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X. Особливості проходження військової служби за призовом осіб офіцерського складу
10.1. Громадяни України віком до 43 років, які пройшли повний курс військової підготовки за
програмою підготовки офіцерів запасу, склали встановлені іспити, мають вищу освіту за освітнім
ступенем не нижче бакалавра та яким присвоєно відповідне первинне військове звання офіцера
запасу, відповідно до Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу" у разі потреби
наказом Міністра оборони України можуть бути призвані на військову службу за призовом осіб
офіцерського складу.
Строк військової служби для осіб офіцерського складу, які проходять військову службу за
призовом, становить до 18 місяців.
10.2. Після видання наказу Міністра оборони України щодо призову на військову службу осіб
офіцерського складу запасу громадяни України, яким надійшла повістка військового комісаріату,
зобов’язані прибути в пункт і в термін, зазначені в повістці. Офіцери запасу після прибуття до нового
місця проживання зобов’язані в п’ятиденний строк стати на військовий облік у районному
(міському) військовому комісаріаті. Керівники підприємств, установ, організацій усіх форм власності
на вимогу військових комісаріатів забезпечують своєчасне прибуття громадян до військових
комісаріатів.
Після вручення повістки військового комісаріату зміна місця військового обліку кандидатам до
військової служби за призовом не допускається, за винятком підтверджених відповідними
документами випадків, які передбачають:
переведення на роботу в іншу місцевість;
переїзд на нове місце проживання;
прийняття до навчального закладу і вибуття в іншу місцевість для продовження навчання;
направлення за розподілом на роботу в іншу місцевість після закінчення навчального закладу.
У разі неявки офіцера запасу без поважних причин за викликом військового комісаріату він
несе відповідальність у порядку, встановленому законом.
Поважними причинами неприбуття офіцера запасу до районного (міського) військового
комісаріату в установлений строк, які підтверджені відповідними документами, є:

перешкода стихійного характеру, хвороба офіцера запасу або інші обставини, які позбавили
його можливості особисто прибути у зазначені пункт і строк;
смерть його близького родича або близького родича його дружини.
10.3. Початком проходження громадянами військової служби за призовом осіб офіцерського
складу є день відправлення у військову частину з районного (міського) військового комісаріату.
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військовослужбовця із списків особового складу військової частини.
Призов на військову службу осіб офіцерського складу здійснюється після обов'язкового
медичного огляду. Порядок проведення медичного огляду визначається Положенням про
військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України, затвердженим наказом Міністра
оборони України від 14 серпня 2008 року № 402, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 17
листопада 2008 року за № 1109/15800. Призову на військову службу осіб офіцерського складу
підлягають громадяни України, придатні до військової служби за станом здоров'я.
Призвані із запасу особи офіцерського складу переміщуються по службі на підставах і в
порядку, визначених Положенням.
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визначається Положенням, є обов'язковим для виконання щодо осіб офіцерського складу, які
проходять військову службу за призовом.
Під час проходження військової служби вони виконують обов'язки і користуються правами,
пільгами і видами забезпечення, передбаченими для осіб офіцерського складу, які проходять
військову службу за контрактом.
Призвані із запасу особи офіцерського складу не призначаються на посади, які підлягають
скороченню. У разі якщо посади, на яких проходять військову службу призвані із запасу офіцери,
підлягають скороченню, вони переміщуються на інші посади, що не підлягають скороченню до
закінчення строку служби за призовом.
10.4. За рішенням атестаційної комісії обласного військового комісаріату відстрочка від призову
на військову службу осіб офіцерського складу надається на підставах, визначених статтею 17 Закону
України "Про військовий обов'язок і військову службу".
10.5. Офіцери запасу, яким надано відстрочку від призову на військову службу, зобов'язані
щороку до 1 жовтня подавати у районні (міські) військові комісаріати документи, що підтверджують
їх право на відстрочку.
10.6. Офіцери запасу, які втратили підстави для надання відстрочки від призову на військову
службу осіб офіцерського складу, а також особи, які не мають права на відстрочку або підстав для
звільнення, передбачених Законом України "Про військовий обов'язок і військову службу", і не
призвані з різних причин на військову службу у встановлені строки, можуть бути призвані на
військову службу осіб офіцерського складу під час здійснення наступного призову.
10.7. Призову не підлягають офіцери запасу, які проходили військову службу.
10.8. Від призову на військову службу осіб офіцерського складу в мирний час звільняються
громадяни України:
які визнані за станом здоров'я непридатними до військової служби в мирний час;
які до дня початку військової служби досягли 43-річного віку;
які виконали обов’язки служби у військовому резерві протягом двох контрактів;
батько або мати, рідний брат або сестра яких загинули, померли або стали інвалідами під час
проходження військової служби або зборів військовозобов'язаних;
які до набуття громадянства України пройшли військову службу в інших державах;
які були засуджені за вчинення злочину до позбавлення волі, обмеження волі, у тому числі із
звільненням від відбування покарання.
10.9. Призвані із запасу особи офіцерського складу, які позитивно атестуються, за наявності
потреби Збройних Сил України в офіцерах відповідної військово-облікової спеціальності після
закінчення строків служби за їх бажанням можуть продовжити військову службу за контрактом.
Рішення про прийняття на військову службу за контрактом приймається не пізніше ніж за
місяць до закінчення строку військової служби за призовом осіб офіцерського складу на підставі
відповідного подання та результатів відбору, проведеного в порядку, визначеному розділом ІІ цієї
Інструкції.
10.10. Особи офіцерського складу, які проходять військову службу за призовом, звільняються з
військової служби після закінчення строку військової служби, визначеного частиною сьомою статті
23 Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу”.

Дострокове звільнення з військової служби офіцерів, які проходять військову службу за
призовом, здійснюється:
за станом здоров’я - на підставі висновку (постанови) військово-лікарської комісії про
непридатність або обмежену придатність до військової служби;
у зв’язку з набранням законної сили обвинувальним вироком суду, яким призначено
покарання у виді позбавлення волі, обмеження волі або позбавлення військового звання;
через сімейні обставини або з інших поважних причин, перелік яких встановлено постановою
Кабінету Міністрів України від 12 червня 2013 року № 413;
у зв’язку з позбавленням військового звання в дисциплінарному порядку.
З настанням особливого періоду звільнення осіб офіцерського складу, які проходять військову
службу за призовом, здійснюється за підставами, визначеними частиною восьмою статті 26 Закону
України “Про військовий обов’язок і військову службу”.
10.11. Особи офіцерського складу призиваються із запасу наказами Міністра оборони України
по особовому складу і направляються, як правило, у розпорядження посадових осіб, які мають
право призначити їх на посади.
Міністр оборони України одночасно з призовом на військову службу осіб офіцерського складу
може призначати їх на відповідні посади.
10.12. Районні (міські) військові комісаріати організовують:
медичний огляд кандидата;
вивчення особистих якостей кандидата.
Результати медичного огляду та аркуш вивчення особистих якостей кандидата долучаються до
особової справи офіцера запасу.
Районний (міський) військовий комісар робить висновок про відповідність громадянина
вимогам, установленим для осіб, які призиваються на військову службу осіб офіцерського складу,
який відображається в аркуші вивчення особистих якостей (підписується військовим комісаром та
завіряється гербовою печаткою), та приймає одне з таких рішень:
про звільнення від призову на військову службу осіб офіцерського складу (не підлягає призову);
про направлення до обласного військового комісаріату щодо надання відстрочки;
про направлення до обласного військового комісаріату щодо проведення поглибленого
медичного огляду або професійного відбору;
про направлення до обласного військового комісаріату щодо призову на військову службу осіб
офіцерського складу.
Термін направлення до атестаційної комісії обласного військового комісаріату громадян
зазначається в повістці, яка видається під особистий підпис.
Організація відправлення офіцерів запасу та їх особових справ до обласного військового
комісаріату здійснюється районним (міським) військовим комісаріатом.
Остаточне рішення щодо висновку районного (міського) військового комісара приймається
атестаційною комісією обласного військового комісаріату.
Громадянин, який відповідає вимогам щодо призову для проходження військової служби осіб
офіцерського складу, є кандидатом для проходження військової служби за призовом осіб
офіцерського складу.
За результатами роботи атестаційна комісія обласного військового комісаріату може прийняти
щодо офіцера запасу одне з таких рішень:
визнати кандидатом для проходження військової служби за призовом осіб офіцерського
складу;
має право на відстрочку до (число, місяць, рік);
від призову звільняється.
За результатами роботи атестаційної комісії обласного військового комісаріату складається
протокол, що подається на затвердження обласному військовому комісару. Висновок атестаційної
комісії обласного військового комісаріату відображається в аркуші вивчення особистих якостей.
Обласний військовий комісар доводить рішення до громадянина, щодо якого воно прийняте.
Витяги з протоколу засідання атестаційної комісії доводяться до районних (міських) військових
комісаріатів у семиденний строк. Районним (міським) військовим комісаріатом заноситься до
військового квитка офіцера запасу відповідний запис.
Для оперативного обліку офіцерів запасу, які підлягають призову на військову службу осіб
офіцерського складу або мають відстрочку в районних (міських) військових комісаріатах,
формується картотека, до якої залучаються копії послужних карток. Картотека будується за
військово-обліковими спеціальностями, у них - за алфавітом та формується за розділами:
кандидати для проходження військової служби за призовом осіб офіцерського складу;

громадяни, які звільнені від призову;
громадяни, які не підлягають призову;
громадяни, які не розглядалися кандидатами для проходження військової служби за призовом
осіб офіцерського складу;
громадяни, яким надано відстрочку від проходження служби за призовом осіб офіцерського
складу (складається за датою завершення дії відстрочки, а в них - за алфавітом).
За якість відбору громадян на військову службу за призовом осіб офіцерського складу,
своєчасність подання необхідних документів та виконання завдань щодо обсягів призову на
військову службу осіб офіцерського складу відповідають військові комісари.
На підставі списків кандидатів на військову службу за призовом осіб офіцерського складу, що
подаються з обласних військових комісаріатів до Генерального штабу Збройних Сил України,
готується проект наказу Міністра оборони України по особовому складу про призов громадян
України на військову службу офіцерського складу за призовом.
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