МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ
НАКАЗ

Міністра оборони України
№ 560
ІНСТРУКЦІЯ
з організації і проведення навчальних зборів з
військовозобов'язаними у військових частинах і
установах Збройних Сил України
…
ІІІ. Порядок проведення навчальних зборів
3.1. Проведення навчальних зборів планується одночасно з проведенням заходів оперативної, бойової
підготовки та підготовки з мобілізаційних питань військ (сил).
Проведення навчальних зборів призначеного складу у військових комісаріатах планується протягом року під
час проведення мобілізаційних навчань військових комісаріатів та у підготовчий період.
3.2. За даними військового обліку районні (міські) військові комісаріати здійснюють вивчення і попередній
відбір військовозобов’язаних для проходження навчальних зборів без виклику їх у військові комісаріати.
Сповіщення військовозобов’язаних, відібраних кандидатами для призову на навчальні збори, проводиться для
перевірки їх облікових даних та проведення медичного огляду. Сповіщення проводиться шляхом вручення
повісток встановленого зразка, у яких зазначено час прибуття до військового комісаріату.
3.3. Військовозобов’язані, які призиваються на навчальні збори, підлягають медичному огляду, що
проводиться відповідно до вимог Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України,
затвердженого наказом Міністра оборони України від 14 серпня 2008 року № 402, зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 17 листопада 2008 року за № 1109/15800 (зі змінами) (далі - Положення про
військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України).
За результатами медичного огляду в особові справи офіцерів запасу вкладають оновлені картки медичного
огляду відповідних військово-лікарських комісій, а в списках військовозобов’язаних, які складаються у трьох
примірниках (додаток 3), роблять відповідні записи із зазначенням результату медичного огляду.
3.4. Особові справи офіцерів запасу, призваних на навчальні збори, пересилаються поштою не пізніше ніж за
два тижні до початку проведення навчальних зборів або направляються зі старшим команди в
законвертованому вигляді у військову частину (установу) разом зі списками військовозобов’язаних.
3.5. Перевезення військовозобов’язаних до місця проведення навчальних зборів та в зворотному напрямку
проводиться залізничним, морським, річковим або автомобільним транспортом.
Команди військовозобов’язаних чисельністю до 54 осіб під час проїзду залізничним транспортом перевозяться
пасажирськими потягами за діючим графіком руху потягів, команди чисельністю понад 54 особи за
розпорядженням Генерального штабу Збройних Сил України можуть перевозитися військовими ешелонами.

3.6. Військовозобов’язані, які призиваються на навчальні збори на військові посади, що передбачають доступ
до державної таємниці, повинні мати допуск до державної таємниці за відповідною формою.
3.7. На навчальні збори призначеного складу призиваються військовозобов’язані, які призначені за
мобілізаційним планом для комплектування (доукомплектування) в особливий період органів військового
управління, військових частин та установ Збройних Сил України, та військовозобов’язані, які призначені до
резерву цих команд.
3.8. Прийом військовозобов’язаних, призваних на навчальні (перевірочні) збори, у військових частинах
(установах) здійснюється на пунктах прийому особового складу за списками військових комісаріатів. Особисті
речі військовозобов’язаних зберігаються у підрозділах, де вони проходять навчальні збори.
Після закінчення прийому військовозобов’язаних (протягом однієї доби) видається наказ командира
(начальника) військової частини (установи) про їх зарахування до списків особового складу військової частини
(установи), про що в документах військового обліку військовозобов’язаних робляться відповідні записи.
Призвані на навчальні збори військовозобов’язані, які раніше не складали Військову присягу на вірність
Українському народові, протягом другої доби після прибуття до військової частини (установи) складають
Військову присягу на вірність Українському народові, про що у військових квитках (тимчасових посвідченнях)
та інших військово-облікових документах військовозобов’язаних робляться відповідні відмітки.
3.9. Внутрішня служба на навчальних зборах здійснюється відповідно до вимог Статуту внутрішньої служби
Збройних Сил України.
Розміщення військовозобов’язаних на період проведення навчальних зборів здійснюється в пунктах постійної
дислокації військових частин (установ).
Звільнення їх із розташування військової частини (установи) проводиться командиром (начальником)
військової частини (установи) відповідно до вимог статей 217-220 Статуту внутрішньої служби Збройних Сил
України.
3.10. У разі переведення (повного або часткового) військових частин (установ) на організацію і штати воєнного
часу під час проведення навчальних зборів користуватися дійсними найменуваннями і умовними
найменуваннями воєнного часу військових частин (установ) забороняється. У цей період військові частини
(установи) в офіційних документах і в листуванні іменуються лише за умовними найменуваннями, а заново
сформовані військові частини (установи) - за умовними найменуваннями мирного часу військових частин
(установ) - формувачів з привласненням їм відповідної літери.
Військовозобов’язані, призвані на навчальні збори, продовжують перебувати на зборах до особливого
розпорядження відповідних органів військового управління.
3.11. У разі переведення військових частин (установ) на організацію і штати воєнного часу під час проведення
навчальних зборів (крім навчальних зборів з підготовки фахівців дефіцитних спеціальностей) призов
військовозобов’язаних, призначених під час мобілізації на військові посади, укомплектовані особовим
складом, не проводиться.
3.12. Підготовка військовозобов’язаних, призваних на навчальні збори, здійснюється на штатному озброєнні і
військовій техніці військових частин (установ) за програмами проведення навчальних зборів, що
розробляються органами військового управління та затверджуються їх керівниками.
3.13. До перевірки якості проведення занять і надання необхідної допомоги командирам (начальникам), що
проводять навчальні збори, можуть залучатися фахівці з інших військових частин (установ) за рішенням
відповідних старших командирів (начальників).
3.14. Військовозобов’язаним, які пройшли навчальні збори та успішно склали заліки, присвоюються чергові
військові звання, про що робляться записи у військово-облікових документах.

3.15. Військовозобов’язані, призвані на навчальні (перевірочні) збори у військові частини (установи),
забезпечуються грошовим, речовим, продовольчим та медичним забезпеченням відповідно до чинного
законодавства.
3.16. Про проведення навчальних зборів з військовозобов’язаними повідомляються органи виконавчої влади
та органи місцевого самоврядування, на території яких розташовані військові частини (установи) чи з території
яких призиваються військовозобов’язані, за три місяці до їх початку, а про проведення перевірочних зборів за один місяць.
3.17. Підготовка військовозобов’язаних на навчальних зборах призначеного складу проводиться на військових
посадах воєнного часу у складі штатних підрозділів військових частин (установ) та здійснюється за програмами
навчальних зборів призначеного складу, розробленими відповідними органами військового управління.
Військовозобов’язані, які призвані на навчальні збори призначеного складу до військових комісаріатів,
додержуються розпорядку дня, який встановлено для військового комісаріату в мирний час. Звільнення їх із
розташування військового комісаріату проводиться відповідно до рішення військового комісара.
3.18. На навчальні збори з підготовки фахівців дефіцитних спеціальностей призиваються військовозобов’язані
1-го розряду із залишків вільних ресурсів комплектуючих військових комісаріатів.
Підготовка військовозобов’язаних проводиться на військових посадах воєнного часу у складі зведених
підрозділів військових частин (установ) та здійснюється за програмами навчальних зборів з підготовки фахівців
дефіцитних спеціальностей, розробленими відповідними органами військового управління.
3.19. Для приймання заліків наказом командира (начальника) військової частини (установи) з числа найбільш
підготовлених і досвідчених офіцерів створюються спеціальні комісії.
3.20. Планування та проведення навчальних зборів з підготовки водіїв, механіків-водіїв танків, бойових машин
піхоти, гусеничних тягачів, інженерних і спеціальних машин здійснюються у військових частинах (установах),
що мають право видачі посвідчень на право керування бойовою (спеціальною) технікою.
3.21. Призов військовими комісаріатами військовозобов’язаних на навчальні збори для підготовки за
військово-обліковими спеціальностями військової розвідки проводиться за списками відповідних військових
частин (установ).
3.22. Перевірочні збори у військових частинах (установах) проводяться за наявності кошторисних призначень
на зазначені цілі, обсяги яких затверджуються та доводяться до військових частин (установ) Головним
управлінням оборонного та мобілізаційного планування Генерального штабу Збройних Сил України.
3.23. На перевірочні збори призиваються військовозобов’язані, які призначені для комплектування
визначених органів військового управління, військових частин (установ), призначені до резерву відповідних
команд або за військово-обліковою спеціальністю можуть бути призначені для доукомплектування
визначених військових частин (установ) до штатів воєнного часу.
3.24. Військовозобов’язані, призвані на перевірочні збори, виконують функціональні завдання у складі
підрозділів військових частин (установ) відповідно до плану бойової підготовки.
3.25. Призов і відправка військовозобов’язаних на перевірочні збори здійснюються військовими
комісаріатами, а їх прийом та організація підготовки - військовими частинами (установами).
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