДИСЦИПЛІНАРНА

за проступки, пов’язані з порушенням військової дис-
ципліни, норм моралі та військової честі, якщо за такі 

діяння не передбачена адміністративна або кримінальна 
відповідальність 

КРИМІНАЛЬНА

за злочини передбачені Кримінальним 
кодексом України

АДМІНІСТРАТИВНА

Військовослужбовці притягуються до адміністративної відпо-
відальності на загальних підставах лише за правопорушення 

вказані у статті 15 Кодексу України про адміністративні 
правопорушення (КУпАП). 

За решту адміністративних правопорушень військовослуж-
бовці притягуються до дисциплінарної відповідальності на 
підставі матеріалів про адміністративні правопорушення, 

переданих до військових частин правоохоронними органами.  

За військові правопорушення адміністративна відпові-
дальність настає згідно розділу 13-Б КУпАП.

МАТЕРІАЛЬНА

за шкоду заподіяну державі під  час  вико-
нання  ними  службових  обов’язків

Військовослужбовцям можуть бути призначені такі 
покарання, які зумовлюють подальше проходження 
служби (не вимагають звільнення): 

-арешт з відбуванням на гауптвахті
-службове обмеження
- тримання в дисциплінарному батальйоні

УВАГА!
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Настає в разі невиконання (неналежного виконання) військовослужбовцем своїх службових обов’язків 
порушення військовослужбовцем військової дисципліни або громадського порядку
(за правопорушення застосовується дисциплінарна відповідальність, крім випадків,

коли передбачена адміністративна чи кримінальна відповідальність)

1) У разі потреби, командир в/ч видає наказ про призначення службового розслідування;
2) Службове розслідування проводиться протягом місяця ( може бути продовжено на 1 місяць);
3) Результати розслідування доповідають командиру в/ч;
4) Командир в/ч проводить бесіду з військовослужбовцем, який вчинив правопорушення;
5) Якщо вину військовослужбовця повністю доведено, командир приймає рішення про накладення 
дисциплінарного стягнення.

Військовослужбовець,   який вважає,  що не вчинив правопорушення, має право  протягом  місяця з часу 
накладення дисциплінарного  стягнення  подати скаргу старшому командирові або звернутися до суду у 
визначений законом строк.

ДИСЦИПЛІНАРНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Види стягнень 

Порядок накладання стягнень

Порядок оскарження

II. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 3. ДИСЦИПЛІНАРНА

зауваження

призначення
поза чергою в наряд

на роботу - до 5 нарядів

догана

позбавлення/пониження  
військового звання  

сувора догана

пониження
в посаді

попередження/звільнення
за службову невідповідність

!

№1

№2

!

Заборонено: 
• за одне  правопорушення  накладати  кілька дисциплінарних стягнень 
• за діяння конкретної особи карати весь підрозділ

УВАГА!
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II. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 3. ДИСЦИПЛІНАРНА

______________________________
(звання та ПІБ командира, якому

подається скарга)
______________________________

(Звання/ПІБ)
______________________________

(військова частина)
______________________________

(місце проживання)
______________________________

(телефон)

Відповідно до Наказу №___ від “___”_________ 20__р. (далі – Наказ) до мене  ________________

____________________________________________________________________________
(ПІБ, звання)

було застосовано дисциплінарне стягнення
____________________________________________________________________________

(ПІБ, звання особи, якою було застосовано стягнення)
 у вигляді ____________________________________________________________________.

(вид стягнення згідно наказу)
Я не погоджуюсь з застосованим дисциплінарним стягненням з наступних причин:
____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________
(опис обставин та причин, що підтверджують не вчинення правопорушення)

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

______________________________________________________________________
На підставі викладеного, керуючись вимогами статті 88 Дисциплінарного статуту Збройних Сил України, 
прошу скасувати дисциплінарне стягнення, застосоване згідно Наказу.

“___” ____________ 20__р.           _______________                  ________________________
                                                                             (підпис)                                                   (ПІБ)

СКАРГА

Оскарження дисциплінарного стягнення
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II. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 4. КРИМІНАЛЬНА, АДМІНІСТРАТИВНА

Настає в разі скоєння злочину, передбаченого розділом ХІХ ККУ
На посадових осіб ЗСУ (в тому числі мобілізованих) поширюються норми

Закону України “Про запобігання корупції” від 14.10.2014 №1700-VII

Кримінальна відповідальність за військові злочини

Порядок притягнення до відповідальності

Порядок притягнення до відповідальності

Командир в/ч повідомляє 
військову прокуратуру або 

інший орган досудового 
розслідування про скоєне 

правопорушення.

Командир в/ч складає прото-
кол про скоєння правопору-

шення.

Справа
передається

до суду

Справа
передається

до суду

Якщо вину
буде встановлено, 

суд призначає покарання

Якщо вину
буде встановлено,

суд призначає покарання

Вирок суду підлягає оскар-
женню протягом 30 днів з 

моменту винесення

Рішення суду підлягає 
оскарженню протягом 10 днів 

з моменту винесення

1

1

2

2

3

3

4

4

Настає в разі скоєння правопорушення, передбаченого розділом 13-Б КпАП

Адміністративна відповідальність за військові правопорушення
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Порядок притягнення до відповідальності: 

II. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 4. МАТЕРІАЛЬНА

командир 
підрозділу подає 
рапорт командиру 
(начальнику) в/ч з 

повідомленням про 
факт заподіяння 

шкоди військовому 
майну

командир в/ч 
розглядає матеріали 

розслідування 
та особисто 

проводить бесіду з 
військовослужбовцями, 

які вчинили 
правопорушення

командир в/ч видає 
наказ про притягнення 

до матеріальної  
відповідальності та 

визначає суму збитків, 
яка має бути стягнена 

з винної особи

командир (начальник) 
в/ч призначає 
розслідування 

(проводиться протягом 
1 міс з можливістю 

продовження)

Розмір шкоди, 
винні особи 
та обставини 

встановлюються 
в ході перевірки/
інвентаризації, 
слідством або 

судом.

Під час розслідування всі пояснення, заперечення та клопотання подавайте письмово та вимагайте 
їх реєстрації!

В ході розслідування встановлю-
ється розмір шкоди, обставини, 
що сприяли її заподіянню, форми 
вини (умисно, з необережності), 
до якої відповідальності (обме-
жена, повна, підвищена) буде 
притягнений військовослужбо-
вець, пропозиції по порядку від-
шкодування. 

Матеріали розслідування нада-
ються винній особі під розпис. 

СУМА СТЯГНЕННЯ МОЖЕ БУТИ ЗМЕНШЕНА у зв’язку з сімейними обставинами, матеріальним 
становищем. Для зменшення подайте рапорт вищому командуванню.

УВАГА!

УВАГА!

УВАГА!

Сума стягнення утримується з місячного грошового забезпечення
(Місячне грошове забезпечення = посадовий оклад + оклад за звання + надбавка за вислугу років) 

Якщо з грошового забезпечення провадяться інші передбачені законом утримання, то загальний розмір усіх 
утримань не може перевищувати 50% місячного грошового забезпечення 

Якщо до демобілізації чи виключення зі списку в/ч сума збитків за заподіяну шкоду залишається не 
відшкодованою, командир в/ч надсилає виконавчий напис до суду за місцем проживання винної особи.

П О С Т А Н О В А ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ “Про затвердження Положення про матеріальну 
відповідальність військовослужбовців за шкоду, заподіяну державі” від 23.06.1995 №243/95-ВР

Порядок оскарження наказу про матеріальну відповідальність
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II. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 4. МАТЕРІАЛЬНА

Порядок оскарження наказу про матеріальну відповідальність

Приклад скарги

Адміністративний позов 

+ Клопотання про припинення грошового стягнення
до прийняття рішення по справі

У разі скасування наказу сума стягнень повертається

[  СУД  ]
2

______________________________
(звання та ПІБ командира, якому

подається скарга)
______________________________

(звання/ПІБ)
______________________________

(військова частина)
______________________________

(місце проживання)
______________________________

(телефон)

Відповідно до Наказу №___ від “___”_________ 20__р. (далі – Наказ) мене  ________________
____________________________________________________________________________

(ПІБ, звання)
було притягнуто до матеріальної відповідальності у сумі __________________________________.

Я не погоджуюсь з притягненням мене до матеріальної відповідальності з наступних причин:
____________________________________________________________________________
(опис обставин та причин, що підтверджують необґрунтованість застосованого стягнення)
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

На підставі викладеного, керуючись вимогами пунктів 23, 24 розділу IV Постанови ВРУ №243/95-ВР від 
23.06.1995р. “Про затвердження Положення про матеріальну відповідальність військовослужбовців за 
шкоду, заподіяну державі”, прошу скасувати матеріальне стягнення, застосоване згідно Наказу.

“___” ____________ 20__р.           _______________                  ________________________
                                                                             (підпис)                                                   (ПІБ)

СКАРГА

Рапорт + пояснення про оскарження наказу командира в/ч

Грошові стягнення продовжують нараховуватися
під час розгляду скарги

Рішення вищого командування оскаржуються у суді

[  ВИЩЕ КОМАНДУВАННЯ  ]
1
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II. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 5. ЗНИЩЕННЯ/ПОШКОДЖЕННЯ ВІЙСЬКОВОГО МАЙНА

Знищення/пошкодження військового майна
Військове майно - це pброя, техніка, боєприпаси, паливно-мастильні матеріали, продовольство, технічне, 
аеродромне, шкіперське, речове, культурно-просвітницьке, медичне, ветеринарне, побутове, хімічне, 
інженерне та інше майно, а також кошти. 

Військовослужбовець зобов’язується берегти та дбати про видане йому військове майно.

За знищення, пошкодження, псування, розкрадання, незаконне витрачання військового 
майна відповідальність настає у наступних видах:

За фактом втрати 
майна, командир 

частини призначає 
службове 

розслідування

За наявності достатніх підстав 
винні повинні притягуватися 

до встановленої законом 
матеріальної, дисциплінарної, 

адміністративної чи 
кримінальної відповідальності

В ході розслідування повинно 
бути встановлено: 
– факт заподіяння 

прямої дійсної шкоди;
– протиправність поведінки;

– причинний зв’язку між 
протиправною поведінкою і 

наявністю шкоди;
вину у заподіянні шкоди. 

1
2

3

МАТЕРІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Військовослужбовці, які посягають на державну власність, недбало ставляться до озброєння, техніки та 
іншого військового майна, притягаються до матеріальної відповідальності ЗА РІШЕННЯМ КОМАНДИРА В/Ч.

Притягнення до матеріальної відповідальності не звільняє від дисциплінарної, суспільно-правової, 
адміністративної чи кримінальної відповідальності.УВАГА!

Постанова ВРУ №243/95-вр “Про затвердження Положення про матеріальну відповідальність 
військовослужбовців за шкоду, заподіяну державі”



43

Військовослужбовці за шкоду, заподіяну розкраданням, марнотратством або втратою деяких 
видів військового майна несуть матеріальну відповідальність у кратному розмірі вартості цього майна:

II. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

ВІДШКОДОВУЄТЬСЯ У ДЕСЯТИКРАТНОМУ РОЗМІРІ 
ВIД ВАРТОСТІ МАЙНА ЗА ЗАПОДІЯНУ ШКОДУ

ВІДШКОДОВУЄТЬСЯ У П’ЯТИКРАТНОМУ РОЗМІРІ 
ВIД ВАРТОСТІ МАЙНА ЗА ЗАПОДІЯНУ ШКОДУ

ВІДШКОДОВУЄТЬСЯ У П’ЯТИКРАТНОМУ РОЗМІРІ 
ВIД ВАРТОСТІ МАЙНА ЗА ЗАПОДІЯНУ ШКОДУ

Засоби 
бронезахисту 

(бронежилет та 
шолом)

Куртка і брюки 
утеплені

Біноклі 
(усіх типів)

Шоломофон 
танковий

Вогнепальна і 
холодна зброя

Валянки

Приціли 
(усіх типів);

Засоби 
індивідуального 
захисту шкіри

Боєприпаси

Кожух

Прилади нічного 
бачення 

(усіх типів) 

ПЕОМ 
та периферія 

до них

Вибухові речовини 
і засоби підриву

Інвентарні речі

Запасні частини 
та приладдя до 

оптичних приладів

Засоби активної 
оборони

Костюм 
бавовняний 

Дизельне 
паливо

5. ЗНИЩЕННЯ/ПОШКОДЖЕННЯ ВІЙСЬКОВОГО МАЙНА
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За шкоду заподіяну внаслідок умисного знищення, пошкодження, псування військового майна; заподіяння 
шкоди у нетверезому стані – відшкодовується ПОВНА вартість майна.

II. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 5. ЗНИЩЕННЯ/ПОШКОДЖЕННЯ ВІЙСЬКОВОГО МАЙНА

Мастили моторні

Iнструмент 
механіка-водія

Переносні 
радіостанції

Крупи різні та 
борошняні вироби

Рідина 
охолоджувальна

Вогнегасник ОУ-2

Телефонні апарати

Запасні частини 
до радіостанції

Годинники 
танкові

акумуляторні батареї, 
що використовуються 
для радіостанцій та 
технічних засобів 

охорони

Запасні частини 
до стабілізатора 

озброєння

Жилет рятувальний

Запасні частини і 
приладдя до 

радіо- і 
телеапаратури

Запасні частини 
до кулеметів

Iзолювальний 
протигаз

M’ясо, молоко, 
риба і продукти 

їх переробки

Брезент накривний Далекоміри

ВІДШКОДОВУЄТЬСЯ У ДВОКРАТНОМУ РОЗМІРІ 
ВIД ВАРТОСТІ МАЙНА ЗА ЗАПОДІЯНУ ШКОДУ

Вартість майна визначається за цінами, що діють на момент притягнення до відповідальностіУВАГА!
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II. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 5. ЗНИЩЕННЯ/ПОШКОДЖЕННЯ ВІЙСЬКОВОГО МАЙНА

За шкоду заподіяну внаслідок необережного знищення/пошкодження майна відшкодовується 
вартість у розмірі заподіяної шкоди, але не більше тримісячного грошового забезпечення.

За знищення, пошкодження, псування, розкрадання, незаконне витрачання військового майна 
військовослужбовці можуть притягуватися до кримінальної або адміністративної відповідально-
сті ЗА РІШЕННЯМ СУДУ.

Матеріальна відповідальність не настає у випадках: 
• коли завдана шкода є наслідком дії непереборної сили;
• не встановлення винної особи;
• смерті винної особи;
• коли шкоду заподіяно внаслідок виконання наказу старшого начальника, або виправданого в конкрет-

них умовах службового ризику, або правомірних дій.

Відшкодування здійснюється з відрахувань зі щомісячного грошового забезпечення до виплати повної 
суми компенсації. Щомісяця не може утримуватися більше 20 % грошового забезпечення 
на виплату відшкодування.

УВАГА!

Необережне знищення/пошкодження майна арешт 
з утриманням на гауптвахті до 10 діб.

Необережне знищення/пошкодження майна, що 
заподіяло шкоду у великих розмірах.

•	 Штраф	до	30	450	грн.	або	службове	обмеження	до	
2	р.	aбо	триманням	у	дисциплінарному	батальйоні	
до	1	р.

Якщо ці дії спричинили загибель людей або інші тяжкі 
наслідки.

•	 Тримання	у	дисциплінарному	баталmйоні	до	2р.	aбо	
позбавленням	волі	до	3	р.

Втрата/псування майна, внаслідок порушення правил 
зберігання військового майна.

•	 Позбавлення	волі	до	3	р	(в	бойовій	обстановці	–	2-5	р).

Викрадення, привласнення, вимагання військового 
майна.

•	 Позбавлення	волі	на	5-12	р.

Розбій в бойовій обстановці з метою заволодіння зброєю, 
боєприпасами, вибуховими чи іншими бойовими речови-
нами, транспортом, технікою, вимагання цих предметів, 
поєднане з насильством, небезпечним для життя і здо-
ров’я потерпілого.

•	 Позбавлення	волі	на	10-15	р.

КРИМІНАЛЬНА
(ст. 407 - 409 ККУ)

АДМІНІСТРАТИВНА
(ст. 172 (12) КПаП)
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II. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 6. ПОРУШЕННЯ ПРАВИЛ ПОВОДЖЕННЯ ЗІ ЗБРОЄЮ

Арешт	з	утриманням	на	гауптвахті	до	10	діб. Службове	обмеження	до	2	р.	
Або	тримання	у	дисциплінарному	батальйоні	до	2	р.	
Або	позбавлення	волі	до	3	р.	

Якщо ці дії заподіяли тілесні ушкодження кільком 
особам або смерть. 

Позбавлення	волі	на	2-10	р.

При загибелі кількох осіб чи інші тяжкі наслідки.
Позбавлення	волі	на	3-12	р.

Порушення правил водіння/експлуатації бойової, 
спеціальної чи транспортної машини, що спричини-
ло потерпілому ушкодження або загибель. 

Позбавлення	волі	на	2-5	р.
При	загибелі	кількох	осіб,	-	5-10	р.

КРИМІНАЛЬНА
(ст. 414 - 415 ККУ)

Порушення правил поводження із зброєю, боєприпасами, вибуховими, іншими речовинами і предметами, 
що становлять підвищену небезпеку для оточення тягне за собою такі види відповідальності

АДМІНІСТРАТИВНА
(ст. 172 (19) КПаП)

Порушення правил поводження зі зброєю

Умисне знищення/пошкодження військового майна.
•	 Позбавлення	волі	на	5-8	р	(в	бойовій	обстановці,	

на	5-10	р).
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ПРАВОПОРУШЕННЯ СКОЄНІ В БОЮ

II. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 7. ПРАВОПОРУШЕННЯ СКОЄНІ В БОЮ

Ст. 429-434 ККУ

добровільна здача в полон через боягузтво або легкодухість
позбавлення волі на 7-10 р.

 насильство над іншими військовополоненими або жорстоке 
поводження з ними з боку військовополоненого, який перебуває

на становищі старшого позбавлення волі на 5-8 р.

погане поводження з військовополоненими, яке мало місце 
неодноразово, особливо жорстоке, спрямоване проти хворих і 

поранених позбавлення волі до 3 р.

насильство, протизаконне знищення майна, а також протизаконне 
відібрання майна під приводом воєнної необхідності, вчинювані 

щодо населення в районі воєнних дій позбавлення волі 3-8 р.

викрадення на полі бою речей, що знаходяться при вбитих 
чи поранених (мародерство) позбавлення волі 3-10 р.

розбій, вчинюваний щодо населення в районі воєнних дій
позбавлення волі на 7-10 р.

добровільна участь військовослужбовця, який перебуває в полоні, у 
роботах, що можуть заподіяти шкоду Україні

позбавлення волі на 3-7 р.

вчинення військовослужбовцем, який перебуває в полоні, дій, 
спрямованих на шкоду іншим військовополоненим, з корисливих 

мотивів або з метою забезпечення поблажливого до себе ставлення 
з боку ворога позбавлення волі до 3 р.

позбавлення волі
САМОВІЛЬНЕ
ЗАЛИШЕННЯ

ПОЛЯ БОЮ
ПІД ЧАС БОЮ 

ВІДМОВА
ПІД ЧАС БОЮ
ДІЯТИ
ЗБРОЄЮ 

5-10
років



48

II. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 8. БІЙКИ МІЖ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦЯМИ,
9. ПИЯЦТВО

Бійки між військовослужбовцями

ПИЯЦТВО

Порушення статутних правил взаємовідносин, що виявилося в завданні побоїв чи 
вчиненні іншого насильства між військовослужбовцями, - карається арештом на 
строк до шести місяців або триманням у дисциплінарному батальйоні на строк до 
одного року, або позбавленням волі на строк до трьох років. – ст. 406 ККУ

КпАП ст. 172 (20)

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ КОМАНДУВАННЯ

АРЕШТ З УТРИМАННЯМ
НА ГАУПТВАХТІ + ШТРАФ 2465,00 грн.

(повторно – 4845,00 грн.)

АРЕШТ З УТРИМАННЯМ НА ГАУПТВАХТІ + ШТРАФ 3665,00 грн.
(повторно – 4845,00 грн.)

Розпивання пива та інших алкогольних
напоїв під час роходження зборів
на території  військових частин,

військових об’єктів 

Участь начальників (командирів) та інших 
керівників у розпиванні пива та інших алко-
гольних напоїв під час виконання обов’язків 

військової служби

Невжиття командиром заходів щодо 
відсторонення від обов’язків військової 

служби осіб, які перебувають у нетверезому 
стані

Виконання обов’язків
військової служби

в нетверезому стані 

Приховування командиром випадків 
розпивання пива та інших алкогольних 
напоїв чи появи на військовій службі 

в нетверезому стані підлеглих їм 
військовослужбовців

5
діб

10
діб
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II. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 10. САМОВІЛЬНЕ ЗАЛИШЕННЯ ЧАСТИНИ
ТА НЕЯВКА НА СЛУЖБУ

СЗЧ/неявка до 3 діб.
Арешт	з	утриманням	на	гауптвахті	до	5	діб	

 СЗЧ/неявка. 
Позбавлення	волі	3-7	р	(в	бойовій	обстановці	–	5-10	р).

СЗЧ/неявка з метою ухилитися від військової служ-
би (дезертирство).

Позбавлення	волі	5-10	р
(в	бойовій	обстановці	–	5-12	р).

Ухилення від служби шляхом самокалічення/симу-
ляції, підробки документів/обману. 

Позбавлення	волі	3-7	р
(в	бойовій	обстановці	–	5-10	р).	

КРИМІНАЛЬНА
(ст. 407 - 409 ККУ)

АДМІНІСТРАТИВНА
(ст. 172 (11) КПаП)

Військовослужбовці НЕ можуть покидати частину без дозволу безпосереднього командира.

За межами в/ч військовослужбовці можуть перебувати на підставі наказу, припису, відпускної картки, 
документів лікувального закладу.

Нез’явлення військовослужбовця вчасно на службу - це його нез’явлення на службу в строк, указаний у 
відповідному документі.

Фактичний момент з’явлення військовослужбовця має бути задокументований у книзі обліку в/ч.

Для припинення цього правопорушення та з метою затримання порушника командир
може застосовувати зброю та засоби фізичного впливуУВАГА!

За самовільне залишення в/ч (СЗЧ), а також нез’явлення вчасно без поважних причин на 
службу з відрядження, відпустки або з лікувального закладу, у разі переведення до іншої 
в/ч відповідальність:

Самовільне залишення частини та неявка на службу
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II. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 11. ВІДМОВА ВІД ВИКОНАННЯ НАКАЗУ

Відмова від виконання наказу 

Статут внутрішньої служби ЗСУ (ст.30)
Начальник має право віддавати підлеглому накази і зобов’язаний перевіряти їх 
виконання. Підлеглий зобов’язаний беззастережно виконувати наказ начальника, крім 
випадків віддання явно злочинного наказу, і ставитися до нього з повагою.

Дисциплінарний Статут ЗСУ (ст.6)
У разі непокори чи опору підлеглого командир зобов’язаний для відновлення порядку 
вжити всіх передбачених законами та військовими статутами заходів примусу аж до 
арешту винного й притягнення його до кримінальної відповідальності.

Для припинення цього правопорушення та з метою затримання порушника командир може 
застосовувати зброю та засоби фізичного впливуУВАГА!

Невиконання (неналежне вико-
нання) службових обов’язків, 
що призвело до людських 
жертв.

Усунення від службових обов’язків. 

УВАГА! Щомісяця утримується 
50% від місячного грошового 
забезпечення

ДИСЦИПЛІНАРНА
(ст. 47 ДСЗСУ)

Непокора, тобто відкрита відмова виконати 
наказ начальника, умисне невиконання 
наказу.

позбавлення	волі	на	5-7	р	(5-10	р	–	в	бойо-
вій	обстановці).

Невиконання наказу, якщо воно спричини-
ло тяжкі наслідки 

позбавлення	волі	на	2-5	р	(3-7	р	–	в	бойовій	
обстановці).

Опір начальникові
позбавлення	волі	на	3-10	р	(3-12	р	–	в	
бойовій	обстановці).

погроза вбивством або заподіянням тілес-
них ушкоджень начальникові, знищенням 
чи пошкодженням майна начальника. 

Позбавлення	волі	на	5-8	р	(5-10	р	–	в	
бойовій	обстановці,	вчинені	групою	осіб,	із	
застосуванням	зброї).	

Відмова від вико-
нання накзу/вимог 
командира.

Арешт	з	утриманням	
на	гауптвахті	до	5.

КРИМІНАЛЬНА
(ст. 402- 405 ККУ)

АДМІНІСТРАТИВНА
(ст. 172 (10) КПаП)

Якщо військовослужбовець не згодний з рішеннями чи 
діями командира, або вони йому не зрозумілі, він має право 
оскаржити їх або попросити роз’яснити, звернувшись до 
командира усно або письмово у порядку, передбаченому 
Дисциплінарним статутом Збройних Сил України. 

Вимагайте реєстрації всіх ваших звернень. Просіть копії поданих рапортів з датою та підписом 
особи, яка його прийняла. В разі відмови прийняти рапорт надсилайте поштою “рекомендований 
лист з повідомленням” (якщо лист не приймають, то пошта робить позначку “відмова у прийнятті” 
і  повертає лист відправнику, що і є вашим доказом при оскарженні відмови вашого звернення)

УВАГА!

УВАГА!
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Відмова від виконання наказу 

II. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 12. НЕДБАЛЕ СТАВЛЕННЯ ДО ВІЙСЬКОВОЇ СЛУЖБИ,
ФАЛЬСИФІКАЦІЯ ДОКУМЕНТІВ ТА РОЗГОЛОШЕННЯ ДАНИХ

Недбале ставлення до військової служби

Недбале виконання військових 
обов’язків.

Стягується	сума	у	розмірі	заподі-
яної	шкоди,	але	не	більше	місяч-
ного	грошового	забезпечення.

МАТЕРІАЛЬНА

Недбале ставлення до служби.
Позбавлення	волі	на	5-7	р.

Порушення правил вартової 
служби чи патрулювання.

Позбавлення	волі	на	3-7	р.
(3-8	р	в	бойовій	обстановці).

Порушення правил несення 
прикордонної служби.

Позбавлення	волі	на	5-10	р.
(7-10	р	в	бойовій	обстановці)	

Порушення правил несення 
бойового чергування.

Позбавлення	волі	на	5-8	р.
	(5-10	р	в	бойовій	обстановці).

Порушення статутних правил 
внутрішньої служби.

Позбавлення	волі	на	3-5	р.

КРИМІНАЛЬНА
(ст. 418- 421, 425 ККУ)

Недбале ставлення до служби.
Арешт	з	утриманням	на	гауптвахті
до	10	діб.	

Порушення правил несення бойо-
вого чергування.

Арешт	з	утриманням	на	гауптвахті
до	10	діб.

Порушення правил несення 
прикордонної служби.

Арешт	з	утриманням	на	гауптвахті
до	10	діб.

АДМІНІСТРАТИВНА
(ст. 172 (15-18) КпАП)

Приписка у нарядах та інших документах фак-
тично невиконаних робіт, перекручування звітних 
даних обман держави.

Відшкодування	повної	суми	заподіяної	шкоди.

Розголошення відомостей військового характеру 
втрата документів або матеріалів, що містять відо-
мості військового характеру.

Позбавлення	волі	2-5	р.

Якщо зазначені дії  спричинили тяжкі наслідки.
Позбавлення	волі	до	10	р.

КРИМІНАЛЬНА
(ст. 422)

МАТЕРІАЛЬНА

Фальсифікація документів та розголошення даних
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II. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 13. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ КОМАНДУВАННЯ

Видача розпоряджень підлег-
лим, які призвели до завдання 
шкоди майну

Матеріальна відповідальність у розмірі 
заподіяної шкоди, але не більше тримі-
сячного  грошового забезпечення

УВАГА! Щомісяця утримується 
20% від місячного грошового 
забезпечення

Невжиття належних заходів 
щодо запобігання розкрадан-
ню, знищенню чи псуванню 
військового майна або
Непритягнення винних до  
відповідальності

Матеріальна	відповідальність	у	
розмірі	заподіяної	шкоди,	але	
не	більше	місячного	грошового	
забезпечення.	(п.	11	Положеня	
про	матеріальну	відповідаль-
ність	військовослужбовців)	

УВАГА! Щомісяця утримується 
20% від місячного грошового 
забезпечення

Незаконне використання 
військового майна (у власних 
цілях/з перевищенням повно-
важень)

Арешт	з	утриманням	на	
гауптвахті	до	10	діб.

Умисне неприпинення злочину, 
що вчиняється підлеглим, або 
ненаправлення до органу досудо-
вого розслідування повідомлен-
ня про підлеглого, який вчинив 
кримінальне правопорушення, а 
також інше умисне невиконання 
військовою службовою особою 
дій, які вона за своїми службо-
вими обов’язками повинна була 
виконати, якщо це заподіяло 
істотну шкоду (більше 4250 грн) 
використання військовослуж-
бовця для виконання завдань, 
не пов’язаних з військовою 
службою

Арешт	з	утриманням	на	
гауптвахті	до	10	діб.

Перевищення влади, умисне 
вчинення дій, які явно виходять 
за межі наданих цій особі прав 
чи повноважень

Арешт	з	утриманням	на	
гауптвахті	до	10	діб.

Зловживання владою з кори-
сливою метою, в особистих 
інтересах або в інтересах третіх 
осіб

Арешт	з	утриманням	на	
гауптвахті	до	10	діб.

УВАГА! Щомісяця утримується 
20% від місячного грошового 

МАТЕРІАЛЬНА

Недбале ставлення до служби, 
якщо це заподіяло втрату майна 
у розмірі більше 4250 грн.

Позбавлення	волі	на	5-7	р.
(в	бойовій	обстановці	-	від	5-8	р.)

Умисне неприпинення злочину, 
що вчиняється підлеглим, 
або ненаправлення до органу 
досудового розслідування 
повідомлення про підлеглого, 
який вчинив кримінальне 
правопорушення, а також інше 
умисне невиконання військовою 
службовою особою дій, які 
вона за своїми службовими 
обов’язками повинна була вико-
нати, якщо це заподіяло істотну 
шкоду (більше 4250 грн) 

Позбавлення	волі	на	5-7	р.
(в	бойовій	обстановці	–	7-10	р.).	

Перевищення службових повно-
важень; застосування нестатутних 
заходів впливу щодо підлеглого, 
насильства щодо підлеглого

Позбавлення	волі	на	7-10	р.
(в	бойовій	обстановці	–	8-12	р).

Здача ворогові начальником 
ввірених йому військових сил, 
залишення ворогові укріплень, 
бойової та спеціальної техніки 
чи інших засобів ведення війни, 

Позбавлення	волі	на	3-10	р.

КРИМІНАЛЬНА
(ст. 426-427 ККУ)

АДМІНІСТРАТИВНА
(ст. 172 (13,14,16) КПаП)

Відповідальність командування
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II. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 14. БОЙОВА ОБСТАНОВКА, ГАУПТВАХТА

Що таке бойова обстановка?

Що таке гауптвахта?

Під бойовою обстановкою слід розуміти обстановку наступального, оборонного чи іншого 
загальновійськового, танкового, протиповітряного, повітряного, морського тощо бою, тобто безпосереднього 
застосування військової зброї і техніки стосовно військового супротивника або військовим супротивником. 
Обстановка бою, в якому бере участь військове з’єднання, частина (корабель) або підрозділ, розпочинається 
і закінчується з наказу про вступ у бій (припинення бою) або з фактичного початку (завершення) бою.

Спеціальне приміщення, яке обладнано в органах управління Служби 
правопорядку з метою виконання покарання для військовослужбовців, 
засуджених до арешту, а також тримання взятих під варту і затриманих 
військовослужбовців.
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ІІІ. КОРИСНІ КОНТАКТИ

Міністерство Оборони

Генеральний Штаб

Соціально-психологічна підтримка

Речове забезпечення

З питань нагород/переведення/звільнення

Забезпечення зброєю та технікою

З питань ракетно-технічного та артилерійсько-технічного забезпечення

З питань бронетанкового забезпечення 

З питань автомобільного забезпечення

Грошове забезпечення

Пораненим

Полоненим

Зловживання службовими особами

Військова прокуратура

Військова службу правопорядку

Координаційний центр правової допомоги 
Державні центри надання вторинної правової допомоги

Єдина служба правової допомоги
Юридична Сотня

(044) 454-41-36

(044) 454-45-73

(044) 454 44 51

(044) 483-35-72 
(044) 483-10-13

(044) 223 23 61

(044) 483-10-29
(044) 481-54-24

(044) 483-10-29

(044) 481-59-78

(044) 481-59-56

(044) 271-12-57

(044) 454-41-55

(044) 454-73-03
(044) 545-73-15

(044) 243-44-74
(095) 470-62-28
(044) 454-73-07

(044) 285-44-61 
(044) 285-65-36

(044) 454-73-08 
(044) 456-41-28

0 (800) 3000-21 
0 (800) 213-103

(068) 336-32-22
(099) 336-32-22
(063) 336-32-22

(093) 029-11-91   
(095) 796-32-19

ТЕЛЕФОНГАРЯЧА ЛІНІЯ

Допомога юристів

Корисні контакти



55

НОТАТКИ



Пам’ятка розроблена ГО “Юридична Сотня” та погоджена Міністерством оборони України. Авторські права належать ГО 
“Юридична Сотня” та Міністерству оборони України. Друк і тиражування цієї пам’ятки дозволяється будь-яким особам за 
умови повного збереження тексту, посилання на власників авторських прав та усіх реквізитів брошури. Розповсюдження 
брошури дозволяється виключно на безкоштовних засадах. Особа, яка здійснює друк брошури, має право розмістити на 
звороті пам’ятки, внизу сторінки своє найменування та/або торгову марку із зазначенням «Надруковано за підтримку:». 

Особи, які порушують авторські права, несуть відповідальність, визначену законом. 

РОЗРОБЛЕНО ЗА ПІДТРИМКИ


