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Постановою Кабінету Міністрів України від 07.12.2016 № 921 

затверджено Порядок організації та ведення військового обліку призовників і 

військовозобов’язаних (діла – Порядок). До вказаного Порядку  постановою 

Кабінету Міністрів України від 06.02.2019 № 74 «Про внесення змін до 

деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань військового обліку» 

внесено ряд актуальних змін які мають бути доведені до відома працівників. 

Порядок визначає механізм організації та ведення військового обліку 

призовників і військовозобов’язаних (далі – військовий облік) центральними 

і місцевими органами виконавчої влади, іншими державними органами, 

виконавчими органами сільських, селищних, міських рад та виконавчими 

апаратами районних, обласних рад (далі – державні органи), військовими 

комісаріатами, військовими частинами, підприємствами, установами, 

організаціями та закладами освіти незалежно від їх підпорядкування та 

форми власності (далі – підприємства, установи та організації).  

Звертаємо увагу, що вищевказана Постанова Кабінету Міністрів 

України від 07.12.2016 № 921 із змінами, внесеними Постановою Кабінету 

Міністрів України від 06.02.2019 № 74, є чинною. 

На базі Чернігівського обласного військового комісаріату втілювався 

пілотний проект щодо утворення територіальних центрів комплектування та 

соціальної підтримки на базі військових комісаріатів, де показав позитивний 

результат щодо надання послуг. На даний час вже функціонує Чернігівський 

обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки і 

відповідні структурні одиниці в районах області.  

Відповідно до вимог Державної програми розвитку Збройних Сил 

України до 2020 року та на виконання окремого доручення Командувача 

Сухопутних військ Збройних Сил від 10.01.2018 року № 187 виконання 

заходів переформування військових комісаріатів у територіальні центри 

комплектування та соціальної підтримки заплановано завершити до 30 

грудня 2019 року. 

 

1. Кількісні показники, на підставі яких формують  

військово-обліковий персонал 
 

Загальна кількість осіб, відповідальних за ведення військового обліку в 

державних органах, на підприємствах, в установах та організаціях, 

визначається виходячи з кількості призовників і військовозобов’язаних, які 

перебувають на військовому обліку станом на 1 січня поточного року, із 

застосуванням норм, визначених у пунктах 10 і 11 Порядку. 

Відповідно до пункту 10 Порядку кількість осіб, відповідальних за 

ведення військового обліку (Єдиного державного реєстру 

військовозобов’язаних), визначається з урахуванням таких норм: 

 

у державних органах за наявності на військовому обліку: 

Кількість призовників і 

військовозобов’язаних на 

 

Кількість посад 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/921-2016-%D0%BF#n29
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/921-2016-%D0%BF#n42
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військовому обліку 

500 до 1000 1 

1000 до 2000 2 

на кожні наступні 1000 призовників і 

військовозобов’язаних 

по одній особі додатково 

 

на підприємствах, в установах та організаціях за наявності на 

військовому обліку:  

 

Кількість призовників і 

військовозобов’язаних 

на військовому обліку 

 

 

Кількість посад 

501-2000 1 

2001-4000 2 

4001-7000 3 

> 7000 Додаткова посада на кожні наступні 

від 1 до 3000 призовників і 

військовозобов’язаних  

Утримання та забезпечення підвищення кваліфікації зазначених осіб 

здійснюється за рахунок коштів державного та відповідних місцевих 

бюджетів, коштів підприємств, установ та організацій. 

 

2. Відповідальні особи за ведення військового обліку 
 

Згідно пункту 11 Порядку за наявності на військовому обліку в 

державних органах, на підприємствах, в установах та організаціях менше 500 

призовників і військовозобов’язаних обов’язки щодо ведення військового 

обліку покладаються на посадову особу служби персоналу або служби 

управління персоналом, якій встановлюється доплата у розмірі до 50 

відсотків посадового окладу, крім державних службовців. 

У разі наявності у виконавчих органах сільських, селищних, міських 

рад, на підприємствах, в установах та організаціях двох і більше осіб, 

відповідальних за ведення військового обліку, їх об’єднують в окремий 

підрозділ – військово-обліковий підрозділ (відділ, сектор, групу тощо). 

Посадові оклади для осіб військово-облікових підрозділів установлюються на 

рівні посадових окладів працівників служби персоналу. 

 

3. Категорії військовозобов’язаних, які підлягають обліку,  

та вік призовників 
 

Згідно пункту 17 Порядку взяттю на військовий облік призовників 

державними органами, підприємствами, установами та організаціями 

підлягають громадяни у віці від 17 до 27 років, які: 

- не приписані до призовних дільниць та не перебувають у запасі 

Збройних Сил, СБУ, Служби зовнішньої розвідки; 

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

одиниць) або з-за кордону на нове місце проживання; 

- набули громадянство України та підлягають приписці до призовних 

дільниць. 
 

 Взяттю на військовий облік військовозобов’язаних державними 

органами, підприємствами, установами та організаціями підлягають: 

٠ громадяни, придатні за станом здоров’я до проходження військової 

служби в мирний або воєнний час, які не досягли граничного віку 

перебування в запасі Збройних Сил; 

٠ особи, звільнені з військової служби в запас Збройних Сил, СБУ, 

Служби зовнішньої розвідки; 

٠ особи, які припинили альтернативну (невійськову) службу в разі 

закінчення строку її проходження або достроково відповідно до Закону 

України «Про альтернативну (невійськову) службу»; 

٠ особи, звільнені із служби з Національної поліції, МВС, Оперативно-

рятувальної служби цивільного захисту (крім осіб, прийнятих на службу 

цивільного захисту у порядку, визначеному Кодексом цивільного захисту 

України, до проходження строкової військової служби), Державної 

кримінально-виконавчої служби, центрального органу виконавчої влади, що 

реалізує державну податкову і митну політику; 

٠ особи, які набули громадянство України і підлягають взяттю на 

військовий облік військовозобов’язаних; 

٠ особи, які прибули з інших місцевостей (адміністративно-

територіальних одиниць) або з-за кордону на нове місце проживання; 

військовозобов’язані, виключені з військового обліку СБУ, Служби 

зовнішньої розвідки; 

٠ призовники, яких відповідно до статті 18 Закону України «Про 

військовий обов’язок і військову службу» звільнено від призову на строкову 

військову службу; 

٠ особи, які досягли граничного віку (27 років) перебування на 

військовому обліку призовників; 

٠ жінки, які мають фах, споріднений з відповідними військово-

обліковими спеціальностями, перелік яких затверджується Кабінетом 

Міністрів України, за умови їх придатності до проходження військової 

служби за станом здоров’я, віком та сімейним станом; 

٠ особи, які прибули з тимчасово окупованої території України, після 

взяття на військовий облік у районному (міському) військовому комісаріаті 

за місцем взяття їх на облік як внутрішньо переміщених осіб. 
 

Не підлягають взяттю на військовий облік призовників державними 

органами, підприємствами, установами та організаціями громадяни, які: 

◦ вибувають в іншу місцевість (адміністративно-територіальну 

одиницю) України до нового місця проживання; 

◦ вибувають на строк більше трьох місяців за межі України; 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1975-12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1975-12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2232-12#n316
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◦ взяті згідно з рішеннями комісії з питань приписки або призовної 

комісії на військовий облік військовозобов’язаних; 

◦ отримали військові звання офіцерського складу після проходження 

військової підготовки за програмою підготовки офіцерів запасу; 

припинили альтернативну (невійськову) службу в разі закінчення строку її 

проходження або достроково відповідно до Закону України «Про 

альтернативну (невійськову) службу»  (із змінами). 
 

Не підлягають взяттю на військовий облік військовозобов’язаних 

державними органами, підприємствами, установами та організаціями: 

▫ особи, які після проходження строкової військової служби прийняті 

на військову службу за контрактом до військових формувань, утворених 

відповідно до законів, крім Збройних Сил (далі - інші військові формування), 

або на службу до Національної поліції, органів, підрозділів цивільного 

захисту, до Держспецзв’язку, Державної кримінально-виконавчої служби; 

▫ особи, які вибули на строк більше трьох місяців за межі України; 

▫ особи, які вибули до інших країн на постійне місце проживання; 

▫ в інших випадках – за рішенням Міністерства оборони України. 

Державні органи, підприємства, установи та організації ведуть 

персональний облік призовників і військовозобов’язаних за місцем їх роботи 

(навчання), у тому числі на умовах трудового договору (контракту, угоди), 

строком більш як три місяці. 

 

4. Як вести військовий облік мешканців інших населених пунктів 
 

Згідно пункту 46 Порядку звіряння даних особових карток призовників 

і військовозобов’язаних, які працюють (навчаються) на підприємствах, в 

установах та організаціях, з обліковими даними документів районних 

(міських) військових комісаріатів здійснюється згідно з графіком звіряння, 

який затверджується розпорядженням голови відповідної районної 

держадміністрації або рішення міської ради.  

Особи, відповідальні за ведення військового обліку державних органів, 

підприємств, установ та організацій, у визначені графіком звіряння строки 

відряджаються до відповідних районних (міських) військових комісаріатів та 

проводять звіряння даних особових карток призовників і 

військовозобов’язаних з їх обліковими документами у районних (міських) 

військових комісаріатах. 

Результати звіряння вносяться до журналу обліку результатів перевірок 

стану військового обліку та звіряння облікових даних з даними районних 

(міських) військових комісаріатів. 

Звіряння даних особових карток призовників і військовозобов’язаних, 

які перебувають на військовому обліку у військових комісаріатах інших 

регіонів, здійснюється шляхом надсилання до таких військових комісаріатів 

двох примірників копій особових карток П-2 або особистих карток 

державних службовців (розділи, в яких зазначено їх військово-облікові 

ознаки), а також копій військово-облікових документів. Після здійснення 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1975-12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/921-2016-%D0%BF?find=1&text=%EE%F1%EE%E1%EE%E2#w129
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/921-2016-%D0%BF?find=1&text=%EE%F1%EE%E1%EE%E2#w130
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/921-2016-%D0%BF?find=1&text=%EE%F1%EE%E1%EE%E2#w131
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/921-2016-%D0%BF?find=1&text=%EE%F1%EE%E1%EE%E2#w132
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звіряння з обліковими даними військового комісаріату один примірник копії 

особової картки П-2 або особистої картки державного службовця 

повертається до підприємства з відміткою військового комісаріату «звірено 

___ ___________ 20___ року», підписом посадової особи, яка здійснила 

звіряння, та гербовою печаткою. 

 

5. Як здійснюється оповіщення про виклик до військкомату 
 

Відповідно до пункту 47 Порядку у разі отримання розпоряджень 

районних (міських) військових комісаріатів щодо оповіщення призовників і 

військовозобов’язаних про їх виклик до військового комісаріату для: 

- оформлення військово-облікових документів,  

- проходження медичного огляду,  

- приписки до призовної дільниці,  

- взяття на військовий облік,  

- призначення на воєнний час,  

- призову на військову службу або на збори військовозобов’язаних 

керівники державних органів, підприємств, установ та організацій 

зобов’язані: 

◦ видати наказ про оповіщення призовників і військовозобов’язаних та 

довести його до їх відома у частині, що стосується забезпечення їх прибуття 

за викликом районного (міського) військового комісаріату у визначені ним 

строки та копію наказу надіслати у триденний строк до відповідного 

районного (міського) військового комісаріату; 

◦ забезпечити здійснення контролю за результатами оповіщення та 

прибуттям призовників і військовозобов’язаних до районних (міських) 

військових комісаріатів; 

◦ письмово повідомити районним (міським) військовим комісаріатам 

про осіб, які не виконали наказ керівника державного органу, підприємства, 

установи та організації та не прибули за викликом до районного (міського) 

військового комісаріату. 

Таким чином, розпорядження військового комісаріату є підставою для 

наказу про оповіщення. 

 

Зразок 

Державне підприємство 

«Часничок» 
 

НАКАЗ 

08.04.2019                         м. Чернігів   № 55-аг 

 

 
Про оповіщення працівників 

щодо виклику до військового  

комісаріату 

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/921-2016-%D0%BF?find=1&text=%EE%F1%EE%E1%EE%E2#w133
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Відповідно до Порядку організації та ведення військового обліку 

призовників і військовозобов’язаних, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 07.12.2016 № 921 (із змінами) 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. ГОНЧАРОВІЙ Вірі Федорівні, інспектору з кадрів, відповідальній за 

ведення військового обліку, оповістити про виклик до Чернігівського 

міського комісаріату 12.04.2019 на 10.00 працівників: 

ВОРОШКА Генріха Антоновича, механіка з ремонту устаткування; 

ЗАЙЧУКА Петра Петровича, механіка з ремонту устаткування. 

2. ГОНЧАРОВІЙ В.Ф.: 

2.1. Довести наказ до відома працівників, зазначених у пункті 1 наказу, 

до 11.04.2019. 

2.2. Надати Чернігівському міському комісаріату копію наказу до 

11.04.2019. 

2.3.Доповісти про результати оповіщення до 12.04.2019. 

2.4. Письмово повідомити військкомат про працівників, які не 

виконали цей наказ та розпорядження військкомату і не прибули за 

викликом, до 17.04.2019. 

3. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

Підстава: розпорядження Чернігівського міського комісаріату (реквізити 

документа). 

 

 

Директор     Цибуля   Р.Д. Цибуля  

 

 

Візи,  

Відмітки про ознайомлення з наказом 

 

 

 

 

Відділ систематизації законодавства, 

правової роботи та правової освіти  

Управління державної реєстрації нормативно-правових  

актів, правової роботи та правової освіти  

Головного територіального управління юстиції  

у Чернігівській області  

 
сайт Головного територіального управління юстиції  

у Чернігівській області just.cg.gov.ua 


