Роз’яснення щодо положень законодавства України, яким
визначається процес призову на строкову службу
Командування Сухопутних військ Збройних Сил України надає
роз'яснення щодо положень законодавства України, яким визначається
процес призову на строкову службу.
Відповідно до статті 65 Конституції України «Захист Вітчизни,
незалежності та територіальної цілісності України, шанування її державних
символів є обов'язком громадян України. Громадяни відбувають військову
службу відповідно до закону».
В статті 43 Конституції України визначено, що «Не вважається
примусовою працею військова або альтернативна (невійськова) служба, а
також робота чи служба, яка виконується особою за вироком чи іншим
рішенням суду або відповідно до законів про воєнний і про надзвичайний
стан».
Відповідно до Закону України «Про військовий обов’язок і військову
службу» та постанови Кабінету Міністрів України від 21 березня 2002 р. №
352 «Про затвердження Положення про підготовку і проведення призову
громадян України на строкову військову службу та прийняття призовників на
військову службу за контрактом» на Генеральний штаб Збройних Сил
України покладається: керівництво діяльністю військових комісаріатів з
підготовки громадян до військової служби, проведення приписки до
призовних дільниць, організації військового обліку призовників, їх відбору
для прийняття на військову службу за контрактом та проведення чергового
призову громадян на строкову військову службу.
На оперативні командування покладається: відповідальність за стан
роботи у військових комісаріатах з питань підготовки громадян до військової
служби, проведення приписки громадян до призовних дільниць, організації
ведення їх військового обліку, всебічного вивчення особистих якостей
призовників, їх відбору для прийняття на військову службу за контрактом та
своєчасного призову на строкову військову службу; організація контролю за
підготовкою
призовників
військово-технічних
спеціальностей
та
допризовною підготовкою юнаків; керівництво та контроль за розробленням
планів чергового призову громадян на строкову військову службу в областях,
м.Києві з урахуванням пропорційного їх розподілу та потреби в накопиченні
військовонавчених ресурсів військовозобов'язаних для Збройних Сил та
інших військових формувань, організація відправок у військові частини
громадян, призваних на строкову військову службу; підбиття підсумків
роботи військових комісаріатів підготовки та проведення призову за минулий

рік на нарадах керівного складу оперативних командувань та доведення їх
результатів до начальника Генерального штабу Збройних Сил.
На військові комісаріати покладається: здійснення контролю за
виконанням громадянами та посадовими особами вимог Закону України
«Про військовий обов’язок і військову службу»; своєчасне розроблення та
подання на розгляд органів виконавчої влади та органів місцевого
самоврядування пропозицій щодо організації підготовки громадян до
військової служби, приписки і призову їх на строкову військову службу та
організованого відправлення призваних до військових частин; проведення
разом з місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого
самоврядування, територіальними підрозділами Товариства сприяння
обороні
України
(ТСО),
іншими
громадськими
організаціями,
підприємствами, установами та організаціями, навчальними закладами
активної роботи з підготовки громадян допризовного та призовного віку до
військової служби, роз’яснення вимог Закону України «Про військовий
обов'язок і військову службу; забезпечення формування навчальних груп
призовників для підготовки у навчальних закладах ТСО та професійнотехнічних навчальних закладах, а також контроль за ходом підготовки
спеціалістів; своєчасний добір та проведення інструктивно-методичних
занять з лікарями, технічними працівниками та іншим обслуговуючим
персоналом, який залучається для роботи на призовних дільницях; підготовка
пропозицій щодо визначення подання їх на затвердження головам місцевих
державних адміністрацій відповідно.
На органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування,
підприємства, установи та організації покладається: в адміністративнотериторіальних одиницях, де немає військових комісаріатів, відповідні
органи місцевого самоврядування, керівники підприємств, установ та
організацій, у тому числі навчальних закладів, незалежно від
підпорядкування і форм власності зобов'язані на вимогу військових
комісаріатів сповіщати призовників і військовозобов'язаних про їх виклик до
військових комісаріатів, забезпечувати своєчасне прибуття за цим викликом,
у семиденний строк повідомляти районні (міські) військові комісаріати про
прийняття на роботу (навчання) та звільнення з роботи (навчання)
призовників і військовозобов'язаних; органи виконавчої влади, що
здійснюють реєстрацію місця проживання чи перебування осіб, виконавчі
органи сільських, селищних, міських рад зобов'язані: здійснювати реєстрацію
за місцем проживання або перебування чи зняття з реєстрації призовників,
військовозобов’язаних та резервістів лише в разі наявності в їхніх військовооблікових документах позначок військових комісаріатів відповідно про

зняття з військового обліку або про перебування на військовому обліку за
місцем проживання або перебування; надавати районним (міським)
військовим комісаріатам допомогу у прийнятті допризовників на військовий
облік, проведенні призову громадян на військову службу (збори), контролі за
виконанням ними правил військового обліку та виявленні громадян із числа
призовників і військовозобов'язаних, які порушують ці правила; надсилати у
двотижневий строк до військових комісаріатів або органів місцевого
самоврядування, що ведуть військовий облік, відомості про осіб, які
отримали громадянство України і повинні бути взяті на військовий облік.
На органи Національної поліції покладається: за зверненнями
військових комісаріатів або органів місцевого самоврядування, що ведуть
військовий облік, проводити розшук, затримання і доставку до військових
комісаріатів громадян, які ухиляються від виконання військового обов’язку, а
також надсилати у двотижневий строк до військових комісаріатів або органів
місцевого самоврядування, що ведуть військовий облік, відомості про
випадки виявлення громадян, які не перебувають, проте повинні перебувати
на військовому обліку.
Нагадуємо, що військовослужбовці строкової служби не можуть
залучатися до Операції Об’єднаних сил!

