
 1 

 
 

ЗАКОНИ УКРАЇНИ 
 
Про основи національної безпеки України. №  3200-IV від 15.12.2005 
Про розвідувальні органи України. №  3200-IV від 15.12.2005 
Про державні гарантії соціального захисту військовослужбовців, які звільняються із 
служби  у зв'язку з реформуванням Збройних Сил України, та членів їхніх сімей. №  
2505-IV від 25.03.2005 
Про демократичний цивільний контроль над воєнною організацією і 
правоохоронними органами держави  19 червня 2003 року №  975-IV 
Про Державний Гімн України.6 березня 2003 року № 602-IV 
Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. №  2435-IV від 02.03.2005 
Про організаційно-правові основи  боротьби з організованою злочинністю.     №3200-
IV від 15.12.2005 
Про боротьбу з корупцією. №   2459-IV від 03.03.2005 
Про правовий режим воєнного стану №  803-VI від 25.12.2008, 
Про правовий режим надзвичайного стану №  743-IV від 15.05.2003, 
Про Військову службу правопорядку у Збройних Силах України    №  1014-V від 
11.05.2007, 
Про Цивільну оборону України №  1014-V від 11.05.2007, 
Про інформацію №  2707-IV від 23.06.2005 
Про захист інформації в автоматизованих системах   31 травня 2005 року  № 2594-IV 
Про засади внутрішньої і зовнішньої політики. 1 липня 2010 р. № 2411-VI 
Про Збройні Сили України від 6.12.1991 р. № 1934 - ХІІ 
Про оборону України від 6.12.1991 р. № 1932 - ХІІ 
Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей від 
20.12.1991 р. № 2011-ХІІ 
Про військовий обов'язок і військову службу від 25.03.1992 р. № 2232-XII 
 



 2 

 
 
 
 
 
 

ЗАКОН УКРАЇНИ 
Про основи національної безпеки України 

 
 

Цей Закон відповідно до пункту 17 частини першої статті 92 Конституції України 
визначає основні засади державної політики, спрямованої на захист національних інтересів і 
гарантування в Україні безпеки особи, суспільства і держави від зовнішніх і внутрішніх 
загроз в усіх сферах життєдіяльності.  

 
Стаття 1. Визначення термінів 

Наведені в цьому Законі терміни вживаються в такому значенні:  
національна безпека – захищеність життєво важливих інтересів людини і громадянина, 
суспільства і держави, за якої забезпечуються сталий розвиток суспільства, своєчасне 
виявлення, запобігання і нейтралізація реальних та потенційних загроз національним 
інтересам;  
національні інтереси – життєво важливі матеріальні, інтелектуальні і духовні цінності 
Українського народу як носія суверенітету і єдиного джерела влади в Україні, визначальні 
потреби суспільства і держави, реалізація яких гарантує державний суверенітет України та її 
прогресивний розвиток;  
загрози національній безпеці – наявні та потенційно можливі явища і чинники, що 
створюють небезпеку життєво важливим національним інтересам України;  
Воєнна організація держави – сукупність органів державної влади, військових формувань, 
утворених відповідно до законів України, діяльність яких перебуває під демократичним 
цивільним контролем з боку суспільства і безпосередньо спрямована на захист національних 
інтересів України від зовнішніх та внутрішніх загроз;  
правоохоронні органи – органи державної влади, на які Конституцією і законами України 
покладено здійснення правоохоронних функцій.  
 
Стаття 2. Правова основа національної безпеки 

Правову основу у сфері національної безпеки України становлять Конституція, цей та 
інші закони України, міжнародні договори, згода на обов'язковість яких надана Верховною 
Радою України, а також видані на виконання законів інші нормативно-правові акти.  

Відповідно до цього Закону розробляються і затверджуються Президентом України 
Стратегія національної безпеки України і Воєнна доктрина України, доктрини, концепції, 
стратегії і програми, якими визначаються цільові настанови та керівні принципи воєнного 
будівництва, а також напрями діяльності органів державної влади в конкретній обстановці з 
метою своєчасного виявлення, відвернення і нейтралізації реальних і потенційних загроз 
національним інтересам України. Стратегія національної безпеки України і Воєнна доктрина 
України є документами, обов'язковими для виконання, і основою для розробки конкретних 
програм за складовими державної політики національної безпеки. 

 
Стаття 3. Об'єкти національної безпеки 

Об'єктами національної безпеки є:  
людина і громадянин – їхні конституційні права і свободи;  
суспільство – його духовні, морально-етичні, культурні, історичні, інтелектуальні та 
матеріальні цінності, інформаційне і навколишнє природне середовище і природні ресурси;  



 3 

держава – її конституційний лад, суверенітет, територіальна цілісність і недоторканність.  
 
Стаття 4. Суб'єкти забезпечення національної безпеки 

Суб'єктами забезпечення національної безпеки є:  
• Президент України;  
• Верховна Рада України;  
• Кабінет Міністрів України;  
• Рада національної безпеки і оборони України;  
• міністерства та інші центральні органи 
виконавчої влади; 
• Національний банк України; 
• громадяни України, об'єднання громадян 

• суди загальної юрисдикції;  
• прокуратура України;  
• місцеві державні адміністрації та органи 
місцевого самоврядування;  
• Збройні Сили України, Служба безпеки 
України, Державна прикордонна служба 
України та інші військові формування, 
утворені відповідно до законів України;  

 
Стаття 5. Принципи забезпечення національної безпеки 

Основними принципами забезпечення національної безпеки є:  
1. пріоритет прав і свобод людини і громадянина;  
2. верховенство права;  
3. пріоритет договірних (мирних) засобів у розв'язанні конфліктів;  
4. своєчасність і адекватність заходів захисту національних інтересів реальним і 
потенційним загрозам;  
5. чітке розмежування повноважень та взаємодія органів державної влади у забезпеченні 
національної безпеки;  
6. демократичний цивільний контроль над Воєнною організацією держави та іншими 
структурами в системі національної безпеки;  
7. використання в інтересах України міждержавних систем та механізмів міжнародної 
колективної безпеки.  
8. Національна безпека України забезпечується шляхом проведення виваженої державної 
політики відповідно до прийнятих в установленому порядку доктрин, концепцій, стратегій і 
програм у політичній, економічній, соціальній, воєнній, екологічній, науково-технологічній, 
інформаційній та інших сферах.  

Вибір конкретних засобів і шляхів забезпечення національної безпеки України 
обумовлюється необхідністю своєчасного вжиття заходів, адекватних характеру і масштабам 
загроз національним інтересам.  
 
Стаття 6. Пріоритети національних інтересів 

 
Пріоритетами національних інтересів України є:  

• гарантування конституційних прав і свобод людини і громадянина;  
• розвиток громадянського суспільства, його демократичних інститутів;  
• захист державного суверенітету, територіальної цілісності та недоторканності державних 
кордонів, недопущення втручання у внутрішні справи України;  
• зміцнення політичної і соціальної стабільності в суспільстві;  
• забезпечення розвитку і функціонування української мови як державної в усіх сферах 
суспільного життя на всій території України, гарантування вільного розвитку, використання і 
захисту російської, інших мов національних меншин України;  
• створення конкурентоспроможної, соціально орієнтованої ринкової економіки та 
забезпечення постійного зростання рівня життя і добробуту населення;  
• збереження та зміцнення науково-технологічного потенціалу, утвердження інноваційної 
моделі розвитку;  
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• забезпечення екологічно та техногенно безпечних умов життєдіяльності громадян і 
суспільства, збереження навколишнього природного середовища та раціональне 
використання природних ресурсів;  
• розвиток духовності, моральних засад, інтелектуального потенціалу Українського 
народу, зміцнення фізичного здоров'я нації, створення умов для розширеного відтворення 
населення;  
• інтеграція України в європейський політичний, економічний, правовий простір та в 
євроатлантичний безпековий простір; розвиток рівноправних взаємовигідних відносин з 
іншими державами світу в інтересах України.  
 
Стаття 7. Загрози національним інтересам і національній безпеці України 
 

На сучасному етапі основними реальними та потенційними загрозами національній 
безпеці України, стабільності в суспільстві є:  

у зовнішньополітичній сфері:  
посягання на державний суверенітет України та її територіальну цілісність, територіальні 
претензії з боку інших держав;  
спроби втручання у внутрішні справи України з боку інших держав;  
воєнно-політична нестабільність, регіональні та локальні війни (конфлікти) в різних регіонах 
світу, насамперед поблизу кордонів України;  

у сфері державної безпеки:  
розвідувально-підривна діяльність іноземних спеціальних служб;  
загроза посягань з боку окремих груп та осіб на державний суверенітет, територіальну 

цілісність, економічний, науково-технічний і оборонний потенціал України, права і свободи 
громадян;  

поширення корупції, хабарництва в органах державної влади, зрощення бізнесу і 
політики, організованої злочинної діяльності;  

злочинна діяльність проти миру і безпеки людства, насамперед поширення 
міжнародного тероризму;  

загроза використання з терористичною метою ядерних та інших об'єктів на території 
України;  

можливість незаконного ввезення в країну зброї, боєприпасів, вибухових речовин і 
засобів масового ураження, радіоактивних і наркотичних засобів;  

спроби створення і функціонування незаконних воєнізованих збройних формувань та 
намагання використати в інтересах певних сил діяльність військових формувань і 
правоохоронних органів держави;  

прояви сепаратизму, намагання автономізації за етнічною ознакою окремих регіонів 
України;  

 
у воєнній сфері та сфері безпеки державного кордону України:  
поширення зброї масового ураження і засобів її доставки;  
недостатня ефективність існуючих структур і механізмів забезпечення міжнародної 

безпеки та глобальної стабільності;  
нелегальна міграція;  
можливість втягування України в регіональні збройні конфлікти чи у протистояння з 

іншими державами;  
нарощування іншими державами поблизу кордонів України угруповань військ та 

озброєнь, які порушують співвідношення сил, що склалося;  
небезпечне зниження рівня забезпечення військовою та спеціальною технікою та 

озброєнням нового покоління Збройних Сил України, інших військових формувань, що 
загрожує зниженням їх боєздатності;  
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повільність у здійсненні та недостатнє фінансове забезпечення програм реформування 
Воєнної організації та оборонно-промислового комплексу України;  

накопичення великої кількості застарілої та не потрібної для Збройних Сил України 
військової техніки, озброєння, вибухових речовин;  

незавершеність договірно-правового оформлення і недостатнє облаштування 
державного кордону України;  

незадовільний рівень соціального захисту військовослужбовців, громадян, звільнених 
з військової служби, та членів їхніх сімей;  
 

у внутрішньополітичній сфері:  
порушення з боку органів державної влади та органів місцевого самоврядування 

Конституції і законів України, прав і свобод людини і громадянина, в тому числі при 
проведенні виборчих кампаній, недостатня ефективність контролю за дотриманням вимог 
Конституції і виконанням законів України;  

можливість виникнення конфліктів у сфері міжетнічних і міжконфесійних відносин, 
радикалізації та проявів екстремізму в діяльності деяких об'єднань національних меншин та 
релігійних громад;  

загроза проявів сепаратизму в окремих регіонах України;  
структурна та функціональна незбалансованість політичної системи суспільства, 

нездатність окремих її ланок до оперативного реагування на загрози національній безпеці;  
в економічній сфері:  
істотне скорочення внутрішнього валового продукту, зниження інвестиційної та 

інноваційної активності і науково-технічного та технологічного потенціалу, скорочення 
досліджень на стратегічно важливих напрямах інноваційного розвитку;  

ослаблення системи державного регулювання і контролю у сфері економіки;  
нестабільність у правовому регулюванні відносин у сфері економіки, в тому числі 

фінансової (фіскальної) політики держави; відсутність ефективної програми запобігання 
фінансовим кризам; зростання кредитних ризиків;  

критичний стан основних виробничих фондів у провідних галузях промисловості, 
агропромисловому комплексі, системах життєзабезпечення; загострення проблеми 
підтримання в належному технічному стані ядерних об'єктів на території України;  

недостатні темпи відтворювальних процесів та подолання структурної деформації в 
економіці;  

критична залежність національної економіки від кон'юнктури зовнішніх ринків, 
низькі темпи розширення внутрішнього ринку;  

нераціональна структура експорту з переважно сировинним характером та низькою 
питомою вагою продукції з високою часткою доданої вартості;  

велика боргова залежність держави, критичні обсяги державних зовнішнього і 
внутрішнього боргів;  

небезпечне для економічної незалежності України зростання частки іноземного 
капіталу у стратегічних галузях економіки;  

неефективність антимонопольної політики та механізмів державного регулювання 
природних монополій, що ускладнює створення конкурентного середовища в економіці;  

критичний стан з продовольчим забезпеченням населення;  
неефективність використання паливно-енергетичних ресурсів, недостатні темпи 

диверсифікації джерел їх постачання та відсутність активної політики енергозбереження, що 
створює загрозу енергетичній безпеці держави;  

"тінізація" національної економіки;  
переважання в діяльності управлінських структур особистих, корпоративних, 

регіональних інтересів над загальнонаціональними;  
у соціальній та гуманітарній сферах:  
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невідповідність програм реформування економіки країни і результатів їх здійснення 
визначеним соціальним пріоритетам;  

неефективність державної політики щодо підвищення трудових доходів громадян, 
подолання бідності та збалансування продуктивної зайнятості працездатного населення;  

криза системи охорони здоров'я і соціального захисту населення і, як наслідок, 
небезпечне погіршення стану здоров'я населення; поширення наркоманії, алкоголізму, 
соціальних хвороб;  

загострення демографічної кризи;  
зниження можливостей здобуття якісної освіти представниками бідних прошарків 

суспільства;  
прояви моральної та духовної деградації суспільства;  
зростання дитячої та підліткової бездоглядності, безпритульності, бродяжництва;  
у науково-технологічній сфері:  
наростаюче науково-технологічне відставання України від розвинутих країн;  
неефективність державної інноваційної політики, механізмів стимулювання 

інноваційної діяльності;  
низька конкурентоспроможність продукції;  
нерозвиненість внутрішнього ринку високотехнологічної продукції та відсутність 

його ефективного захисту від іноземної технічної і технологічної експансії;  
зниження внутрішнього попиту на підготовку науково-технічних кадрів для наукових, 

конструкторських, технологічних установ та високотехнологічних підприємств, 
незадовільний рівень оплати науково-технічної праці, падіння її престижу, недосконалість 
механізмів захисту прав інтелектуальної власності;  

відплив учених, фахівців, кваліфікованої робочої сили за межі України;  
в екологічній сфері:  
значне антропогенне порушення і техногенна перевантаженість території України, 

зростання ризиків виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного 
характерів;  

нераціональне, виснажливе використання мінерально-сировинних природних ресурсів 
як невідновлюваних, так і відновлюваних;  

неподоланність негативних соціально-екологічних наслідків Чорнобильської 
катастрофи;  

погіршення екологічного стану водних басейнів, загострення проблеми 
транскордонних забруднень та зниження якості води;  

загострення техногенного стану гідротехнічних споруд каскаду водосховищ на р. 
Дніпро;  

неконтрольоване ввезення в Україну екологічно небезпечних технологій, речовин, 
матеріалів і трансгенних рослин, збудників хвороб, небезпечних для людей, тварин, рослин і 
організмів, екологічно необґрунтоване використання генетично змінених рослин, організмів, 
речовин та похідних продуктів;  

неефективність заходів щодо подолання негативних наслідків військової та іншої 
екологічно небезпечної діяльності;  

небезпека техногенного, у тому числі ядерного та біологічного, тероризму;  
посилення впливу шкідливих генетичних ефектів у популяціях живих організмів, 

зокрема генетично змінених організмів, та біотехнологій;  
застарілість та недостатня ефективність комплексів з утилізації токсичних і 

екологічно небезпечних відходів;  
в інформаційній сфері:  
прояви обмеження свободи слова та доступу громадян до інформації;  
поширення засобами масової інформації культу насильства, жорстокості, порнографії;  
комп'ютерна злочинність та комп'ютерний тероризм;  
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розголошення інформації, яка становить державну та іншу, передбачену законом, 
таємницю, а також конфіденційної інформації, що є власністю держави або спрямована на 
забезпечення потреб та національних інтересів суспільства і держави;  

намагання маніпулювати суспільною свідомістю, зокрема, шляхом поширення 
недостовірної, неповної або упередженої інформації.  

 
Стаття 8. Основні напрями державної політики з питань національної безпеки 

З урахуванням геополітичної і внутрішньої обстановки в Україні діяльність усіх 
державних органів має бути зосереджена на прогнозуванні, своєчасному виявленні, 
попередженні і нейтралізації зовнішніх і внутрішніх загроз національній безпеці, захисті 
суверенітету і територіальної цілісності України, безпеки її прикордонного простору, 
піднесенні економіки країни, забезпеченні особистої безпеки, конституційних прав і свобод 
людини і громадянина, викоріненні злочинності, вдосконаленні системи державної влади, 
зміцненні законності і правопорядку та збереженні соціально-політичної стабільності 
суспільства, зміцненні позицій України у світі, підтриманні на належному рівні її 
оборонного потенціалу і обороноздатності, радикальному поліпшенні екологічної ситуації.  

Основними напрямами державної політики з питань національної безпеки України є:  
у зовнішньополітичній сфері – проведення активної міжнародної політики України з 

метою:  
створення сприятливих зовнішньополітичних умов для прогресивного економічного і 

соціального розвитку України;  
запобігання втручанню у внутрішні справи України і відвернення посягань на її 

державний суверенітет і територіальну цілісність з боку інших держав;  
забезпечення повноправної участі України в загальноєвропейській та регіональних 

системах колективної безпеки, набуття членства у Європейському Союзі та Організації 
Північноатлантичного договору при збереженні добросусідських відносин і стратегічного 
партнерства з Російською Федерацією, іншими країнами Співдружності Незалежних Держав, 
а також з іншими державами світу;  

сприяння усуненню конфліктів, насамперед у регіонах, що межують з Україною;  
участь у міжнародній миротворчій діяльності під егідою ООН, ОБСЄ, інших 

міжнародних організацій у сфері безпеки;  
участь у заходах щодо боротьби з міжнародними організованими злочинними 

угрупованнями та міжнародним тероризмом, протидія поширенню ядерної та іншої зброї 
масового ураження і засобів її доставки;  

адаптація законодавства України до законодавства Європейського Союзу;  
у сфері державної безпеки:  
реформування правоохоронної системи з метою підвищення ефективності її 

діяльності на основі оптимізації структури, підвищення рівня координації діяльності 
правоохоронних органів, покращання їх фінансового, матеріально-технічного, організаційно-
правового і кадрового забезпечення;  

зосередження ресурсів і посилення координації діяльності правоохоронних, 
розвідувальних і контррозвідувальних органів України для боротьби з організованою 
злочинністю та наркобізнесом;  

участь України в міжнародному співробітництві у сфері боротьби з міжнародною 
злочинністю, тероризмом, наркобізнесом, нелегальною міграцією;  

відпрацювання ефективно діючої системи контролю за поставками продукції і 
технологій оборонного призначення і подвійного використання;  

у воєнній сфері та сфері безпеки державного кордону України:  
прискорення реформування Збройних Сил України та інших військових формувань з 

метою забезпечення їх максимальної ефективності та здатності давати адекватну відповідь 
реальним та потенційним загрозам Україні; перехід до комплектування Збройних Сил 
України на контрактній основі;  
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здійснення державних програм модернізації наявних, розроблення та впровадження 
новітніх зразків бойової техніки та озброєнь;  

посилення контролю за станом озброєнь і захищеністю військових об'єктів; 
активізація робіт з утилізації зброї;  

впровадження системи демократичного цивільного контролю над Воєнною 
організацією та правоохоронними органами держави;  

забезпечення соціального захисту військовослужбовців та членів їх сімей;  
дотримання угод щодо тимчасового розташування Чорноморського флоту Російської 

Федерації на території України;  
прискорення процесу делімітації та демаркації кордонів України;  
боротьба з організованими злочинними угрупованнями, в тому числі міжнародними, 

які намагаються діяти через державний кордон України, в пунктах пропуску та виключній 
(морській) економічній зоні України;  

поглиблення транскордонного співробітництва з суміжними державами;  
у внутрішньополітичній сфері:  
забезпечення неухильного додержання конституційних прав і свобод людини і 

громадянина, захист конституційного устрою, вдосконалення системи політичної влади з 
метою зміцнення демократії, духовних та моральних підвалин суспільства; підвищення 
ефективності функціонування політичних інститутів влади;  

створення дійових, у тому числі судових, механізмів захисту конституційних прав 
людини і основних свобод;  

забезпечення політичної стабільності, громадянського миру та взаєморозуміння в 
суспільстві, запобігання проявам екстремізму;  

забезпечення прозорості в діяльності державних органів, прийнятті управлінських 
рішень, інформованості населення, зміцнення на цій основі його довіри до владних 
інститутів;  

створення повноцінного, ефективно діючого місцевого і регіонального 
самоврядування;  

формування і вдосконалення політико-правових, соціально-економічних та духовно-
культурних засад етнонаціональної стабільності, відпрацювання ефективних механізмів 
узгодження інтересів етнічних спільнот та розв'язання міжнаціональних суперечностей;  

забезпечення міжконфесійної стабільності та запобігання конфліктним загостренням 
на релігійній основі, недопущення протистояння різних церков, у тому числі щодо розподілу 
сфер впливу на території України;  

в економічній сфері:  
забезпечення умов для сталого економічного зростання та підвищення 

конкурентоспроможності національної економіки;  
прискорення прогресивних структурних та інституціональних змін в економіці, 

поліпшення інвестиційного клімату, підвищення ефективності інвестиційних процесів; 
стимулювання випереджувального розвитку наукоємних високотехнологічних виробництв;  

вдосконалення антимонопольної політики; створення ефективного механізму 
державного регулювання природних монополій;  

подолання "тінізації" економіки через реформування податкової системи, 
оздоровлення фінансово-кредитної сфери та припинення відпливу капіталів за кордон, 
зменшення позабанківського обігу грошової маси;  

забезпечення збалансованого розвитку бюджетної сфери, внутрішньої і зовнішньої 
захищеності національної валюти, її стабільності, захисту інтересів вкладників, фінансового 
ринку;  

здійснення виваженої політики внутрішніх та зовнішніх запозичень;  
забезпечення енергетичної безпеки на основі сталого функціонування і розвитку 

паливно-енергетичного комплексу, в тому числі послідовного і активного проведення 
політики енергозбереження та диверсифікації джерел енергозабезпечення;  
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забезпечення продовольчої безпеки;  
захист внутрішнього ринку від недоброякісного імпорту – поставок продукції, яка 

може завдавати шкоди національним виробникам, здоров'ю людей та навколишньому 
природному середовищу;  

посилення участі України у міжнародному поділі праці, розвиток експортного 
потенціалу високотехнологічної продукції, поглиблення інтеграції у європейську і світову 
економічну систему та активізація участі в міжнародних економічних і фінансових 
організаціях;  

у науково-технологічній сфері:  
посилення державної підтримки розвитку пріоритетних напрямів науки і техніки як 

основи створення високих технологій та забезпечення переходу економіки на інноваційну 
модель розвитку, створення ефективної системи інноваційної діяльності в Україні;  

поетапне збільшення обсягів бюджетних видатків на розвиток освіти і науки, 
створення умов для широкого залучення в науково-технічну сферу позабюджетних 
асигнувань;  

створення економічних і суспільно-політичних умов для підвищення соціального 
статусу наукової та технічної інтелігенції;  

забезпечення необхідних умов для реалізації прав інтелектуальної власності;  
забезпечення належного рівня безпеки експлуатації промислових, 

сільськогосподарських і військових об'єктів, споруд та інженерних мереж;  
в екологічній сфері:  
здійснення комплексу заходів, які гарантують екологічну безпеку ядерних об'єктів і 

надійний радіаційний захист населення та довкілля, зведення до мінімуму впливу наслідків 
аварії на Чорнобильській АЕС;  

впровадження у виробництво сучасних, екологічно безпечних, ресурсо- та 
енергозберігаючих технологій, підвищення ефективності використання природних ресурсів, 
розвиток технологій переробки та утилізації відходів;  

поліпшення екологічного стану річок України, насамперед басейну р. Дніпро, та 
якості питної води;  

запобігання забрудненню Чорного та Азовського морів та поліпшення їх екологічного 
стану;  

стабілізація та поліпшення екологічного стану в містах і промислових центрах 
Донецько-Придніпровського регіону;  

недопущення неконтрольованого ввезення в Україну екологічно небезпечних 
технологій, речовин і матеріалів, збудників хвороб, небезпечних для людей, тварин, рослин, 
організмів;  

реалізація заходів щодо зменшення негативного впливу глобальних екологічних 
проблем на стан екологічної безпеки України, розширення її участі у міжнародному 
співробітництві з цих питань;  

у соціальній та гуманітарній сферах:  
істотне посилення соціальної складової економічної політики, реальне підвищення 

життєвого рівня населення, передусім на основі піднесення вартості оплати праці, своєчасної 
виплати заробітної плати та гарантованих законом соціальних виплат, посилення цільової 
спрямованості матеріальної підтримки, зниження рівня безробіття;  

створення умов для подолання бідності і надмірного майнового розшарування в 
суспільстві;  

збереження та зміцнення демографічного і трудоресурсного потенціалу країни; 
подолання кризових демографічних процесів;  

створення ефективної системи соціального захисту людини, охорони та відновлення її 
фізичного і духовного здоров'я, ліквідації алкоголізму, наркоманії, інших негативних явищ;  

ліквідація бездоглядності, безпритульності та бродяжництва серед дітей і підлітків;  
в інформаційній сфері:  
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забезпечення інформаційного суверенітету України;  
вдосконалення державного регулювання розвитку інформаційної сфери шляхом 

створення нормативно-правових та економічних передумов для розвитку національної 
інформаційної інфраструктури та ресурсів, впровадження новітніх технологій у цій сфері, 
наповнення внутрішнього та світового інформаційного простору достовірною інформацією 
про Україну;  

активне залучення засобів масової інформації до боротьби з корупцією, 
зловживаннями службовим становищем, іншими явищами, які загрожують національній 
безпеці України;  

забезпечення неухильного дотримання конституційного права громадян на свободу 
слова, доступу до інформації, недопущення неправомірного втручання органів державної 
влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб у діяльність засобів масової 
інформації, дискримінації в інформаційній сфері і переслідування журналістів за політичні 
позиції;  

вжиття комплексних заходів щодо захисту національного інформаційного простору та 
протидії монополізації інформаційної сфери України.  
 
Стаття 9. Повноваження суб'єктів забезпечення національної безпеки 

Відповідно до Конституції і законів України:  
Президент України як глава держави, гарант державного суверенітету, 

територіальної цілісності України, додержання Конституції України, прав і свобод людини і 
громадянина, Верховний Головнокомандувач Збройних Сил України і Голова Ради 
національної безпеки і оборони України здійснює загальне керівництво у сферах 
національної безпеки та оборони України;  

Верховна Рада України в межах повноважень, визначених Конституцією України, 
визначає засади внутрішньої та зовнішньої політики, основи національної безпеки, формує 
законодавчу базу в цій сфері, схвалює рішення з питань введення надзвичайного і воєнного 
стану, мобілізації, визначення загальної структури, чисельності, функцій Збройних Сил 
України та інших військових формувань, створених відповідно до законів України;  

Рада національної безпеки і оборони України координує та контролює діяльність 
органів виконавчої влади у сферах національної безпеки і оборони; з урахуванням змін у 
геополітичній обстановці вносить Президенту України пропозиції щодо уточнення Стратегії 
національної безпеки України та Воєнної доктрини України;  

Кабінет Міністрів України як вищий орган у системі органів виконавчої влади 
забезпечує державний суверенітет і економічну самостійність України, вживає заходів щодо 
забезпечення прав і свобод людини і громадянина, обороноздатності, національної безпеки 
України, громадського порядку і боротьби із злочинністю;  

Національний банк України відповідно до основних засад грошово-кредитної 
політики визначає та проводить грошово-кредитну політику в інтересах національної 
безпеки України;  

міністерства, Служба безпеки України та інші центральні органи виконавчої влади 
в межах своїх повноважень забезпечують виконання передбачених Конституцією і законами 
України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України завдань, здійснюють 
реалізацію концепцій, програм у сфері національної безпеки, підтримують у стані готовності 
до застосування сили та засоби забезпечення національної безпеки;  

місцеві державні адміністрації та органи місцевого самоврядування забезпечують 
вирішення питань у сфері національної безпеки, віднесених законодавством до їхньої 
компетенції;  

Воєнна організація держави забезпечує оборону України, захист її суверенітету, 
територіальної цілісності і недоторканності кордонів; протидіє зовнішнім загрозам воєнного 
характеру;  
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правоохоронні органи ведуть боротьбу із злочинністю і протидіють тероризму, 
забезпечують захист і врятування населення в разі виникнення надзвичайних ситуацій 
техногенного і природного характерів;  

суди загальної юрисдикції здійснюють судочинство у справах про злочини, що 
завдають шкоди національній безпеці України;  

прокуратура України здійснює повноваження у сфері національної безпеки України 
відповідно до Конституції України та Закону України "Про прокуратуру України";  

громадяни України через участь у виборах, референдумах та через інші форми 
безпосередньої демократії, а також через органи державної влади та органи місцевого 
самоврядування, які вони обирають, реалізують національні інтереси, добровільно і в 
порядку виконання конституційних обов'язків здійснюють заходи, визначені законодавством 
України щодо забезпечення її національної безпеки; як безпосередньо, так і через об'єднання 
громадян привертають увагу суспільних і державних інститутів до небезпечних явищ і 
процесів у різних сферах життєдіяльності країни; у законний спосіб і законними засобами 
захищають власні права та інтереси, а також власну безпеку.  
 
Стаття 10. Основні функції суб'єктів забезпечення національної безпеки України 

Основними функціями суб'єктів забезпечення національної безпеки є:  
1. Вироблення і періодичне уточнення Стратегії національної безпеки України і 

Воєнної доктрини України, доктрин, концепцій, стратегій і програм у сфері національної 
безпеки, планування і здійснення конкретних заходів щодо протидії і нейтралізації загроз 
національним інтересам України;  

2. Створення нормативно-правової бази, необхідної для ефективного 
функціонування системи національної безпеки;  

3. Удосконалення її організаційної структури;  
4. Комплексне кадрове, фінансове, матеріальне, технічне, інформаційне та інше 

забезпечення життєдіяльності складових (структурних елементів) системи;  
5. Підготовка сил та засобів суб'єктів системи до їх застосування згідно з 

призначенням;  
6. Постійний моніторинг впливу на національну безпеку процесів, що відбуваються 

в політичній, соціальній, економічній, екологічній, науково-технологічній, інформаційній, 
воєнній та інших сферах, релігійному середовищі, міжетнічних стосунках; прогнозування 
змін, що відбуваються в них, та потенційних загроз національній безпеці;  

7. Систематичне спостереження за станом і проявами міжнародного та інших видів 
тероризму;  

8. Прогнозування, виявлення та оцінка можливих загроз, дестабілізуючих чинників і 
конфліктів, причин їх виникнення та наслідків прояву;  

9. Розроблення науково обґрунтованих пропозицій і рекомендацій щодо прийняття 
управлінських рішень з метою захисту національних інтересів України;  

10. Запобігання та усунення впливу загроз і дестабілізуючих чинників на національні 
інтереси;  

11. Локалізація, деескалація та врегулювання конфліктів і ліквідація їх наслідків або 
впливу дестабілізуючих чинників;  

12. Оцінка результативності дій щодо забезпечення національної безпеки та визначення 
витрат на ці цілі;  

13. Участь у двосторонньому і багатосторонньому співробітництві в галузі безпеки, 
якщо це відповідає національним інтересам України;  

14. Спільне проведення планових та оперативних заходів у рамках міжнародних 
організацій та договорів у галузі безпеки.  

 
Стаття 11. Контроль за здійсненням заходів щодо забезпечення національної безпеки 



 12

Контроль за реалізацією заходів у сфері національної безпеки здійснюється 
відповідно Президентом України, Верховною Радою України, Кабінетом Міністрів України, 
Радою національної безпеки і оборони України в межах їх повноважень, визначених 
Конституцією і законами України.  
 
Стаття 12. Прикінцеві положення 

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.  
2. З набранням чинності цим Законом втрачає чинність Концепція (основи державної 

політики) національної безпеки України, схвалена Постановою Верховної Ради України від 
16 січня 1997 року (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 10, ст. 85; 2001 р., N 9, ст. 
38).  
 
 
Президент України м. Київ       Л. КУЧМА  
19 червня 2003 року N 964-IV  
Опубліковано в газеті “Голос України“ за 22.07.03 
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ЗАКОН УКРАЇНИ 
Про розвідувальні органи України 

22 березня 2001 року N 2331-III 
 
Цей Закон визначає правові основи організації і діяльності спеціальних органів 

державної влади, які здійснюють розвідувальну діяльність з метою захисту національних 
інтересів України від зовнішніх загроз, порядок контролю і нагляду за їх діяльністю, а також 
встановлює правовий статус співробітників цих органів, їх соціальні гарантії.  

 
 

Розділ I 
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 
Стаття 1. Основні терміни 
 
Наведені в цьому Законі терміни вживаються у такому значенні:  
розвідувальна діяльність – діяльність спеціальних органів державної влади, 

спрямована на захист національних інтересів України від зовнішніх загроз, сприяння 
формуванню і реалізації державної політики у сферах національної безпеки і оборони;  

розвідувальна інформація – добуті відомості про реальні та потенційні можливості, 
плани, наміри і дії іноземних держав, організацій та окремих осіб, що загрожують 
національним інтересам України, а також про події і обставини, що стосуються національної 
безпеки і оборони;  

розвідувальні органи України – спеціальні підрозділи центральних органів виконавчої 
влади, які здійснюють розвідувальну діяльність з метою захисту національних інтересів 
України від зовнішніх загроз.  

 
Стаття 2. Правова основа діяльності розвідувальних органів України 
 
Правову основу діяльності розвідувальних органів України становлять Конституція 

України, цей та інші закони України, а також прийняті відповідно до них інші нормативно-
правові акти.  

 
Стаття 3. Принципи діяльності розвідувальних органів України 
 
Діяльність розвідувальних органів України здійснюється на основі:  
законності;  
поваги і дотримання прав та свобод людини і громадянина;  
безперервності;  
поєднання в межах, визначених законом, гласних та негласних методів і засобів;  
розмежування сфер діяльності розвідувальних органів, взаємодії і координації їх 

діяльності;  
незалежності і оперативності у поданні розвідувальної інформації;  
позапартійності;  
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підконтрольності і підзвітності відповідним органам державної влади в межах, 
передбачених законом.  

Діяльність розвідувальних органів не може використовуватися для вирішення не 
передбачених цим Законом завдань.  

 
Стаття 4. Основні завдання розвідувальних органів України 
 
На розвідувальні органи України покладаються:  
добування, аналітична обробка та надання визначеним законом органам державної 

влади розвідувальної інформації;  
сприяння спеціальними заходами здійсненню державної політики України в 

економічній, політичній, воєнній, військово-технічній, екологічній та інформаційній сферах, 
зміцнення обороноздатності, економічного і науково-технічного розвитку;  

забезпечення безпечного функціонування установ України за кордоном, безпеки 
співробітників цих установ та членів їх сімей у країні перебування, а також відряджених за 
кордон громадян України, які обізнані у відомостях, що становлять державну таємницю;  

участь у боротьбі з міжнародною організованою злочинністю, в тому числі з 
тероризмом, незаконним обігом наркотичних засобів, незаконною торгівлею зброєю і 
технологією її виготовлення, незаконною міграцією.  

 
Стаття 5. Методи і засоби діяльності розвідувальних органів України 
 
Для виконання покладених на розвідувальні органи України завдань щодо отримання 

розвідувальної інформації та забезпечення безпеки своїх співробітників вони застосовують 
методи і засоби оперативно-розшукової діяльності у порядку, визначеному в Законі України 
"Про оперативно-розшукову діяльність", з урахуванням особливостей, передбачених цим 
Законом.  

Методи і засоби діяльності розвідувальних органів не повинні завдавати шкоди 
життю, здоров'ю, честі і гідності людей.  

Не підлягає розголошенню інформація, що стосується особистого життя, честі та 
гідності громадян, яка стала відома розвідувальним органам у процесі їх роботи, крім 
випадків, передбачених законом.  

Порядок зберігання інформації, здобутої в процесі розвідувальної діяльності, 
визначається відповідними нормативно-правовими актами.  
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Розділ II 
РОЗВІДУВАЛЬНІ ОРГАНИ УКРАЇНИ, ОРГАНІЗАЦІЯ ЇХ ДІЯЛЬНОСТІ, 
ФІНАНСОВОГО ТА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

 
Стаття 6. Розвідувальні органи України 
 
Розвідувальну діяльність в інтересах національної безпеки України, захисту її 

суверенітету, територіальної цілісності та національних інтересів від зовнішніх загроз, в 
межах визначених законом повноважень, здійснюють розвідувальні органи:  

Служби безпеки України – для забезпечення інтересів держави в політичній, 
економічній, військово-технічній, науково-технологічній, інформаційній та екологічній 
сферах;  

Міністерства оборони України – для визначення рівня воєнної загрози, забезпечення 
оборони і інтересів держави у сферах: воєнній, воєнно-політичній, воєнно-технічній, воєнно-
економічній, інформаційній та екологічній;  

спеціально уповноваженого органу виконавчої влади з питань захисту державного 
кордону України – для забезпечення інтересів держави у сферах прикордонної та 
імміграційної політики, а також в інших сферах, що стосуються питань захисту державного 
кордону України та її суверенних прав у виключній (морській) економічній зоні та 
континентальному шельфі.  

Питання утворення, реорганізації і ліквідації розвідувальних органів здійснюються 
відповідно до конституційних повноважень Президентом України.  

Здійснення розвідувальної діяльності з метою отримання інформації у сферах, що 
стосуються національної безпеки і оборони, іншими органами державної влади, 
підприємствами, установами і організаціями незалежно від форми власності, які не 
передбачені в цьому Законі, а також фізичними особами забороняється.  

Розвідувальні органи України є юридичними особами, вони мають дійсне та умовне 
найменування, відповідні емблеми, печатки і штампи, печатки із зображенням Державного 
Герба України та своїм найменуванням, рахунки, у тому числі валютні, в банках та інших 
фінансових установах.  

 
Стаття 7. Керівництво розвідувальними органами України та координація їх 

діяльності 
 
Загальне керівництво розвідувальними органами України відповідно до Конституції 

України та цього Закону здійснює Президент України.  
Керівники центральних органів виконавчої влади, до складу яких входять 

розвідувальні органи, здійснюють керівництво ними в межах повноважень, визначених 
законом і положеннями про відповідні розвідувальні органи, затвердженими Президентом 
України, та створюють необхідні умови для їх функціонування.  

Безпосереднє керівництво розвідувальними органами України здійснюють їх 
керівники, які призначаються на посаду і звільняються з посади Президентом України за 
поданням керівників відповідних центральних органів виконавчої влади.  

Координація діяльності розвідувальних органів України здійснюється Президентом 
України через очолювану ним Раду національної безпеки і оборони України, яка діє 
відповідно до Закону України "Про Раду національної безпеки і оборони України".  

Порядок координації діяльності розвідувальних органів України в особливий період 
визначається Президентом України.  

 
Стаття 8. Позапартійність розвідувальних органів України 
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Використання розвідувальних органів України будь-ким у партійних інтересах не 
допускається. Діяльність розвідувальних органів України не може використовуватися для 
обмеження прав і свобод громадян або з метою насильницької зміни конституційного ладу, 
усунення органів державної влади чи перешкоджання їх діяльності.  

У розвідувальних органах України забороняється створення і діяльність 
організаційних структур політичних партій та інших об'єднань громадян, що мають 
політичні цілі. Членство та участь співробітників розвідувальних органів України у 
діяльності політичних партій та інших об'єднаннях громадян, що мають політичні цілі, не 
допускається.  

Як виняток дозволяється членство працівників, які уклали трудовий договір з 
розвідувальними органами України, у професійних спілках.  

 
Стаття 9. Права розвідувальних органів України 
 
Для виконання визначених цим Законом завдань розвідувальні органи України мають 

право:  
встановлювати на конфіденційній основі співробітництво з повнолітніми, дієздатними 

особами, які добровільно дали на це згоду;  
отримувати для розвідувальних цілей необхідну інформацію від усіх органів 

державної влади, підприємств, організацій і установ, включаючи банки, незалежно від форми 
власності, в тому числі інформацію з автоматизованих інформаційних та довідкових систем, 
банків даних тощо у порядку, визначеному законом;  

користуватися послугами, в тому числі платними, експертів та консультантів з числа 
фахівців інших органів державної влади, підприємств, установ і організацій усіх форм 
власності; 

використовувати на договірних засадах службові приміщення, транспортні засоби та 
інше майно підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності, а також за 
згодою окремих осіб – належні їм житлові та нежитлові приміщення, транспортні засоби та 
інше майно;  

відкривати рахунки в національній та іноземній валюті у банках та інших фінансових 
установах у порядку, визначеному законом;  

використовувати документи, що прикривають співробітників та відомчу 
приналежність підрозділів, організацій, приміщень і транспортних засобів до розвідувальних 
органів України;  

створювати з метою конспірації організаційні структури (підрозділи, установи і 
організації), необхідні для виконання завдань розвідувальних органів України та прикриття 
їх співробітників;  

виступати замовниками науково-дослідних, дослідно-конструкторських та інших 
робіт у галузі розробки і виготовлення спеціальних засобів, необхідних для здійснення 
розвідувальної діяльності, створювати і застосовувати технічні засоби розвідки;  

створювати в порядку, встановленому законом, відповідні навчальні заклади і 
науково-дослідні установи, архіви та здійснювати діяльність у видавничій справі;  

організовувати і забезпечувати в межах своєї компетенції захист державної таємниці в 
установах України за кордоном, включаючи заходи щодо попередження витоку по технічних 
каналах відомостей, що становлять державну таємницю;  

здійснювати технічний захист приміщень і об'єктів розвідувальних органів;  
забезпечувати власну безпеку діяльності розвідувальних органів України та захист 

своїх сил, засобів і інформації від протиправних дій та загроз.  
 
Стаття 10. Надання розвідувальної інформації 
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Інформація, здобута й опрацьована розвідувальними органами України, надається 
Президенту України, Голові Верховної Ради України та Прем'єр-міністру України в порядку, 
який визначається в Положенні про розвідувальний орган, з додержанням вимог законів 
України "Про державну таємницю", "Про інформацію", "Про захист інформації в 
автоматизованих системах" та інших.  

 
Стаття 11. Взаємодія розвідувальних органів України між собою, з 

правоохоронними органами України, а також із спеціальними службами іноземних 
держав 

 
Порядок взаємодії розвідувальних органів України між собою, з правоохоронними 

органами України визначається законами і прийнятими відповідно до них іншими 
нормативно-правовими актами.  

Розвідувальні органи України з дозволу Президента України в межах та обсягах, 
визначених ним, можуть встановлювати і підтримувати контакти із спеціальними службами 
іноземних держав, у тому числі на основі двосторонніх чи багатосторонніх угод, з 
додержанням вимог законодавства України. 

У випадках довгострокового співробітництва на умовах, визначених міжнародними 
договорами, згода на обов'язковість яких для України надана Верховною Радою України, 
можуть створюватися офіційні закордонні представництва розвідувальних органів України.  

 
Стаття 12. Взаємовідносини розвідувальних органів України з органами 

державної влади, підприємствами, установами і організаціями України 
 
Розвідувальні органи України взаємодіють з органами державної влади України 

відповідно до законів, інших нормативно-правових актів.  
Органи державної влади, підприємства, установи і організації України в порядку, 

встановленому законом, сприяють розвідувальним органам України у виконанні ними 
завдань, які покладені на них цим Законом.  

Перелік органів виконавчої влади, що можуть залучатися до участі у виконанні 
програм розвідувальної діяльності або в заходах, які здійснюються розвідувальними 
органами, визначається Президентом України.  

 
Стаття 13. Інформування громадськості про діяльність розвідувальних органів 

України 
 
Про свою діяльність розвідувальні органи України в установленому порядку 

інформують громадськість України, здійснюючи зв'язок з об'єднаннями громадян, засобами 
масової інформації і громадянами через відповідні структурні підрозділи та їх посадових 
осіб.  

Матеріали про діяльність розвідувальних органів України, які надаються засобам 
масової інформації, не можуть містити відомості, що становлять державну таємницю.  

Публікація відомостей про розвідувальні органи України та їх діяльність здійснюється 
з дотриманням вимог Закону України "Про державну таємницю".  

 
Стаття 14. Захист відомостей про розвідувальні органи України 
 
Відомості про особовий склад, що здійснює розвідувальну діяльність, засоби, зміст, 

плани, організацію, фінансування та матеріально-технічне забезпечення, форми, методи і 
результати розвідувальної діяльності, а також про осіб, які співробітничають або раніше 
співробітничали на конфіденційній основі з розвідувальними органами, становлять державну 
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таємницю і підлягають захисту в порядку, визначеному Законом України "Про державну 
таємницю".  

 
Стаття 15. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення розвідувальних 

органів України 
 
Фінансування та матеріально-технічне забезпечення розвідувальних органів України 

здійснюються за рахунок коштів, передбачених окремим рядком у Державному бюджеті 
України для кожного розвідувального органу, та інших джерел, передбачених законом. 
Розвідувальні органи України фінансуються через Національний банк України.  

Розпорядником бюджетних коштів, у тому числі валютних, на утримання і 
забезпечення діяльності розвідувального органу України є керівник цього органу.  

Розвідувальні органи України мають право ввозити на територію України засоби 
озброєння, спеціальні технічні та інші засоби, вогнепальну зброю та боєприпаси до неї для 
забезпечення власних потреб, а також у разі необхідності передавати і вивозити їх за межі 
України в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.  

Розвідувальні органи України звільняються від сплати ввізного мита та акцизного 
збору за техніку, устаткування, майно і матеріали, що призначені для власного використання 
цими органами.  

Розвідувальні органи України мають житловий фонд.  
 
 

Розділ III 
ПРАВОВИЙ СТАТУС СПІВРОБІТНИКІВ РОЗВІДУВАЛЬНИХ ОРГАНІВ УКРАЇНИ 
ТА ОСІБ, ЯКІ КОНФІДЕНЦІЙНО СПІВРОБІТНИЧАЮТЬ З ЦИМИ ОРГАНАМИ, ЇХ 

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ 
 
 
Стаття 16. Співробітники розвідувальних органів України 
 
Співробітниками розвідувальних органів України є військовослужбовці та службовці 

кадрового складу розвідувальних підрозділів відповідних центральних органів виконавчої 
влади, а також військовослужбовці, службовці та працівники, які не належать до кадрового 
складу цих органів.  

Службовці кадрового складу розвідувальних органів України є державними 
службовцями. Віднесення їх посад до відповідних категорій посад державних службовців, а 
також порядок прийому на службу або на роботу в розвідувальний орган визначаються 
Положенням про розвідувальний орган.  

На військовослужбовців розвідувальних органів, у тому числі тих, які не належать до 
кадрового складу розвідувальних органів, поширюється дія законодавства України про 
проходження військової служби з урахуванням особливостей, що обумовлені специфікою 
завдань, які виконуються зазначеними військовослужбовцями.  

На службовців та працівників розвідувальних органів поширюється дія законодавства 
України про працю.  

 
Стаття 17. Кадровий склад розвідувальних органів України 
 
До кадрового складу розвідувальних органів України належать військовослужбовці і 

службовці, які за посадами, що вони займають у цих органах, підпорядкованих їм 
навчальних закладах та науково-дослідних установах, виконують функціональні обов'язки, 
безпосередньо пов'язані з розвідувальною діяльністю. Перелік посад співробітників 
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кадрового складу розвідувального органу визначається Положенням про відповідний 
розвідувальний орган.  

Співробітники кадрового складу розвідувальних органів для виконання своїх 
функціональних обов'язків можуть займати, з додержанням вимог цього Закону, посади в 
органах державної влади, на підприємствах, в установах і організаціях будь-якої форми 
власності без розкриття їх належності до розвідувальних органів. Посадові особи зазначених 
органів державної влади, підприємств, установ і організацій несуть передбачену законом 
відповідальність за розголошення відомостей про належність цих співробітників до 
розвідувальних органів, якщо такі стали їм відомі в процесі роботи.  

Розвідувальні органи України можуть мати кадровий резерв із числа фахівців 
відповідних спеціальностей.  

Співробітникам кадрового складу розвідувальних органів України видається 
спеціальне службове посвідчення.  

 
Стаття 18. Правовий статус співробітників розвідувальних органів України 
 
Співробітники кадрового складу розвідувальних органів України під час виконання 

ними службових обов'язків перебувають під спеціальним захистом держави. Ніхто, крім 
органів державної влади та посадових осіб, які визначені цим Законом, не має права 
втручатися в їх службову діяльність.  

Для захисту життя, здоров'я, житла і майна співробітників розвідувальних органів 
України та їх близьких родичів (дружина, чоловік, батьки, діти, рідні брати і сестри) від 
протиправних посягань і загроз у зв'язку із службовою діяльністю цих співробітників 
розвідувальні органи України здійснюють спеціальні заходи щодо забезпечення безпеки в 
порядку, передбаченому Законом України "Про державний захист працівників суду і 
правоохоронних органів" та іншими актами законодавства України. Рішення про вжиття цих 
заходів у кожному конкретному випадку приймаються керівником відповідного 
розвідувального органу.  

Статус співробітника розвідувального органу України не може бути використаний для 
досягнення цілей, які не пов'язані з виконанням його функціональних обов'язків.  

 
Стаття 19. Застосування співробітниками розвідувальних органів України 

засобів фізичного впливу, спеціальних засобів та вогнепальної зброї 
 
Співробітники розвідувальних органів України виключно для реалізації прав, 

визначених в абзацах одинадцятому і тринадцятому частини першої статті 9 цього Закону, 
мають право застосувати засоби фізичного впливу, зберігати, носити, використовувати і 
застосовувати спеціальні засоби активної оборони в порядку, передбаченому законодавством 
України, а військовослужбовці розвідувальних органів, крім того, – зберігати, носити, 
використовувати і застосовувати вогнепальну зброю в порядку, передбаченому Законом 
України "Про міліцію".  

Перевищення співробітником розвідувального органу України своїх повноважень при 
застосуванні засобів фізичного впливу, спеціальних засобів та вогнепальної зброї тягне за 
собою відповідальність, встановлену законом.  

 
Стаття 20. Відповідальність співробітників розвідувальних органів України за 

правопорушення 
 
Співробітники розвідувальних органів України несуть відповідальність за 

адміністративні правопорушення в порядку, встановленому Кодексом України про 
адміністративні правопорушення для осіб, на яких поширюється дія дисциплінарних статутів 
або спеціальних положень про дисципліну.  
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У разі затримання співробітника кадрового складу розвідувального органу України за 
підозрою у скоєнні злочину або обрання щодо нього запобіжного заходу у вигляді тримання 
під вартою його тримають окремо від інших осіб. Привід, затримання та арешт і пов'язані з 
цим обшук особи та огляд речей кадрового співробітника розвідувального органу при 
виконанні ним своїх службових обов'язків здійснюються тільки в присутності офіційних 
представників цього органу. Не підлягають огляду і затриманню транспортні засоби 
розвідувальних органів та їх кадрових співробітників при використанні цих засобів у 
службових цілях.  

Непередбачені фінансові та майнові збитки, завдані фізичним або юридичним особам 
внаслідок виконання співробітниками розвідувальних органів України покладених на них 
завдань, не тягнуть за собою відповідальності з боку цих співробітників, якщо вони діяли 
відповідно до наданих їм законом повноважень. Такі збитки компенсуються в порядку, 
визначеному законом, відповідними розвідувальними органами за рахунок коштів 
Державного бюджету України, передбачених на фінансування розвідувальних органів або 
спеціальних програм.  

 
Стаття 21. Соціальний захист співробітників розвідувальних органів України та 

членів їх сімей 
 
Соціальний захист співробітників розвідувальних органів України та членів їх сімей, а 

також цивільних працівників, які уклали трудовий договір з розвідувальними органами 
України, гарантується законом.  

Заходи соціального захисту мають бути уніфікованими для співробітників 
розвідувальних органів незалежно від їх відомчої належності.  

Співробітникам кадрового складу розвідувальних органів за роботу, пов'язану з 
виконанням спеціальних завдань, що стоять перед цими органами, виплачується надбавка в 
розмірі, що визначається відповідними нормативно-правовими актами.  

У разі затримання, арешту або засудження за межами України співробітників 
кадрового складу розвідувальних органів України у зв'язку з виконанням ними завдань, що 
покладені на розвідувальні органи України, держава сприяє звільненню їх та членів їх сімей.  

У разі повної або часткової втрати співробітником кадрового складу розвідувального 
органу України професійної придатності в результаті його розшифрування або внаслідок 
інших не залежних від нього причин розвідувальний орган зобов'язаний працевлаштувати 
зазначеного співробітника або створити умови для його професійної перепідготовки.  

Майнові збитки, завдані співробітнику кадрового складу розвідувального органу 
України та членам його сім'ї у зв'язку із здійсненням розвідувальної діяльності, 
відшкодовуються розвідувальним органом за рахунок коштів Державного бюджету України 
в порядку, визначеному цивільним законодавством України.  

Положення, передбачені цією статтею, поширюються також на колишніх 
співробітників розвідувальних органів України, які потребують такого захисту в зв'язку з 
їхньою попередньою діяльністю.  

Співробітникам розвідувальних органів України з числа військовослужбовців, які 
згідно з законом мають право на пенсію за вислугою років і яких залишено на службі, 
щомісяця виплачуються надбавки в розмірі, що визначається Кабінетом Міністрів України.  

Обчислення пенсій співробітникам розвідувальних органів України з числа 
військовослужбовців, які звільняються зі служби і мають право на пенсію, здійснюється 
виходячи з розмірів грошового забезпечення, що виплачувалися їм на день звільнення зі 
служби, або в розмірах, встановлених для відповідних категорій військовослужбовців.  

 
Стаття 22. Права і обов'язки осіб, які конфіденційно співробітничають з 

розвідувальними органами України 
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Конфіденційне співробітництво розвідувальних органів України з метою виконання 
завдань, що визначені цим Законом, може встановлюватися з особами на безоплатній або 
платній засадах. Порядок підтримання взаємовідносин з такими особами визначається 
нормативними актами відповідних розвідувальних органів.  

З метою забезпечення безпеки осіб, які конфіденційно співробітничають або 
співробітничали з розвідувальними органами України, та членів їх сімей можуть 
здійснюватися заходи щодо їх захисту в порядку, передбаченому цим Законом для 
співробітників розвідувальних органів.  

 
Стаття 23. Соціальний захист осіб, які конфіденційно співробітничають з 

розвідувальними органами України 
 
Особам, які конфіденційно співробітничають з розвідувальними органами України, 

гарантуються нерозголошення цих стосунків та соціальний захист.  
 
 
 

Розділ IV 
КОНТРОЛЬ І НАГЛЯД ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ РОЗВІДУВАЛЬНИХ ОРГАНІВ УКРАЇНИ 

 
Стаття 24. Контроль Президента України за діяльністю розвідувальних органів 

України 
 
Контроль за діяльністю розвідувальних органів України в межах конституційних 

повноважень здійснюється Президентом України, в тому числі через керовану ним Раду 
національної безпеки і оборони України.  

 
Розвідувальні органи України доповідають Президентові України і звітують перед 

ним з питань та в порядку, що визначаються Президентом України.  
 
Стаття 25. Контроль Верховної Ради України за діяльністю розвідувальних 

органів України 
 
Контроль за діяльністю розвідувальних органів України здійснюється Верховною 

Радою України в порядку, встановленому Конституцією України.  
 
Стаття 26. Порядок здійснення контрольних функцій Рахунковою палатою 

України 
 
Для здійснення контролю за витратою коштів Державного бюджету України на 

утримання розвідувальних органів України і фінансування їх діяльності створюється з числа 
членів Рахункової палати України спеціальна група.  

Спеціальна група Рахункової палати України має право у встановленому законом 
порядку отримувати від розвідувальних органів України документи стосовно витрат коштів 
Державного бюджету України, а також заслуховувати керівників відповідних розвідувальних 
органів з цих питань на закритих засіданнях.  

Члени спеціальної групи Рахункової палати України здійснюють повноваження, 
передбачені цією статтею, лише за умови оформлення допуску до відомостей, які становлять 
державну таємницю, в порядку, встановленому Законом України "Про державну таємницю". 
Їм забороняється розкривати методи і засоби діяльності розвідувальних органів, 
розшифровувати їх співробітників, розголошувати отриману інформацію.  
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Стаття 27. Прокурорський нагляд 
 
Нагляд за додержанням розвідувальними органами України законів України 

здійснюється Генеральним прокурором України і уповноваженими ним прокурорами 
відповідно до Конституції та законів України.  

Відомості про осіб, які конфіденційно співробітничають або співробітничали з 
розвідувальним органом України, належність конкретних осіб до кадрового складу 
розвідувальних органів, а також організаційно-штатна структура розвідувальних органів до 
предмета прокурорського нагляду не входять.  

 
Розділ V 

ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 
 
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.  
2. До приведення законів України та інших нормативно-правових актів у 

відповідність із цим Законом вони застосовуються у частині, що не суперечить цьому 
Закону.  

3. Кабінету Міністрів України у шестимісячний строк з дня набрання чинності цим 
Законом:  

подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо внесення змін до законів 
України, що випливають з цього Закону;  

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;  
забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої 

влади України їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.  
 

Президент України              Л.КУЧМА 
м. Київ 
22 березня 2001 року N 2331-III 
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ЗАКОН УКРАЇНИ 
 

Про державні гарантії соціального захисту військовослужбовців, які звільняються із 
служби  у зв'язку з реформуванням Збройних Сил України, та членів їхніх сімей 

 
Цей Закон встановлює правові основи забезпечення соціального захисту 

військовослужбовців, які звільнятимуться у зв'язку зі скороченням чисельності Збройних 
Сил України в ході їх реформування, та членів їхніх сімей. 

 
Стаття 1. Особам, які звільняються з військової служби на підставі нормативно-

правових актів, прийнятих у зв'язку з реформуванням Збройних Сил України, надаються такі 
гарантії соціального захисту: 

1)військовослужбовцям, які звільняються з військової служби, виплачується грошова 
допомога в розмірі та в порядку, визначених Законом України «Про соціальний і правовий 
захист військовослужбовців та членів їх сімей»; 

2) особам, які під час звільнення з військової служби змінюють місце проживання, та 
членам їхніх сімей оплачується вартість проїзду і перевезення багажу до нового місця 
проживання; 

3) особам, звільненим з військової служби, які не мають права на пенсію, на період 
працевлаштування, але не більше одного року, виплачується щомісячна допомога у розмірі 
посадового окладу та окладу за військове звання. 

У разі реєстрації в установленому порядку цих осіб у державній службі зайнятості 
зазначена виплата не здійснюється; 

4) військовослужбовцям, зареєстрованим в установленому порядку у державній 
службі зайнятості протягом місяця з дня взяття на облік у військовому комісаріаті, 
здійснюється виплата допомоги по безробіттю за рахунок коштів та в порядку, визначених 
Законом України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок 
безробіття», без урахування передбаченого цим Законом обмеження. 

Матеріальна допомога у період професійної підготовки, перепідготовки або 
підвищення кваліфікації надається в розмірі допомоги по безробіттю за рахунок коштів та у 
порядку, передбачених Законом України «Про загальнообов'язкове державне соціальне 
страхування на випадок безробіття» на початок навчання, і не підлягає зменшенню. 

Виплата відповідно до цього пункту допомоги по безробіттю та матеріальної 
допомоги у період професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації 
понад розмір, встановлений Законом України «Про загальнообов'язкове державне соціальне 
страхування на випадок безробіття», провадиться за рахунок коштів Фонду 
загальнообов'язкового державного соціального страхування України па випадок безробіття з 
наступним відшкодуванням з Державного бюджету України. Порядок відшкодування 
додаткових витрат Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування Украї-
ни на випадок безробіття з Державного бюджету України встановлює Кабінет Міністрів 
України; 

5) військовослужбовці, які підлягають звільненню з військової служби у зв'язку із 
скороченням і до визнання яких ветеранами військової служби чи набуття права на пенсію за 
вислугу років залишилося менш як шість місяців, за їхнім бажанням можуть зараховуватися 
на цей період у розпорядження відповідного командира начальника) із збереженням 
щомісячного грошового забезпечення за останньою штатною посадою; 
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6) особам, які мають право на пенсію відповідно до Закону України «Про пенсійне 
забезпечення військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу органів 
внутрішніх справ та деяких інших осіб», пенсії обчислюються, виходячи з розміру місячного 
грошового забезпечення цих осіб за останньою штатною посадою перед звільненням 
(посадовий оклад, оклад за військовим званням, процентна надбавка за вислугу років, вчене 
звання, науковий ступінь, кваліфікацію та умови служби, усі щомісячні додаткові види 
грошового забезпечення) та премії; 

7) особам, які звільнилися з військової служби, надається право на користування 
закладами охорони здоров'я Міністерства оборони України; 

8) особи, які звільнилися з військової служби і потребують поліпшення житлових 
умов, протягом трьох років після звільнення забезпечуються житловими приміщеннями у 
порядку, передбаченому законодавством, або мають право на одержання кредитів на 
індивідуальне будівництво чи придбання житла з погашенням їх за рахунок коштів 
Державного бюджету України. 

До забезпечення житлом на зазначених у цьому пункті умовах гарантується виплата 
компенсацій за проживання у найманому житлі в розмірі вартості житла по регіонах 
України, яка затверджується спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої 
влади у галузі будівництва та архітектури; 

9) військовослужбовці, які підлягають звільненню з військової служби, мають право 
на безоплатну соціальну і професійну адаптацію, в тому числі консультації та перепідготовку 
з обраних ними цивільних спеціальностей, за рахунок коштів Державного бюджету України; 

10) курсанти (слухачі) вищих військових навчальних закладів та військових 
навчальних підрозділів вищих навчальних закладів у разі ліквідації вищого військового 
навчального закладу чи військового навчального підрозділу вищого навчального закладу або 
зменшення обсягів державного замовлення зараховуються до вищих-навчальних закладів для 
продовження навчання за спорідненими спеціальностями (напрямами) підготовки 
відповідного освітньо-кваліфікаційного рівня. Продовження навчання здійснюється за 
рахунок коштів Державного бюджету України в межах бюджетних призначень на 
відповідний рік; 

11) для  військовослужбовців, які звільняються зі Збройних Сил України у зв'язку з їх 
реформуванням, при досягненні 45-річного віку і за наявності вислуги 15 років пенсія 
обчислюється у розмірі 40 відсотків від грошового забезпечення із збільшенням цього 
розміру на 2 відсотки за кожний наступний рік, але не більше ніж 50 відсотків відповідного 
грошового забезпечення; 

12) військовослужбовцям, які звільняються зі Збройних Сил України у зв'язку з їх 
реформуванням, статус ветерана військової служби надається у разі вислуги 20 років і 
більше у календарному обчисленні або 25 та більше років у пільговому обчисленні; 

13) перелічені у пунктах 1, 2, 5, 6, 7, 8, 11, 12 цієї статті гарантії поширюються також 
на членів сімей військовослужбовців, які загинули чи померли або пропали безвісти в період 
звільнення в запас чи відставку у зв'язку з реформуванням Збройних Сил України. 

 
Стаття 2. Фінансування витрат, пов'язаних з реформуванням Збройних Сил України, 

здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України, а у випадках, передбачених 
пунктом 4 статті 1 цього Закону, також за рахунок Фонду загальнообов'язкового державного 
страхування України на випадок безробіття. 

 
Стаття 3. Прикінцеві положення 
 
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування. 
 
2. Поширити дію пункту 6 статті 1 цього Закону па осіб, звільнених зі служби 

(померлих) після 1 січня 2004 року, пунктів 2, 3, 4, б, 7, 8, 9, 11, 12 цієї статті - на 
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військовослужбовців, які звільнені з військової служби у зв'язку з реформуванням Збройних 
Сил України після цієї дати. 

 
3. Внести зміни до таких законів України: 
1) пункт 5 статті 8 Закону України «Про соціальний і правовий захист 

військовослужбовців та членів їх сімей» (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 15, 
ст. 190) доповнити абзацом другим такого змісту: 

«Військовослужбовцям, які мають вислугу військової служби не менше 10 років та 
позитивні службові характеристики, дозволяється, починаючи з 1 січня 2005 року, протягом 
останнього року перед звільненням з військової служби проходити професійну 
перепідготовку (тривалістю не менше 500 годин), без стягнення з них платні за навчання та 
із збереженням забезпечення усіма видами забезпечення в порядку та на умовах, які 
визначаються Міністерством оборони України, у центрах перепідготовки та 
працевлаштування всіх форм власності за рахунок службового часу»; 

2) статтю 5 Закону України «Про статус ветеранів військової служби і ветеранів 
органів внутрішніх справ та їх соціальний захист» (Відомості Верховної Ради України, 1998 
р.. № 40-41, ст. 249; 2001 р.. Х° 24, ст. 127) доповнити   пунктом 5 такого змісту: 

«5) які бездоганно прослужили па військовій службі 20 і більше років у календарному 
або 25 та більші років у пільговому обчисленні і звільнені з військової служби у зв'язку з 
реформуванням Збройних Сил України»; 

3) статтю 26 Закону України «Про загальний військовий обов'язок і військову 
службу» (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 33, ст. 270; 2003 р., № 15, ст. 108) 
доповнити частиною п'ятою такого змісту: 

«9. У зв'язку з реформуванням Збройних Сил України військовослужбовці, які набули 
права па пенсію за вислугу років, а також ті, що є ветеранами війни або учасниками 
ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС і до досягнення встановленого граничного віку їх 
перебування на військовій службі залишилося п'ять і менше років, на їх прохання можуть 
бути звільнені з військової служби з підстав, визначених у пункті «б» частини шостої та 
пункті «а» частини сьомої цієї статті». 

 
4. Кабінету Міністрів України: 
1) протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом привести свої 

нормативно-правові акти у відповідність з цим Законом; 
2) забезпечити відповідно до своїх повноважень прийняття нормативно-правових 

актів, необхідних для реалізації цього Закону; 
3) передбачати щороку у проектах закону України про Державний бюджет України: 
асигнування, необхідні для здійснення заходів, визначених цим Законом та 

Державною програмою реформування та розвитку Збройних Сил України; 
фінансування окремим рядком програм із забезпеченим житлом військовослужбовців, 

які потребують поліпшення житлових умов, осіб, звільнених у запас або відставку, в тому 
числі тих, які підлягають виселенню із закритих та віддалених від населених пунктів 
військових містечок;  

фінансування заходів з утилізації боєприпасів, надлишкового та непридатного 
військового майна; 

4) здійснити заходи щодо: 
конверсії військових містечок та інших об'єктів інфраструктури, які вивільняються в 

ході реформування Збройних Сил України; 
соціальної і професійної адаптації звільнених у зв'язку зі скороченням штатів або 

проведенням організаційних заходів військовослужбовців, а також членів їхніх сімей; 
належного фінансування закладів охорони здоров'я, санаторно-курортного лікування 

Міністерства оборони України та недопущення зменшення їх кількості; 
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5) скорегувати положення Програми забезпечення житлом військовослужбовців, 
звільнених у запас або у відставку, з урахуванням вимог цього Закону; 

6) розробити і до 1 вересня 2004 року подати па розгляд Верховної Ради України 
проект Закону України про конверсію колишніх військових об'єктів; 

7)  визначити до 1 вересня 2004 року строки і порядок усунення диспропорцій у 
пенсійному забезпеченні військовослужбовців, які утворилися залежно від часу звільнення їх 
з військової служби, та інформувати Верховну Раду України. 
 
 
Президент України              Л.КУЧМА 
м. Київ 
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ЗАКОН УКРАЇНИ 
Про демократичний цивільний контроль над воєнною організацією і правоохоронними 

органами держави 
19 червня 2003 року N 975-IV 

 
Цей Закон з метою захисту національних інтересів України, утвердження і зміцнення 

конституційних засад демократичної, правової держави у сфері цивільно-військових 
відносин, забезпечення прав і свобод людини та відповідно до міжнародних зобов'язань, 
взятих Україною, визначає правові засади організації і здійснення демократичного 
цивільного контролю над Збройними Силами України та іншими утвореними відповідно до 
законів України військовими формуваннями, а також над правоохоронними органами 
держави.  

Розділ I 
ОСНОВИ ДЕМОКРАТИЧНОГО ЦИВІЛЬНОГО КОНТРОЛЮ НАД ВОЄННОЮ 

ОРГАНІЗАЦІЄЮ І ПРАВООХОРОННИМИ ОРГАНАМИ ДЕРЖАВИ 
Стаття 1. Визначення основних термінів  

Наведені в цьому Законі терміни вживаються в такому значенні:  
цивільно-військові відносини – сукупність правових взаємовідносин між 

суспільством та складовими частинами Воєнної організації держави, які охоплюють 
політичні, фінансово-економічні, соціальні та інші процеси у сфері національної безпеки і 
оборони;  

Воєнна організація держави – охоплена єдиним керівництвом сукупність органів 
державної влади, військових формувань, утворених відповідно до Конституції і законів 
України, діяльність яких перебуває під демократичним контролем суспільства і відповідно 
до Конституції та законів України безпосередньо спрямована на вирішення завдань захисту 
інтересів держави від зовнішніх та внутрішніх загроз;  

правоохоронні органи – державні органи, які відповідно до законодавства 
здійснюють правозастосовні або правоохоронні функції;  

демократичний цивільний контроль над Воєнною організацією та 
правоохоронними органами держави (далі – цивільний контроль) – комплекс здійснюваних 
відповідно до Конституції і законів України правових, організаційних, інформаційних 
заходів для забезпечення неухильного дотримання законності й відкритості в діяльності всіх 
складових частин Воєнної організації та правоохоронних органів держави, сприяння їхній 
ефективній діяльності і виконанню покладених на них функцій, зміцненню державної та 
військової дисципліни.  
Стаття 2. Основні завдання цивільного контролю  

Цивільний контроль має забезпечувати:  
1. пріоритет політичних підходів до вирішення питань військового будівництва, 

спрямування діяльності всіх складових частин Воєнної організації та правоохоронних 
органів на реалізацію визначених засадами внутрішньої і зовнішньої політики завдань у 
сфері національної безпеки і оборони, правоохоронної діяльності з метою становлення і 
розвитку громадянського суспільства та зміцнення конституційного правопорядку в державі, 
здійснення визначених Конституцією України функцій у сфері національної безпеки, 
оборони та зміцнення громадського порядку;  
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2. дотримання законності в діяльності всіх складових частин Воєнної організації 
та правоохоронних органів держави;  

3. підтримання політичної стабільності в суспільстві, створення умов, які 
унеможливлюють використання Збройних Сил України та інших військових формувань, 
правоохоронних органів для обмеження прав і свобод громадян або з метою повалення 
конституційного ладу, усунення органів влади чи перешкоджання їх діяльності, а також в 
інтересах окремих осіб, політичних партій, громадських організацій;  

4. попередження та недопущення порушень конституційних прав і свобод, захист 
законних інтересів громадян України, які перебувають на службі у Збройних Силах України, 
інших військових формуваннях, утворених відповідно до законів України, та у 
правоохоронних органах, осіб, звільнених з військової служби, а також членів їхніх сімей;  

5. урахування громадської думки, пропозицій громадян та громадських 
організацій при обговоренні й ухваленні рішень з питань діяльності Збройних Сил України, 
інших військових формувань, правоохоронних органів та посадових осіб у сфері оборони, 
національної безпеки, зміцнення громадського порядку і законності;  

6. виділення відповідно до законів у необхідних обсягах і раціональне 
використання бюджетних коштів, спрямованих на утримання і функціонування Воєнної 
організації та правоохоронних органів держави, зокрема на реформування Збройних Сил 
України;  

7. використання за цільовим і функціональним призначенням державного майна, 
переданого в управління Збройним Силам України та іншим військовим формуванням, а 
також правоохоронним органам;  

8. своєчасне, повне і достовірне інформування органів державної влади та 
суспільства про діяльність Збройних Сил України, інших військових формувань, 
правоохоронних органів, забезпечення її відповідності вимогам Конституції і законів 
України, нормам міжнародного права, реальній військово-політичній і криміногенній 
обстановці, завданням забезпечення надійної оборони і безпеки держави, зміцнення 
громадського порядку.  
Стаття 3. Правові основи цивільного контролю  

Правовими основами цивільного контролю над Воєнною організацією і 
правоохоронними органами держави є Конституція України, цей та інші закони України, а 
також міжнародні договори, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.  
Стаття 4. Принципи здійснення цивільного контролю  

Цивільний контроль над Воєнною організацією і правоохоронними органами держави 
здійснюється на основі:  

• верховенства права, неухильного дотримання вимог законодавства, яким 
регулюються цивільно-військові відносини, діяльність Збройних Сил України, інших 
військових формувань, правоохоронних органів;  

• розмежування функцій і повноважень політичного керівництва Воєнною 
організацією держави і правоохоронною діяльністю та професійного військового управління 
Збройними Силами України, іншими військовими формуваннями, правоохоронними 
органами, унеможливлення дублювання їхніх функцій;  

• взаємодії й відповідальності органів державної влади та органів військового 
управління і правоохоронних органів у межах, визначених законодавством, за здійснення 
оборонної політики та політики у справі зміцнення законності й громадського порядку, за 
своєчасне і всебічне матеріально-фінансове забезпечення Збройних Сил України, інших 
складових частин Воєнної організації, правоохоронних органів держави для виконання 
покладених на них функцій;  

• деполітизації та деідеологізації контролю. Службові (посадові) особи, здійснюючи 
згідно із цим Законом функції контролю у сфері оборони і безпеки держави та 
правоохоронної діяльності, не можуть бути зв'язані рішеннями політичних партій чи 
громадських організацій;  
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• прозорості видатків на національну безпеку і оборону, правоохоронну діяльність, 
утилізацію та ліквідацію озброєнь, попередження і ліквідацію наслідків надзвичайних 
ситуацій;  

• здійснення діяльності Збройних Сил України, інших військових формувань на 
принципах єдиноначальництва і суворої дисципліни;  

• відкритості для суспільства інформації про діяльність Збройних Сил України та 
інших складових частин Воєнної організації, правоохоронних органів держави, яка не 
становить державну таємницю, з урахуванням визначеної законами специфіки державних 
правоохоронних органів;  

• відповідальності посадових осіб за своєчасність, повноту і достовірність інформації, 
що надається, та за реагування на звернення громадян, громадських організацій, виступи 
засобів масової інформації;  

• судового захисту прав суб'єктів цивільного контролю.  
Стаття 5. Предмет цивільного контролю  

Предметом цивільного контролю у сфері оборони і безпеки, правоохоронної 
діяльності держави є:  

1. обґрунтованість рішень державних органів з військових питань та питань 
правоохоронної діяльності з точки зору відповідності їх засадам внутрішньої і зовнішньої 
політики, міжнародним зобов'язанням України за укладеними договорами, згода на 
обов'язковість яких надана Верховною Радою України;  

2. хід виконання програм реформування Збройних Сил України, інших військових 
формувань, зокрема програм переведення Збройних Сил України на контрактну форму 
комплектування особовим складом, вирішення проблем соціальної і професійної адаптації 
військовослужбовців, які підлягають звільненню або звільнені в запас чи у відставку, 
забезпечення їх житлом та конверсії колишніх військових об'єктів, військового, військово-
політичного та військово-технічного співробітництва з іншими державами та 
міждержавними союзами, створення і розвитку виробництва нових видів озброєнь та 
військової техніки, конверсії оборонних підприємств і виробництв, відчуження і реалізації 
військового майна, приватизації підприємств, що віднесені до сфери управління 
Міністерства оборони України та інших центральних органів виконавчої влади, інших 
загальнодержавних програм у сфері оборони і національної безпеки, правоохоронної 
діяльності; формування і реалізація кадрової політики в цих сферах;  

3. стан військово-патріотичного виховання молоді, підготовка громадян до захисту 
Батьківщини;  

4. питання експорту та імпорту озброєнь та військової техніки;  
5. дотримання вимог Конституції та законів України стосовно прав і свобод 

громадян, які перебувають на службі в Збройних Силах України, інших військових 
формуваннях, правоохоронних органах, стану правової і соціальної захищеності осіб, які 
підлягають призову на військову службу, проходять військову службу або знаходяться в 
запасі, а також звільнених з військової служби та членів їхніх сімей;  

6. формування, затвердження і використання визначених законом про Державний 
бюджет України видатків на потреби оборони, національної безпеки, правоохоронної 
діяльності; дотримання бюджетного законодавства в цих сферах;  

7. формування, фінансове забезпечення і виконання оборонного замовлення, планів 
мобілізаційної підготовки і мобілізації, заходів щодо утилізації та ліквідації озброєнь, 
попередження надзвичайних ситуацій та подолання їх наслідків;  

8. участь підрозділів Збройних Сил України в міжнародних миротворчих операціях і 
антитерористичних діях, спільних військових навчаннях та інших акціях у рамках 
міжнародного військового та військово-технічного співробітництва;  

9. дотримання законів України при вирішенні питань про допуск підрозділів 
збройних сил інших держав на територію України та під час перебування їх на її території;  
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10. дотримання законності при розгляді органами державної влади, військовими 
посадовими особами звернень і скарг військовослужбовців, осіб, звільнених з військової 
служби, та членів їхніх сімей.  
Стаття 6. Система та суб'єкти цивільного контролю  

Система цивільного контролю над Воєнною організацією і правоохоронними 
органами держави складається з:  

• парламентського контролю;  
• контролю, здійснюваного Президентом України;  
• контролю з боку органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування;  
• контролю з боку судових органів та нагляду з боку органів прокуратури;  
• громадського контролю.  
Суб'єктами цивільного контролю над Воєнною організацією і правоохоронними 

органами держави є:  
1. Верховна Рада України;  
2. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини;  
3. Президент України;  
4. Рада національної безпеки і оборони України;  
5. Кабінет Міністрів України;  
6. центральні та місцеві органи виконавчої влади в межах повноважень, визначених 

законом;  
7. органи місцевого самоврядування в межах повноважень, визначених законом;  
8. прокуратура України;  
9. судові органи України;  
10. громадяни України та громадські організації, утворювані відповідно до 

Конституції України для здійснення та захисту прав і свобод громадян та задоволення їхніх 
політичних, економічних, соціальних, культурних інтересів;  

11. засоби масової інформації.  
Стаття 7. Особливості та обмеження у здійсненні контролю  

Суб'єкти цивільного контролю здійснюють свої повноваження у сфері контролю з 
дотриманням встановленого законодавством України режиму доступу до інформації, яка 
віднесена до державної таємниці, а також обмежень, встановлених законом для захисту 
стратегічних інтересів держави, у тому числі в разі введення надзвичайного і воєнного стану.  

Оперативні та мобілізаційні плани Збройних Сил України, інших військових 
формувань, правоохоронних органів, оперативно-розпорядчі дії їх посадових осіб контролю з 
боку громадян та громадських організацій не підлягають.  

Контроль за діяльністю Служби безпеки України, розвідувальних і 
контррозвідувальних органів України, оперативних підрозділів, які проводять оперативно-
розшукову діяльність, а також підрозділів дізнання та досудового слідства здійснюється з 
дотриманням вимог законів України "Про Службу безпеки України", "Про розвідувальні 
органи України", "Про контррозвідувальну діяльність", "Про оперативно-розшукову 
діяльність", "Про Військову службу правопорядку в Збройних Силах України", інших 
законів та Кримінально-процесуального кодексу України.  

Розділ II 
ПАРЛАМЕНТСЬКИЙ КОНТРОЛЬ 

Стаття 8. Повноваження Верховної Ради України в здійсненні контролю над Воєнною 
організацією та правоохоронними органами держави  

Верховна Рада України, реалізуючи установчі й законодавчі функції та здійснюючи 
парламентський контроль над Воєнною організацією і правоохоронними органами держави, 
відповідно до Конституції України:  

1. визначає засади внутрішньої і зовнішньої політики;  
2. визначає основи національної безпеки, організації Збройних Сил України і 

забезпечення громадського правопорядку;  
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3. затверджує загальну структуру, чисельність, визначає функції Збройних Сил 
України, Служби безпеки України, інших утворених відповідно до законів України 
військових формувань, Міністерства внутрішніх справ України;  

4. визначає основи правового і соціального захисту та види пенсійного забезпечення 
військовослужбовців;  

5. при затвердженні Державного бюджету України визначає розмір витрат на 
забезпечення оборони, державної безпеки України і громадського порядку із зазначенням 
конкретного спрямування бюджетних асигнувань;  

6. розглядає за поданням Кабінету Міністрів України і затверджує загальнодержавні 
програми реформування та розвитку Збройних Сил України, правоохоронних органів, 
вирішення соціальних проблем, а також інші програми, що стосуються оборони і безпеки 
держави, програми військового, військово-політичного та військово-технічного 
співробітництва з іншими державами та міждержавними союзами;  

7. при обговоренні звітів і доповідей Кабінету Міністрів України про виконання 
Державного бюджету України розглядає стан і доцільність використання бюджетних коштів, 
виділених на потреби національної оборони, забезпечення державної безпеки і громадського 
порядку;  

8. обговорює хід реформування Збройних Сил України, інші питання 
функціонування Воєнної організації та правоохоронних органів держави у форматі "Дня 
Уряду України" та на парламентських слуханнях;  

9. визначає порядок збереження державної таємниці при інформуванні 
громадськості про діяльність Воєнної організації і правоохоронних органів держави;  

10. визначає правовий режим державного кордону України;  
11. визначає правовий режим воєнного і надзвичайного стану, зон надзвичайної 

екологічної ситуації та затверджує укази Президента України про введення воєнного чи 
надзвичайного стану в Україні або в окремих її місцевостях, про загальну або часткову 
мобілізацію, про оголошення окремих місцевостей зонами надзвичайної екологічної 
ситуації;  

12. оголошує за поданням Президента України стан війни та укладення миру і 
схвалює рішення Президента України про використання Збройних Сил України та інших 
військових формувань у разі збройної агресії проти України;  

13. схвалює рішення про надання військової допомоги іншим державам, про 
направлення підрозділів Збройних Сил України до іншої держави, у тому числі для участі в 
міжнародних миротворчих операціях і антитерористичних діях, та про допуск підрозділів 
збройних сил інших держав на територію України;  

14. надає згоду на обов'язковість міжнародних договорів України, в тому числі тих, 
що безпосередньо стосуються Воєнної організації держави і правоохоронної діяльності.  
Стаття 9. Повноваження парламентських комітетів і спеціальних комісій у здійсненні 
контролю  

Відповідно до Конституції і законів України комітети:  
аналізують хід виконання ухвалених Верховною Радою України законів і постанов у 

сфері національної безпеки і оборони, охорони громадського порядку і боротьби із 
злочинністю, інформують з цих питань та вносять у встановленому порядку на розгляд 
Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України пропозиції щодо 
вирішення наявних у цих сферах проблем та усунення причин, що їх породжують;  

періодично інформують громадськість, у тому числі через засоби масової інформації, 
про свою діяльність.  

Для вивчення, підготовки і попереднього розгляду окремих питань у сфері 
національної безпеки, оборони, правоохоронної діяльності Верховна Рада України в межах 
своїх повноважень може створювати тимчасові спеціальні комісії, а для проведення 
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розслідування з питань, що становлять суспільний інтерес, – тимчасові слідчі комісії, які 
діють у порядку, встановленому законом.  
Стаття 10. Повноваження народних депутатів України в здійсненні контролю  

Народні депутати України відповідно до Конституції і законів України:  
• здійснюють право законодавчої ініціативи щодо правового регулювання проблем 

національної безпеки і оборони, правоохоронної діяльності;  
• беруть участь в обговоренні законопроектів та інших питань, пов'язаних з обороною 

і безпекою держави, правоохоронною діяльністю, на засіданнях Верховної Ради України, 
"Днях Уряду України", парламентських слуханнях, у парламентських комітетах і комісіях;  

• звертаються на сесії Верховної Ради України із запитом з питань національної 
безпеки і оборони, боротьби із злочинністю до керівників органів державної влади та органів 
місцевого самоврядування, у тому числі до посадових осіб Збройних Сил України та інших 
військових формувань, правоохоронних органів, які зобов'язані у встановлений законом 
термін повідомити народного депутата України про результати розгляду його запиту.  
Стаття 11. Контроль за додержанням конституційних прав і свобод 
військовослужбовців  

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини, здійснюючи 
повноваження, визначені Конституцією України, цим та іншими законами України:  

1. перевіряє за своєю ініціативою чи за дорученням Верховної Ради України або за 
зверненням громадянина чи громадської організації стан додержання конституційних прав і 
свобод осіб, які підлягають призову, проходять військову службу, перебувають у запасі та 
призвані на збори, осіб, звільнених з військової служби, а також членів їхніх сімей;  

2. має право запитувати та отримувати від керівників та інших службових 
(посадових) осіб Збройних Сил України, інших військових формувань, правоохоронних 
органів, при неухильному дотриманні встановленого режиму таємності, документи, 
матеріали та пояснення, необхідні для здійснення повноважень, покладених на них законом;  

3. користується правом невідкладного прийому службовими (посадовими) особами 
Збройних Сил України, інших військових формувань, правоохоронних органів;  

4. для здійснення своїх функцій має право безперешкодно, у тому числі без 
попередження, відвідувати, при дотриманні встановленого режиму, військові частини та 
підрозділи, а також бути присутнім на засіданнях колегіальних органів Збройних Сил 
України, інших військових формувань, правоохоронних органів при обговоренні питань, що 
належать до повноважень Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.  

Для здійснення контролю за додержанням конституційних прав і свобод людини і 
громадянина у сфері національної безпеки і оборони, правоохоронної діяльності 
затверджується представник Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у 
справах захисту прав військовослужбовців, повноваження якого обмежуються терміном 
повноважень Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Представником 
Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у справах захисту прав 
військовослужбовців не може бути особа, яка перебуває на дійсній військовій службі.  

Призначення Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини і затвердження 
його представника у справах захисту прав військовослужбовців та звільнення їх з посад 
здійснюються в порядку, встановленому Законом України "Про Уповноваженого Верховної 
Ради України з прав людини".  

У щорічній доповіді Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини окремо 
відображається стан справ із додержанням конституційних прав і свобод 
військовослужбовців, пропозиції щодо зміцнення законності, усунення недоліків і порушень 
у діяльності відповідних складових частин Воєнної організації та правоохоронних органів 
держави. Доповідь Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини 
оприлюднюється.  

Оголошення стану війни, введення на території України або в окремих її місцевостях 
надзвичайного або воєнного стану не обмежує повноважень Уповноваженого Верховної 
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Ради України з прав людини та його представника у справах захисту прав 
військовослужбовців.  

Про свою діяльність та стан справ із додержанням конституційних прав і свобод 
людини і громадянина у Збройних Силах України та інших військових формуваннях, 
правоохоронних органах Уповноважений Верховної Ради України з прав людини періодично 
інформує громадськість, у тому числі через засоби масової інформації.  
Стаття 12. Контроль за використанням коштів Державного бюджету України, що 
виділяються на потреби національної безпеки і оборони та правоохоронну діяльність  

Контроль за використанням коштів Державного бюджету України, що виділяються на 
потреби національної безпеки і оборони, правоохоронну діяльність, здійснює від імені 
Верховної Ради України Рахункова палата, керуючись Законом України "Про Рахункову 
палату", Бюджетним кодексом України та іншими законами України.  

Про свою діяльність і стан справ у цій сфері Рахункова палата не рідше одного разу 
на рік доповідає Верховній Раді України і періодично інформує громадськість, у тому числі 
через засоби масової інформації.  

 
 

Розділ III 
КОНТРОЛЬ, ЗДІЙСНЮВАНИЙ ПРЕЗИДЕНТОМ УКРАЇНИ 

Стаття 13. Здійснення Президентом України повноважень у сфері контролю над 
Воєнною організацією та правоохоронними органами держави  

Президент України як глава держави і гарант державного суверенітету, територіальної 
цілісності України, додержання Конституції України, прав і свобод людини і громадянина і 
як Верховний Головнокомандувач Збройних Сил України при здійсненні своїх державних 
функцій відповідно до Конституції і законів України:  

1. вносить на затвердження Верховної Ради України пропозиції щодо загальної 
структури, чисельності, визначення функцій Збройних Сил України, Служби безпеки 
України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також 
Міністерства внутрішніх справ України;  

2. призначає на посади та звільняє з посад вище командування Збройних Сил 
України, інших військових формувань, правоохоронних органів; присвоює вищі військові 
звання;  

3. вносить до Верховної Ради України пропозиції про оголошення стану війни та 
приймає рішення про використання Збройних Сил України в разі збройної агресії проти 
України;  

4. приймає відповідно до закону рішення про загальну або часткову мобілізацію 
та введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях у разі загрози нападу, 
небезпеки державній незалежності України з внесенням рішення на затвердження 
Верховною Радою України;  

5. приймає у разі необхідності рішення про введення в Україні або в окремих її 
місцевостях надзвичайного стану, а також оголошує в разі необхідності окремі місцевості 
України зонами надзвичайної екологічної ситуації з визначенням участі в здійсненні 
пов'язаних із цим заходів Збройних Сил України та інших військових формувань – з 
наступним затвердженням цих рішень Верховною Радою України;  

6. вживає заходів щодо припинення діяльності незаконних воєнізованих 
формувань, а також будь-яких спроб використання Збройних Сил України та інших 
військових формувань, правоохоронних органів для обмеження прав і свобод громадян або з 
метою повалення конституційного ладу, усунення органів влади чи перешкоджання їх 
діяльності;  

7. приймає рішення – з внесенням їх на схвалення Верховною Радою України – 
про надання військової допомоги іншим державам, про направлення підрозділів Збройних 
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Сил України до іншої держави, у тому числі для участі в міжнародних миротворчих 
операціях, та про допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України;  

8. розглядає перед внесенням на затвердження Верховною Радою України 
розроблені Кабінетом Міністрів України загальнодержавні програми у сфері національної 
безпеки і оборони, програми військового, військово-політичного та військово-технічного 
співробітництва України з іншими державами та міжнародними союзами.  

Контроль за діяльністю Збройних Сил України, інших військових формувань і органів 
виконавчої влади у сфері національної безпеки і оборони та правоохоронної діяльності 
Президент України здійснює як безпосередньо, так і через очолювану ним Раду національної 
безпеки і оборони України та створювані ним у разі необхідності відповідно до пункту 28 
частини першої статті 106 Конституції України допоміжні служби.  
Стаття 14. Повноваження Ради національної безпеки і оборони України в здійсненні 
контролю над Воєнною організацією держави  

Рада національної безпеки і оборони України (далі – РНБОУ) здійснює контроль над 
Воєнною організацією держави на підставі Конституції України в порядку і в межах 
компетенції, визначених Законом України "Про Раду національної безпеки і оборони 
України".  

Рішення РНБОУ вводяться в дію указами Президента України.  
Про свою діяльність РНБОУ інформує громадськість, у тому числі через засоби 

масової інформації.  
 

Розділ IV 
КОНТРОЛЬ, ЗДІЙСНЮВАНИЙ ОРГАНАМИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ ТА 

ОРГАНАМИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ 
Стаття 15. Повноваження Кабінету Міністрів України в здійсненні контролю  

Кабінет Міністрів України, реалізуючи конституційні повноваження щодо здійснення 
внутрішньої і зовнішньої політики держави, забезпечення її суверенітету, обороноздатності 
та національної безпеки, громадського порядку, боротьби із злочинністю, відповідно до 
Конституції і законів України, актів Президента України:  

• розробляє і вносить на розгляд Верховної Ради України проекти законів з питань 
національної безпеки і оборони, правоохоронної діяльності, що потребують законодавчого 
врегулювання, і в межах своєї компетенції приймає відповідні рішення;  

• визначає згідно з законодавством потреби у витратах на національну безпеку і 
оборону, правоохоронну діяльність, боротьбу з організованою злочинністю, тероризмом, 
захист державного кордону, охоронну діяльність, виконання покарань. Проект оборонного 
бюджету як складова частина Державного бюджету України попередньо розглядається 
Радою національної безпеки і оборони України;  

• забезпечує виконання затвердженого Верховною Радою України Державного 
бюджету України, у тому числі виділення в повному обсязі бюджетних асигнувань на 
потреби національної безпеки і оборони, правоохоронну діяльність;  

• доповідає і звітує перед Верховною Радою України про виконання Державного 
бюджету України у сфері національної безпеки і оборони, правоохоронної діяльності;  

• розробляє і вносить на затвердження Верховною Радою України загальнодержавні 
програми у сфері національної безпеки і оборони, програми військового, військово-
політичного і військово-технічного співробітництва України з іншими державами та 
міждержавними союзами;  

• організовує розробку і затверджує державне замовлення на випуск продукції 
військового призначення, здійснює контроль за його виконанням, а також за створенням, 
збереженням і розвитком мобілізаційних потужностей, створенням, утриманням та 
своєчасним оновленням матеріальних цінностей мобілізаційного резерву, за підготовкою і 
утриманням транспортних та інших засобів, які в разі введення воєнного чи надзвичайного 
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стану відповідно до законодавства України мають бути передані до Збройних Сил України, 
інших військових формувань, правоохоронних органів;  

• організовує розробку та подає на затвердження Президентові України проект 
Мобілізаційного плану України на особливий період;  

• здійснює контроль за експортом озброєнь та військової техніки, стратегічних 
матеріалів, технологій та продукції подвійного призначення;  

• встановлює порядок відчуження і реалізації військового майна, матеріальних 
цінностей мобілізаційного резерву, терміни використання якого закінчилися і який підлягає 
розбронюванню і відпуску та оновленню, передачі в оренду військових об'єктів і майна, 
контролює дотримання законодавства при здійсненні господарської діяльності у Збройних 
Силах України, інших військових формуваннях, правоохоронних органах;  

• здійснює контроль за дотриманням у Збройних Силах України, інших військових 
формуваннях, правоохоронних органах земельного, податкового, господарського, трудового, 
житлового законодавства, законодавства з охорони довкілля;  

• вносить на розгляд Президента України пропозиції щодо вдосконалення 
організаційної структури Воєнної організації та правоохоронних органів держави.  
Стаття 16. Повноваження центральних органів виконавчої влади  

Міністерства та інші центральні органи виконавчої влади, що мають у 
підпорядкуванні військові формування, правоохоронні органи, у межах своїх повноважень:  

• організовують і забезпечують виконання законів України, інших нормативно-
правових актів стосовно національної безпеки і оборони та правоохоронної діяльності;  

• створюють необхідні умови для здійснення іншими суб'єктами демократичного 
цивільного контролю передбачених законами повноважень;  

• забезпечують об'єктивне і своєчасне інформування Верховної Ради України, 
Президента України, Ради національної безпеки і оборони України, Кабінету Міністрів 
України про стан у підпорядкованих військових формуваннях і правоохоронних органах;  

• інформують з цих питань громадськість у порядку, визначеному цим та іншими 
законами.  

• Інші центральні органи виконавчої влади сприяють Збройним Силам України та 
іншим військовим формуванням, правоохоронним органам у виконанні покладених на них 
функцій і здійснюють відповідно до законодавства належне їх забезпечення.  
 
 
Стаття 17. Повноваження Верховної Ради Автономної Республіки Крим та Ради 
міністрів Автономної Республіки Крим  

Верховна Рада Автономної Республіки Крим і Рада міністрів Автономної Республіки 
Крим забезпечують на території Автономної Республіки Крим контроль за виконанням 
підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності, службовими 
(посадовими) особами і громадянами законів України, інших нормативно-правових актів у 
сфері оборони, охорони громадського порядку і боротьби із злочинністю відповідно до 
законодавства, інформують із цих питань громадськість у порядку, визначеному цим та 
іншими законами.  
Стаття 18. Участь органів місцевого самоврядування та місцевих  
державних адміністрацій у здійсненні контролю  

Органи місцевого самоврядування та місцеві державні адміністрації в межах 
повноважень, визначених Конституцією і законами України:  

1. контролюють хід допризовної підготовки, відбір військовими комісіями громадян 
призовного віку на військову службу;  

2. забезпечують виконання законодавства стосовно дотримання прав та соціальних 
гарантій громадян, які можуть бути призвані на військову службу, перебувають на військовій 
службі, звільнені з військової служби, та членів їхніх сімей;  
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3. сприяють розташованим на відповідній території підрозділам Збройних Сил 
України та інших військових формувань, правоохоронним органам у виконанні покладених 
на них завдань;  

4. мають право заслуховувати доповіді посадових осіб органів управління Збройних 
Сил України, інших військових формувань, дислокованих на території регіону, про 
виконання вимог законодавства стосовно правового та соціального захисту громадян, які 
мають бути призвані на військову службу, перебувають на військовій службі, звільнених у 
запас чи відставку, пенсіонерів та членів їхніх сімей;  

5. здійснюють контроль за дотриманням у розташованих на території регіону 
військових частинах, органах та закладах Збройних Сил України, інших військових 
формувань, правоохоронних органах земельного, податкового, господарського, трудового, 
житлового законодавства та законодавства з питань охорони довкілля;  

6. узгоджують – з точки зору забезпечення безпеки громадян – плани проведення на 
території регіону військових навчань та інших заходів, пов'язаних з участю і присутністю 
великої кількості людей;  

7. розробляють оперативні плани і забезпечують взаємодію органів місцевого 
самоврядування, місцевих державних адміністрацій і відповідних структур військового 
управління при виконанні завдань територіальної оборони;  

8. отримують від керівництва дислокованих на території регіону військових частин і 
підрозділів Збройних Сил України, інших військових формувань необхідну інформацію про 
загрозу або масштаби забруднення довкілля радіоактивними, отруйними та іншими 
небезпечними речовинами внаслідок аварій на військових об'єктах або з військовою 
технікою, а також щодо наявності і можливостей сил, засобів і ресурсів на підпорядкованій 
території для організації узгоджених дій у надзвичайних ситуаціях;  

9. інформують громадськість, у тому числі через засоби масової інформації, про свою 
діяльність у вирішенні завдань, пов'язаних з національною безпекою і обороною, боротьбою 
із злочинністю.  

Для виконання цих завдань місцеві ради можуть утворювати депутатські комісії з 
питань демократичного цивільного контролю, а в місцевих державних адміністраціях 
можуть створюватися необхідні підрозділи.  

Розділ V 
ГРОМАДСЬКИЙ КОНТРОЛЬ НАД ВОЄННОЮ ОРГАНІЗАЦІЄЮ І 

ПРАВООХОРОННИМИ ОРГАНАМИ ДЕРЖАВИ 
Стаття 19. Участь громадян у здійсненні контролю  

Громадяни України беруть участь у здійсненні цивільного контролю над Воєнною 
організацією держави та правоохоронними органами як  

• через громадські організації, членами яких вони є,  
• через депутатів представницьких органів влади, так і  
• особисто шляхом звернення до Уповноваженого Верховної Ради України з прав 

людини та його представника у справах захисту прав військовослужбовців або  
• до іншого державного органу в порядку, визначеному Конституцією України та 

Законом України "Про звернення громадян".  
Громадським організаціям, зареєстрованим у встановленому порядку, гарантується 

відповідно до Конституції України, цього Закону і статутних положень можливість:  
1. запитувати та отримувати в установленому порядку від органів державної 

влади, у тому числі від органів військового управління, інших організацій, підприємств і 
установ, що належать до Воєнної організації держави, правоохоронних та інших органів 
інформацію, яка не містить державної таємниці, з питань діяльності Збройних Сил України, 
інших військових формувань, правоохоронної діяльності;  

2. проводити наукові дослідження з проблем військового будівництва, організації 
оборони, забезпечення безпеки країни, боротьби із злочинністю, проводити публічне 



 37

обговорення їх результатів, створювати для цього громадські фонди, центри, колективи 
експертів тощо;  

3. проводити громадську експертизу проектів законів, рішень, програм, 
представляти свої висновки і пропозиції відповідним державним органам для врахування в 
ході реформування Збройних Сил України, інших складових частин Воєнної організації та 
правоохоронних органів держави;  

4. брати участь у громадських дискусіях та відкритих парламентських слуханнях 
з питань реформування і діяльності Збройних Сил України, інших ланок Воєнної організації 
та правоохоронних органів держави, проблем правового і соціального захисту 
військовослужбовців, членів їхніх сімей;  

5. знайомитися з умовами служби, життя і побуту військовослужбовців;  
6. через суб'єктів права законодавчої ініціативи виступати із законодавчими 

ініціативами в галузі військового будівництва, правоохоронної діяльності, соціального 
захисту військовослужбовців, пенсіонерів та членів їхніх сімей.  
Стаття 20. Роль засобів масової інформації у здійсненні цивільного контролю  

Засоби масової інформації, висвітлюючи проблеми у сфері національної безпеки і 
оборони, боротьби із злочинністю, на основі об'єктивної інформації про службу, життя і 
побут військовослужбовців, процеси, що відбуваються в армійському середовищі, формують 
громадську думку, сприяють підвищенню престижу служби захисників Вітчизни, зміцненню 
довіри суспільства до Збройних Сил України, інших складових частин Воєнної організації 
держави, правоохоронних органів.  

Засоби масової інформації:  
• у встановленому порядку можуть запитувати та безоплатно отримувати від органів 

військового управління, інших органів державної влади, організацій, підприємств і установ, 
які належать до Воєнної організації держави, правоохоронних органів, відкриту інформацію, 
документи і матеріали з питань, віднесених до їхньої компетенції. Керівники відповідних 
органів, установ, підприємств і організацій зобов'язані безперешкодно надавати таку 
інформацію;  

• поширюють отриману інформацію через пресу, радіо, телебачення, засоби 
глобальної інформаційної мережі Інтернет та в інший спосіб, дотримуючись вимог 
законодавства щодо збереження державної таємниці;  

• публікують офіційні відповіді органів державної влади та військового управління на 
матеріали, що були оприлюднені раніше.  

 З метою систематичного інформування громадськості про діяльність Воєнної 
організації держави і правоохоронних органів, наявні проблеми в цій сфері та їх вирішення 
відповідні органи державної влади та військового управління періодично, за заздалегідь 
оприлюдненим розкладом, проводять прес-конференції, вміщують на веб-сторінках 
Інтернету і оновлюють відповідні матеріали. З цією ж метою періодично – раз на рік – 
видається "Біла книга" про діяльність Збройних Сил України.  

Розділ VI 
ГАРАНТІЇ ЗДІЙСНЕННЯ ЦИВІЛЬНОГО КОНТРОЛЮ НАД ВОЄННОЮ 
ОРГАНІЗАЦІЄЮ І ПРАВООХОРОННИМИ ОРГАНАМИ ДЕРЖАВИ 

Стаття 21. Обов'язки органів військового управління, посадових осіб Збройних Сил 
України, інших військових формувань, правоохоронних органів щодо сприяння у 
здійсненні цивільного контролю  

З метою забезпечення відкритості для громадськості функціонування Воєнної 
організації держави, правоохоронних органів, створення необхідних умов для здійснення 
демократичного цивільного контролю в цій сфері:  

державні органи, діяльність яких пов'язана з Воєнною організацією держави, 
охороною громадського порядку і боротьбою із злочинністю, сприяють визначеним цим 
Законом суб'єктам цивільного контролю в одержанні необхідної інформації і надають допомогу у 
виконанні їхніх функцій;  
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Міністерство оборони України, Міністерство внутрішніх справ України, інші 
центральні органи виконавчої влади, органи військового управління, їх посадові особи 
зобов'язані розглядати звернення громадських організацій, військовослужбовців та інших 
громадян, повідомлення засобів масової інформації про порушення прав 
військовослужбовців, працівників правоохоронних органів, членів їхніх сімей або неналежне 
виконання наданих законом повноважень і функцій відповідними органами у сфері оборони, 
національної безпеки, охорони громадського порядку, їх посадовими і службовими особами 
та у встановлений законом строк повідомляти заявників і засоби масової інформації про 
результати розгляду та вжиті заходи;  

органи управління Збройних Сил України, інших військових формувань, 
правоохоронних органів заздалегідь повідомляють органи місцевого самоврядування, місцеві 
державні адміністрації, а за необхідності також населення щодо військових навчань та інших 
заходів, якщо вони можуть зачіпати права територіальних громад, майнові та інші інтереси 
громадян або створювати загрозу для життя і здоров'я людей.  

Інформування громадськості, здійснення взаємодії Збройних Сил України, інших 
військових формувань, правоохоронних органів з Верховною Радою України, громадськими 
організаціями, засобами масової інформації покладається на одного із заступників керівника 
(державного секретаря) міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади, якому 
підпорядковуються створювані у зазначених органах прес-служби та підрозділи по зв'язках із 
громадськістю.  

До складу військових рад видів і родів військ, оперативних військових напрямків за 
погодженням з Президентом України можуть включатися представники центральних і 
регіональних органів виконавчої влади.  

Прес-служби та відділи по зв'язках з громадськістю оперативно надають засобам 
масової інформації об'єктивну та повну інформацію про діяльність Збройних Сил України, 
інших військових формувань, правоохоронних органів.  
Стаття 22. Відповідальність за порушення законодавства про цивільний контроль  

Службові (посадові) особи та громадяни, винні в невиконанні або порушенні 
законодавства, що регулює здійснення цивільного контролю над Воєнною організацією і 
правоохоронними органами держави, несуть відповідальність згідно із законодавством.  
Стаття 23. Судовий захист у сфері контролю  

Військові суди, здійснюючи судочинство у Воєнній організації держави, при розгляді 
конкретних справ можуть виносити окремі ухвали на адресу відповідних органів державної 
влади та місцевого самоврядування, посадових осіб, протиправні дії чи бездіяльність яких 
сприяли вчиненню злочинів військовослужбовцями або спричинили порушення прав і 
законних інтересів громадян.  
Стаття 24. Нагляд за дотриманням законності у сфері контролю  

Нагляд за дотриманням законності при здійсненні цивільного контролю над Воєнною 
організацією та правоохоронними органами держави покладається на органи прокуратури 
України.  

Розділ VII 
ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.  
До приведення законодавства України у відповідність із цим Законом закони та інші 

нормативно-правові акти, прийняті до набрання чинності цим Законом, діють у частині, що 
не суперечить цьому Закону.  

 
Президент України  `Л. КУЧМА  
м. Київ 19 червня 2003 року  
N 975-IV  
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ЗАКОН УКРАЇНИ 
 

Про Державний Гімн України 
 
Верховна Рада України ПОСТАНОВЛЯЄ: 
 
 Стаття 1. Державним гімном України є національний гімн на музику М.Вербицького 
із словами першого куплету та приспіву твору П.Чубинського в такій редакції: 
 
  “Ще не вмерла України і слава, і воля, 
  Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля. 
  Згинуть наші вороженьки, як роса на сонці. 
  Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці. 
 
  Приспів: 
 
  Душу й тіло ми положим за нашу свободу, 
  І покажем, що ми, браття, козацького роду”. 
 
 Стаття 2. Встановити, що урочисті заходи загальнодержавного значення 
розпочинаються і закінчуються виконанням Державного гімну України. 
 Музичне виконання Державного гімну України здійснюється під час проведення 
офіційних державних церемоній та інших заходів. 
 
 Стаття 3. Наруга над Державним гімном України тягне за собою відповідальність, 
передбачену законом. 
 
 Стаття 4. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.  
 
Президент України                                                                                               Л.КУЧМА 
м. Київ 
6 березня 2004 року 
№ 602-ІV  
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ЗАКОН УКРАЇНИ 
Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію 

 
Із змінами і доповненнями, внесеними  
Законами України 
 від 13 травня 1999 року N 644-XIV 
 (Законом України від 13 травня 1999 року N 644-XIV  
цей Закон викладено в новій редакції),  
 від 22 травня 2003 року N 860-IV, 
 від 2 березня 2005 року N 2435-IV 
(Законом України від 2 березня 2005 року N 2435-IV 
 цей Закон викладено у новій редакції) 
 
 
Цей Закон встановлює правові основи мобілізаційної підготовки та мобілізації в 

Україні, визначає засади організації цієї роботи, повноваження органів державної влади, 
інших державних органів, органів місцевого самоврядування, а також обов'язки підприємств, 
установ і організацій незалежно від форми власності (далі - підприємства, установи і 
організації), повноваження і відповідальність посадових осіб та обов'язки громадян щодо 
здійснення мобілізаційних заходів.  

 
Розділ I 

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
 
Стаття 1. Визначення основних термінів 
У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:  
мобілізаційна підготовка - комплекс організаційних, політичних, економічних, 

фінансових, соціальних, правових та інших заходів, які здійснюються в мирний час з метою 
підготовки національної економіки, органів державної влади, інших державних органів, 
органів місцевого самоврядування, Збройних Сил України, інших утворених відповідно до 
законів України військових формувань (далі - Збройні Сили України, інші військові 
формування), сил цивільного захисту, підприємств, установ і організацій до своєчасного й 
організованого проведення мобілізації та задоволення потреб оборони держави і захисту її 
території від можливої агресії, забезпечення життєдіяльності населення в особливий період;  

система управління мобілізаційною підготовкою - складова частина загальної 
системи управління державою, яка спрямовує діяльність органів державної влади, інших 
державних органів, органів місцевого самоврядування, єдиної державної системи цивільного 
захисту населення і територій на підготовку систем управління, засобів зв'язку, 
інформаційного забезпечення, а також фінансових і матеріально-технічних ресурсів, 
підприємств, установ і організацій до проведення мобілізації;  

мобілізація - комплекс заходів, здійснюваних з метою планомірного переведення 
національної економіки, діяльності органів державної влади, інших державних органів, 
органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій на функціонування в 
умовах особливого періоду, а Збройних Сил України, інших військових формувань, сил 
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цивільного захисту - на організацію і штати воєнного часу. Мобілізація може бути загальною 
або частковою та проводиться відкрито чи приховано;  

особливий період - період функціонування національної економіки, органів 
державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, Збройних 
Сил України, інших військових формувань, сил цивільного захисту, підприємств, установ і 
організацій, а також виконання громадянами України свого конституційного обов'язку щодо 
захисту Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, який настає з моменту 
оголошення рішення про мобілізацію (крім цільової) або доведення його до виконавців 
стосовно прихованої мобілізації чи з моменту введення воєнного стану в Україні або в 
окремих її місцевостях та охоплює час мобілізації, воєнний час і частково відбудовний 
період після закінчення воєнних дій;  

демобілізація - комплекс заходів, рішення про порядок і терміни проведення яких 
приймає Президент України, спрямованих на планомірне переведення національної 
економіки, органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого 
самоврядування, підприємств, установ і організацій на роботу і функціонування в умовах 
мирного часу, а Збройних Сил України, інших військових формувань, сил цивільного 
захисту - на організацію і штати мирного часу;  

мобілізаційний план - сукупність документів, які визначають зміст, обсяги, 
виконавців, порядок і строки здійснення заходів щодо мобілізаційного розгортання Збройних 
Сил України, інших військових формувань, сил цивільного захисту, переведення 
національної економіки, діяльності органів державної влади, інших державних органів, 
органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій, системи забезпечення 
життєдіяльності населення на функціонування в умовах особливого періоду;  

мобілізаційні завдання (замовлення) - окремі вимоги мобілізаційного плану щодо 
номенклатури, обсягів виробництва необхідної продукції, утворення і підготовки до 
розгортання спеціальних формувань, а також затверджені в установленому порядку 
першочергові заходи мобілізаційної підготовки, які доводяться для виконання до 
центральних і місцевих органів виконавчої влади, інших державних органів, Ради міністрів 
Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування. До підприємств, установ і 
організацій мобілізаційні завдання (замовлення) доводяться на підставі затверджених 
основних показників мобілізаційного плану і договорів (контрактів), що укладаються в 
порядку, передбаченому законодавством;  

спеціальні формування - утворені в мирний час у порядку, встановленому Кабінетом 
Міністрів України, підприємствами, установами і організаціями згідно з штатами і табелями 
до штатів автомобільні, авіаційні, водні, залізничні, медичні та інші формування, які після 
відповідної підготовки передаються під час мобілізації у встановленому порядку до 
Збройних Сил України, інших військових формувань для задоволення їх потреб, а також 
утворені відповідними центральними органами виконавчої влади - для забезпечення потреб 
галузей національної економіки;  

основні показники мобілізаційного плану - розрахункові потреби держави на 
особливий період, сформовані в натуральному і вартісному обчисленні, для задоволення 
потреб Збройних Сил України, інших військових формувань, сил цивільного захисту, 
забезпечення функціонування національної економіки та системи забезпечення 
життєдіяльності населення;  

мобілізаційні потужності - виробничі потужності підприємств, установ і організацій, 
які створюються в мирний час для виробництва продукції і задоволення інших потреб 
держави в особливий період. Мобілізаційні потужності не підлягають приватизації, у тому 
числі в разі ліквідації підприємств, установ, організацій. Рішення щодо передачі 
мобілізаційних потужностей іншим підприємствам, установам і організаціям приймаються 
органами виконавчої влади, іншими державними органами в порядку, визначеному 
Кабінетом Міністрів України.  
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Стаття 2. Правова основа мобілізаційної підготовки та мобілізації 
Правовою основою мобілізаційної підготовки та мобілізації є Конституція України, 

Закон України "Про оборону України", цей та інші закони України, а також видані 
відповідно до них нормативно-правові акти.  

 
 
Стаття 3. Основні принципи і зміст мобілізаційної підготовки та мобілізації 
1. Мобілізаційна підготовка та мобілізація є складовими частинами комплексу 

заходів, які здійснюються з метою забезпечення оборони держави, за винятком цільової 
мобілізації.  

2. Мобілізаційна підготовка та мобілізація здійснюються на основі таких принципів:  
централізоване керівництво;  
завчасність;  
плановість;  
комплексність і погодженість;  
персональна відповідальність за виконання заходів щодо мобілізаційної підготовки 

та мобілізації;  
додержання прав підприємств, установ і організацій та громадян;  
гарантована достатність;  
наукова обґрунтованість;  
фінансова забезпеченість.  
3. Зміст мобілізаційної підготовки становить:  
правове регулювання у сфері мобілізаційної підготовки та мобілізації;  
наукове і методичне забезпечення мобілізаційної підготовки та мобілізації;  
визначення умов діяльності та підготовка органів державної влади, інших державних 

органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій до роботи в 
умовах особливого періоду;  

розроблення мобілізаційних планів, довготермінових і річних програм 
мобілізаційної підготовки;  

підготовка Збройних Сил України, інших військових формувань до проведення 
мобілізації;  

підготовка національної економіки та її галузей до переведення і функціонування в 
умовах особливого періоду;  

підготовка єдиної державної системи цивільного захисту населення і територій до 
функціонування в умовах особливого періоду;  

створення, розвиток та утримання мобілізаційних потужностей для задоволення 
потреб держави в особливий період;  

утворення і підготовка до розгортання спеціальних формувань;  
створення мобілізаційного резерву;  
створення та утримання страхового фонду проектної, конструкторської і 

технологічної документації на продукцію мобілізаційного та оборонного призначення;  
підготовка й утримання в належному стані техніки та об'єктів, призначених для 

передачі в разі мобілізації Збройним Силам України, іншим військовим формуванням;  
забезпечення готовності системи управління державою до функціонування в 

особливий період;  
планування і підготовка до нормованого (у разі необхідності) забезпечення 

населення продовольчими та непродовольчими товарами, медичним обслуговуванням, 
послугами зв'язку, транспорту, комунальними та побутовими послугами;  

військовий облік військовозобов'язаних і призовників;  
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підготовка та накопичення військово-навчених людських ресурсів 
військовозобов'язаних і призовників за військово-обліковими спеціальностями для 
комплектування Збройних Сил України, інших військових формувань під час мобілізації;  

бронювання військовозобов'язаних за органами державної влади, іншими 
державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами і 
організаціями на період мобілізації та на воєнний час;  

підготовка керівного складу органів державної влади, інших державних органів, 
органів місцевого самоврядування, єдиної державної системи цивільного захисту населення і 
територій, підприємств, установ і організацій до дій у разі мобілізації;  

підвищення кваліфікації з питань мобілізаційної підготовки та мобілізації керівників 
органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, 
підприємств, установ і організацій, працівників відповідних мобілізаційних підрозділів і 
працівників з питань мобілізаційної роботи;  

проведення військово-економічних мобілізаційних навчань і тренувань;  
перевірка та оцінка стану мобілізаційної готовності національної економіки, органів 

державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, Збройних 
Сил України, інших військових формувань, сил цивільного захисту, підприємств, установ і 
організацій, а також адміністративно-територіальних одиниць України;  

міжнародне співробітництво у сфері мобілізаційної підготовки;  
підготовка фінансової системи держави до функціонування в умовах особливого 

періоду;  
розробка і підготовка до запровадження стандартів особливого періоду;  
планування і підготовка до технічного прикриття в особливий період об'єктів, 

споруд та транспортних магістралей оборонного і важливого загальнодержавного значення;  
доведення основних показників мобілізаційного плану, укладання договорів 

(контрактів) на виконання підприємствами, установами і організаціями мобілізаційних 
завдань (замовлень), поставку матеріально-технічних ресурсів, виконання робіт та надання 
послуг в особливий період;  

підготовка транспортної системи до забезпечення мобілізації;  
підготовка до перерозподілу трудових ресурсів в особливий період;  
інформаційне забезпечення;  
підготовка до переведення редакцій друкованих засобів масової інформації і 

телерадіоорганізацій до роботи під час мобілізації та у воєнний час.  
4. Зміст мобілізації становить:  
переведення національної економіки, органів державної влади, інших державних 

органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій, а також 
адміністративно-територіальних одиниць України на роботу в умовах особливого періоду;  

переведення Збройних Сил України, інших військових формувань, сил цивільного 
захисту на організацію і штати воєнного часу.  

 
Розділ II 

ОРГАНІЗАЦІЙНІ ОСНОВИ МОБІЛІЗАЦІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ТА МОБІЛІЗАЦІЇ 
 
Стаття 4. Організація і порядок проведення мобілізаційної підготовки та 

мобілізації 
1. Організація і порядок проведення мобілізаційної підготовки та мобілізації 

визначаються цим Законом, актами Президента України та Кабінету Міністрів України.  
2. Загальна мобілізація проводиться одночасно на всій території України і стосується 

національної економіки, органів державної влади, інших державних органів, органів 
місцевого самоврядування, Збройних Сил України, інших військових формувань, сил 
цивільного захисту, підприємств, установ і організацій.  



 44

3. Часткова мобілізація може проводитися в окремих місцевостях держави, а також 
стосуватися певної частини національної економіки, Збройних Сил України, інших 
військових формувань, сил цивільного захисту, підприємств, установ і організацій.  

4. З метою ліквідації наслідків стихійного лиха, аварій та катастроф у мирний час 
може проводитися цільова мобілізація.  

5. Вид, обсяги, порядок і строк проведення мобілізації визначаються Президентом 
України в рішенні про її проведення.  

6. Рішення про проведення відкритої мобілізації має бути негайно оголошене через 
засоби масової інформації.  

7. Рішення про проведення прихованої мобілізації доводиться до органів державної 
влади, інших державних органів, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, 
Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій по закритих каналах 
оповіщення в порядку, який визначається Президентом України.  

8. З моменту оголошення мобілізації (крім цільової) чи введення воєнного стану в 
Україні або в окремих її місцевостях настає особливий період функціонування національної 
економіки, органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого 
самоврядування, Збройних Сил України, інших військових формувань, сил цивільного 
захисту, підприємств, установ і організацій.  

9. Загальне керівництво у сфері мобілізаційної підготовки і мобілізації держави 
здійснюється Президентом України; організаційне керівництво мобілізаційною підготовкою 
і мобілізацією в Україні - Кабінетом Міністрів України; координація діяльності органів 
виконавчої влади з питань мобілізаційної підготовки та мобілізації здійснюється Радою 
національної безпеки і оборони України.  

Безпосереднє керівництво щодо реалізації заходів з мобілізаційної підготовки і 
мобілізації здійснюється в центральних органах виконавчої влади, інших державних органах 
їх керівниками, а в Збройних Силах України, інших військових формуваннях - центральними 
органами управління відповідних військових формувань.  

Організація безпосередньої реалізації заходів з мобілізаційної підготовки та 
мобілізації на відповідній території чи сприяння їх виконанню здійснюється Радою міністрів 
Автономної Республіки Крим, місцевими органами виконавчої влади та виконавчими 
органами сільських, селищних, міських рад.  

10. Порядок створення, розвитку, утримання, передачі, ліквідації і реалізації 
мобілізаційних потужностей визначається Кабінетом Міністрів України.  

11. Порядок утворення спеціальних формувань, склад, мета, а також порядок їх 
передачі до Збройних Сил України та інших військових формувань під час проведення 
мобілізації визначаються Кабінетом Міністрів України.  

12. Функції щодо координації планування, методологічного, методичного, наукового 
забезпечення мобілізаційної підготовки та мобілізації в органах виконавчої влади, інших 
державних органах, національній економіці здійснюються центральним органом виконавчої 
влади з питань економічної політики, якщо інше не передбачено законом.  

13. Здійснення контролю за станом мобілізаційної підготовки та рівнем 
мобілізаційної готовності органів державної влади, інших державних органів, органів 
місцевого самоврядування, а також підприємств, установ і організацій, для яких встановлено 
мобілізаційні завдання (замовлення), забезпечується керівником відповідного органу 
державної влади, іншого державного органу, органу місцевого самоврядування, а також 
підприємств, установ і організацій.  

Порядок здійснення контролю за станом мобілізаційної підготовки та рівнем 
мобілізаційної готовності органів виконавчої влади, а також підприємств, установ і 
організацій, для яких встановлено мобілізаційні завдання (замовлення), визначається 
Кабінетом Міністрів України.  

14. Співробітництво з іншими державами у сфері мобілізаційної підготовки 
здійснюється відповідно до міжнародних договорів України.  
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Стаття 5. Мобілізаційні підрозділи 
1. Організація здійснення заходів з мобілізаційної підготовки та мобілізації і 

контроль за здійсненням цих заходів в органах державної влади, інших державних органах, 
органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, які мають 
мобілізаційні завдання (замовлення), покладаються на їх мобілізаційні підрозділи або 
призначених працівників з питань мобілізаційної роботи.  

2. Мобілізаційні підрозділи (працівники з питань мобілізаційної роботи) є складовою 
частиною системи управління мобілізаційною підготовкою.  

3. Структура і штати мобілізаційних підрозділів центральних і місцевих органів 
виконавчої влади визначаються з урахуванням характеру та обсягу мобілізаційної роботи 
керівником відповідного органу виконавчої влади в порядку, встановленому Кабінетом 
Міністрів України.  

4. Структура і штати мобілізаційних підрозділів інших державних органів 
визначаються їх керівниками з урахуванням характеру та обсягу мобілізаційної роботи.  

5. Мобілізаційні підрозділи (посади працівників з питань мобілізаційної роботи) у 
структурі виконавчих органів сільських, селищних, міських рад утворюються рішеннями 
відповідних рад.  

Чисельність працівників мобілізаційних підрозділів (працівників з питань 
мобілізаційної роботи) органів місцевого самоврядування визначають сільські, селищні, 
міські ради, а підприємств, установ і організацій - їх керівники за погодженням з 
відповідними центральними або місцевими органами виконавчої влади з урахуванням сфери 
діяльності, характеру та обсягу мобілізаційної роботи.  

6. Мобілізаційні підрозділи та працівники з питань мобілізаційної роботи 
підпорядковуються безпосередньо керівникам відповідних органів державної влади, інших 
державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій.  

7. Забороняється об'єднання мобілізаційних підрозділів органів державної влади, 
інших державних органів з іншими структурними підрозділами цих органів та сумісництво 
працівників з питань мобілізаційної роботи, а також покладання на них функцій, які не 
пов'язані з розв'язанням поточних проблем мобілізаційної підготовки.  

8. Порядок утворення, функції, права та обов'язки мобілізаційних підрозділів органів 
державної влади, інших державних органів, а також функції, права та обов'язки працівників з 
питань мобілізаційної роботи визначаються відповідно до цього Закону в порядку, 
встановленому Кабінетом Міністрів України.  

 
 
Стаття 6. Військово-транспортний обов'язок 
1. Військово-транспортний обов'язок установлюється з метою задоволення потреб 

Збройних Сил України, інших військових формувань на особливий період транспортними 
засобами і технікою і поширюється на центральні та місцеві органи виконавчої влади, інші 
державні органи, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи і організації, у 
тому числі на залізниці, порти, пристані, аеропорти, нафтобази, автозаправні станції 
дорожнього господарства та інші підприємства, установи і організації, які забезпечують 
експлуатацію транспортних засобів, а також на громадян - власників транспортних засобів.  

2. Порядок виконання військово-транспортного обов'язку, а також порядок 
відшкодування державою відповідно вартості майна чи збитків, яких зазнають центральні та 
місцеві органи виконавчої влади, інші державні органи, органи місцевого самоврядування, 
підприємства, установи і організації, а також громадяни внаслідок примусового вилучення 
чи відчуження транспортних засобів в особливий період, визначається законом.  
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Стаття 7. Фінансування мобілізаційної підготовки та мобілізації 
1. Фінансування мобілізаційної підготовки здійснюється відповідно за рахунок 

коштів державного бюджету, бюджету Автономної Республіки Крим, місцевих бюджетів, 
коштів підприємств, установ і організацій.  

2. З державного бюджету відповідно до закону фінансуються заходи та роботи з 
мобілізаційної підготовки, які мають загальнодержавне значення.  

3. З місцевих бюджетів фінансуються заходи та роботи з мобілізаційної підготовки 
місцевого значення.  

4. За рахунок коштів підприємств, установ і організацій фінансуються заходи та 
роботи з мобілізаційної підготовки, що здійснюються за ініціативою самих підприємств, 
установ і організацій згідно з мобілізаційними планами.  

5. Видатки на здійснення заходів з мобілізаційної підготовки та мобілізації 
провадяться відповідно до вимог Бюджетного кодексу України та інших нормативно-
правових актів.  

 
Стаття 8. Стимулювання заходів з мобілізаційної підготовки 
1. Амортизаційні відрахування на законсервовані мобілізаційні потужності, які не 

використовуються в поточному виробництві, а також на законсервовану техніку та 
транспортні засоби мобілізаційного призначення, які не експлуатуються, не здійснюються.  

2. Порядок оплати робіт з мобілізаційної підготовки, які в мирний час проводяться 
підприємствами, установами і організаціями та громадянами, передбачається договорами 
(контрактами), укладеними з ними в порядку, передбаченому законами України, що 
регулюють питання закупівлі товарів і послуг для державних потреб.  

 
Стаття 9. Захист інформації про мобілізаційну підготовку та мобілізацію 
Організація робіт і захист інформації про мобілізаційну підготовку та мобілізацію 

здійснюються відповідно до вимог Закону України "Про державну таємницю" та інших 
нормативно-правових актів.  

 
Розділ III 

ПОВНОВАЖЕННЯ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ, ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ, 
КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ТА ІНШИХ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ, 
ДЕРЖАВНИХ ОРГАНІВ, ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ У СФЕРІ 

МОБІЛІЗАЦІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ТА МОБІЛІЗАЦІЇ 
 
Стаття 10. Верховна Рада України 
Верховна Рада України відповідно до Конституції України здійснює законодавче 

регулювання питань мобілізаційної підготовки та мобілізації, визначає відповідні видатки з 
Державного бюджету України, затверджує протягом двох днів з моменту звернення 
Президента України укази про введення воєнного чи надзвичайного стану в Україні або в 
окремих її місцевостях, про загальну або часткову мобілізацію.  

 
 
Стаття 11. Президент України 
Відповідно до повноважень, визначених Конституцією України, Президент України:  
здійснює загальне керівництво у сфері мобілізаційної підготовки та мобілізації 

держави;  
визначає мету, завдання, вид, обсяги, порядок і строки проведення мобілізаційної 

підготовки та мобілізації;  
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забезпечує через Раду національної безпеки і оборони України координацію 
діяльності органів виконавчої влади, інших державних органів, Збройних Сил України, 
інших військових формувань у сфері мобілізаційної підготовки та мобілізації;  

визначає структуру та затверджує мобілізаційний план України на особливий період, 
Положення про мобілізаційну підготовку Збройних Сил України, інших військових 
формувань, Положення про порядок проведення мобілізації в Україні;  

надає (позбавляє) право на звільнення від призову на військову службу в разі 
мобілізації та у воєнний час громадянам або окремим категоріям громадян;  

визначає порядок оголошення мобілізації;  
приймає рішення про введення воєнного чи надзвичайного стану в Україні або в 

окремих її місцевостях, про загальну або часткову мобілізацію та про демобілізацію із 
внесенням їх на затвердження Верховною Радою України;  

встановлює режим роботи органів державної влади, інших державних органів під час 
мобілізації та у воєнний час;  

видає акти з питань мобілізаційної підготовки та мобілізації.  
 
 
Стаття 12. Кабінет Міністрів України 
Кабінет Міністрів України:  
здійснює заходи з організації забезпечення мобілізаційної підготовки та мобілізації в 

Україні в межах своїх повноважень, видає акти з цих питань;  
організовує розроблення проекту мобілізаційного плану України на особливий 

період та подає його на затвердження Президентові України;  
організовує наукове, методологічне, методичне та інформаційне забезпечення 

мобілізаційної підготовки та мобілізації;  
розробляє проекти актів, які мають бути введені в дію під час мобілізації та у 

воєнний час;  
затверджує Положення про мобілізаційну підготовку національної економіки 

України;  
визначає порядок управління національною економікою України та заходи із 

забезпечення її функціонування в особливий період;  
визначає і затверджує основні показники мобілізаційного плану національної 

економіки та мобілізаційні завдання (замовлення) центральним і місцевим органам 
виконавчої влади, іншим державним органам, Раді міністрів Автономної Республіки Крим на 
особливий період;  

визначає джерела і порядок фінансування заходів мобілізаційної підготовки та 
мобілізації;  

створює мобілізаційний резерв матеріально-технічних і сировинних ресурсів;  
встановлює порядок розбронювання матеріальних цінностей мобілізаційного 

резерву, а також порядок їх відпуску в особливий період;  
встановлює порядок створення, розвитку, утримання, передачі, ліквідації і реалізації 

мобілізаційних потужностей;  
організовує роботу, пов'язану із створенням страхового фонду документації на 

продукцію мобілізаційного та оборонного призначення;  
розробляє проекти довготермінових державних програм формування страхового 

фонду документації на продукцію мобілізаційного та оборонного призначення;  
погоджує довготермінові та річні програми мобілізаційної підготовки державних 

органів, Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя;  
визначає порядок укладання договорів (контрактів) на виконання підприємствами, 

установами і організаціями мобілізаційних завдань (замовлень), зокрема на поставку 
матеріально-технічних ресурсів, виконання робіт та надання послуг, у тому числі щодо 
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поставки готової продукції, забезпечення виконання зазначених завдань (замовлень) 
матеріально-технічними ресурсами, а також щодо їх фінансування;  

визначає порядок передачі органами виконавчої влади, іншими державними 
органами, органами місцевого самоврядування мобілізаційних завдань (замовлень) 
підприємств, установ і організацій, які підлягають ліквідації (реорганізації), іншим 
підприємствам, установам і організаціям, що залучаються до виконання мобілізаційних 
завдань (замовлень);  

визначає і затверджує ліміти та норми відчуження транспортних засобів і техніки на 
період мобілізації та у воєнний час;  

під час оголошення мобілізації здійснює контроль у межах своїх повноважень за 
здійсненням заходів щодо переведення Збройних Сил України, інших військових формувань 
на організацію і штати воєнного часу;  

організовує в разі оголошення мобілізації переведення національної економіки на 
функціонування в умовах особливого періоду;  

організовує бронювання військовозобов'язаних за органами державної влади, 
іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, 
установами і організаціями на період мобілізації та на воєнний час;  

організовує роботу і взаємодію центральних і місцевих органів виконавчої влади, 
Ради міністрів Автономної Республіки Крим, інших державних органів у питаннях 
мобілізаційної підготовки та мобілізації;  

визначає порядок проведення перевірок стану та оцінки мобілізаційної готовності 
національної економіки, органів державної влади, інших державних органів, органів 
місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій, адміністративно-
територіальних одиниць України;  

здійснює контроль за мобілізаційною підготовкою в Україні в межах своїх 
повноважень та проводить кадрову політику щодо мобілізаційних підрозділів (працівників з 
питань мобілізаційної роботи);  

встановлює статистичну звітність у сфері мобілізаційної підготовки, щорічно 
доповідає Президентові України про стан мобілізаційної готовності держави;  

у разі необхідності ініціює питання про надання пільг підприємствам, установам і 
організаціям, для яких встановлено мобілізаційні завдання (замовлення);  

розробляє порядок відшкодування державою вартості майна, яке було примусово 
відчужено у підприємств, установ і організацій у зв'язку з виконанням ними мобілізаційних 
завдань (замовлень) в особливий період та громадян, які надають в установленому порядку 
під час мобілізації будівлі, споруди, транспортні засоби та інше майно, що є їх власністю, 
Збройним Силам України, іншим військовим формуванням;  

планує і проводить військово-економічні мобілізаційні навчання та тренування;  
організовує підвищення кваліфікації з питань мобілізаційної підготовки та 

мобілізації керівників органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого 
самоврядування, підприємств, установ і організацій, працівників мобілізаційних підрозділів 
та працівників з питань мобілізаційної роботи;  

визначає порядок утворення і підготовки до розгортання спеціальних формувань;  
забезпечує виконання законів України, інших нормативно-правових актів з питань 

мобілізаційної підготовки та мобілізації;  
організовує виконання зобов'язань за міжнародними договорами України про 

співробітництво у сфері мобілізаційної підготовки;  
організовує міждержавну кооперацію з питань військово-технічного співробітництва 

у сфері мобілізаційної підготовки.  
 
 
Стаття 13. Повноваження центрального органу виконавчої влади з питань 

економічної політики 
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Центральний орган виконавчої влади з питань економічної політики:  
здійснює методологічне та методичне забезпечення мобілізаційної підготовки 

національної економіки;  
проводить аналіз економічного і військово-економічного потенціалів національної 

економіки;  
здійснює координацію планування, методологічне забезпечення розроблення 

проектів мобілізаційних планів та довготермінових і річних програм мобілізаційної 
підготовки в органах виконавчої влади, інших державних органах;  

бере участь у розробленні проектів законодавчих та інших нормативно-правових 
актів з питань мобілізаційної підготовки та мобілізації;  

координує роботу щодо створення, розвитку, утримання, передачі, ліквідації і 
реалізації мобілізаційних потужностей;  

координує роботу щодо створення мобілізаційного резерву матеріально-технічних і 
сировинних ресурсів;  

організовує наукове забезпечення заходів мобілізаційної підготовки національної 
економіки та формує завдання для проведення наукових досліджень з цих питань;  

розробляє і подає Кабінету Міністрів України проект мобілізаційного плану 
національної економіки України на особливий період;  

бере участь у формуванні бюджету держави на особливий період;  
аналізує стан мобілізаційної готовності національної економіки України, подає 

щорічну доповідь Кабінету Міністрів України;  
узагальнює потреби Збройних Сил України та інших військових формувань і 

розробляє мобілізаційні завдання (замовлення) виходячи з економічних можливостей 
держави;  

визначає потреби (обсяги) центральних і місцевих органів виконавчої влади у 
фінансуванні заходів з мобілізаційної підготовки для їх включення до проекту Державного 
бюджету України на відповідний рік;  

розробляє критерії оцінок рівнів та здійснює контроль за станом мобілізаційної 
готовності національної економіки України та підприємств, установ і організацій, яким 
встановлені мобілізаційні завдання (замовлення);  

зводить баланс та проводить економічний аналіз основних показників розвитку 
національної економіки на особливий період;  

бере участь у розробленні проектів державних програм економічного і соціального 
розвитку України з метою урахування мобілізаційних потреб держави;  

координує роботу щодо підготовки пропозицій до проектів державних програм 
економічного і соціального розвитку України в частині мобілізаційної підготовки;  

координує роботу з утворення та підготовки спеціальних формувань, призначених 
для передачі до Збройних Сил України та інших військових формувань під час проведення 
мобілізації;  

здійснює контроль за виконанням довготермінових і річних програм мобілізаційної 
підготовки національної економіки;  

організовує бронювання військовозобов'язаних на період мобілізації та на воєнний 
час, забезпечує надання звітності з питань бронювання військовозобов'язаних у порядку, 
визначеному Кабінетом Міністрів України;  

бере участь в узагальненні практики застосування актів законодавства з питань 
мобілізаційної підготовки та мобілізації, розробляє пропозиції щодо вдосконалення 
законодавства та в установленому порядку вносить їх на розгляд Кабінету Міністрів 
України.  

 
 
Стаття 14. Повноваження Міністерства оборони України 
1. Міністерство оборони України:  
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організовує планування, методологічне, методичне, наукове, фінансове та 
матеріально-технічне забезпечення заходів мобілізаційної підготовки та мобілізації у 
Збройних Силах України;  

організовує в мирний час накопичення в непорушному запасі та мобілізаційному 
резерві Збройних Сил України озброєння, військової техніки, інших матеріально-технічних 
засобів, продовольства, речового та іншого майна, забезпечує створення, формування і 
ведення страхового фонду документації на продукцію мобілізаційного та оборонного 
призначення і створення резерву військово-навчених ресурсів на період мобілізації та на 
воєнний час;  

забезпечує проведення мобілізації та демобілізації у Збройних Силах України і бере 
участь у забезпеченні мобілізації та демобілізації в інших військових формуваннях;  

забезпечує формування військово-технічної політики та пропозицій щодо 
мобілізаційних завдань (замовлень) на створення, виробництво та ремонт озброєння, 
військової техніки, інших матеріально-технічних засобів;  

здійснює контроль за станом мобілізаційної готовності у Збройних Силах України та 
за підготовкою підприємств, установ і організацій до виконання мобілізаційних завдань 
(замовлень) для задоволення потреб Збройних Сил України, інших військових формувань;  

бере участь у розробленні проектів законів та інших нормативно-правових актів з 
питань мобілізаційної підготовки та мобілізації у Збройних Силах України, інших військових 
формуваннях;  

укладає в установленому порядку договори (контракти) на виконання мобілізаційних 
завдань (замовлень) з підприємствами, установами і організаціями, які залучаються ним до 
виконання мобілізаційних завдань (замовлень), і підприємствами, які здійснюють поставку 
військової продукції;  

подає до Кабінету Міністрів України проект мобілізаційного плану Збройних Сил 
України, інших військових формувань;  

подає Кабінету Міністрів України пропозиції щодо потреб Збройних Сил України на 
особливий період, інших військових формувань, які включені до схеми мобілізаційного 
розгортання, виходячи з економічних можливостей держави;  

бере участь у плануванні мобілізаційної підготовки у відповідних центральних 
органах виконавчої влади (за сферою їх управління чи галуззю національної економіки).  

2. Міністерство оборони України через Генеральний штаб Збройних Сил України:  
розробляє схему мобілізаційного розгортання Збройних Сил України та спеціальних 

формувань, призначених для передачі під час мобілізації до Збройних Сил України, а також 
організовує розроблення схеми мобілізаційного розгортання інших військових формувань та 
спеціальних формувань, призначених для передачі до інших військових формувань під час 
мобілізації;  

розробляє проект мобілізаційного плану Збройних Сил України, інших військових 
формувань;  

планує і здійснює методологічне, методичне та наукове забезпечення мобілізаційної 
підготовки Збройних Сил України, інших військових формувань;  

планує в мирний час накопичення в непорушному запасі та мобілізаційному резерві 
Збройних Сил України озброєння, військової техніки, інших матеріально-технічних засобів, 
продовольства, речового та іншого майна і створення резерву військово-навчених людських 
ресурсів на період мобілізації та на воєнний час;  

визначає потреби Збройних Сил України на особливий період, узагальнює потреби 
інших військових формувань, які включені до схеми мобілізаційного розгортання, виходячи 
з економічних можливостей держави;  

бере участь у формуванні військово-технічної політики;  
готує пропозиції щодо мобілізаційних завдань (замовлень) на створення, 

виробництво та ремонт озброєння, військової техніки, інших матеріально-технічних засобів;  
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разом з центральними і місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого 
самоврядування забезпечує функціонування системи військового обліку громадян;  

розробляє проекти законів та інших нормативно-правових актів з питань 
мобілізаційної підготовки та мобілізації у Збройних Силах України, інших військових 
формуваннях;  

планує і здійснює заходи щодо мобілізації та демобілізації у Збройних Силах 
України; бере участь у проведенні мобілізації та демобілізації в інших військових 
формуваннях;  

розробляє штати і табелі до штатів оснащення матеріально-технічними засобами 
спеціальних формувань, призначених для передачі під час мобілізації до Збройних Сил 
України; бере участь у розробленні штатів і табелів до штатів щодо оснащення матеріально-
технічними засобами спеціальних формувань, призначених для передачі до інших військових 
формувань під час мобілізації;  

бере участь в укладанні в установленому порядку договорів (контрактів) на 
виконання мобілізаційних завдань (замовлень) з підприємствами, установами і 
організаціями, які залучаються ним до виконання мобілізаційних завдань (замовлень), і 
підприємствами, які здійснюють поставку військової продукції;  

планує і організовує підготовку та перепідготовку військовозобов'язаних.  
 
Стаття 15. Повноваження інших центральних органів виконавчої влади та 

інших державних органів 
Центральні органи виконавчої влади та інші державні органи:  
розробляють мобілізаційні плани, довготермінові і річні програми мобілізаційної 

підготовки у відповідних сферах управління та галузях національної економіки;  
здійснюють методологічне, методичне і наукове забезпечення мобілізаційної 

підготовки та мобілізації у відповідній сфері управління та галузі національної економіки;  
планують, організовують і контролюють мобілізаційну підготовку у відповідній 

сфері управління, галузі національної економіки та здійснюють заходи щодо переведення її 
на функціонування в умовах особливого періоду;  

забезпечують державне регулювання мобілізаційної підготовки у відповідній сфері 
управління та галузі національної економіки, керують мобілізаційною підготовкою 
підприємств, установ і організацій, що належать до сфери їх управління або залучаються 
ними до виконання мобілізаційних завдань (замовлень);  

визначають у відповідній сфері управління, галузі національної економіки 
можливості щодо задоволення потреб Збройних Сил України, інших військових формувань, 
національної економіки та забезпечення життєдіяльності населення в умовах особливого 
періоду;  

визначають потреби (обсяги) у фінансуванні заходів з мобілізаційної підготовки;  
утворюють мобілізаційні підрозділи;  
здійснюють заходи щодо забезпечення виконання мобілізаційних планів, 

довготермінових і річних програм мобілізаційної підготовки у відповідній сфері управління 
та галузі національної економіки;  

доводять (встановлюють) мобілізаційні завдання (замовлення) до підприємств, 
установ і організацій, що належать до сфери їх управління;  

укладають договори (контракти) про виконання мобілізаційних завдань (замовлень) з 
підприємствами, установами і організаціями, що належать до сфери їх управління або 
залучаються ними до виконання мобілізаційних завдань (замовлень);  

забезпечують виконання підприємствами, установами і організаціями мобілізаційних 
завдань (замовлень) відповідно до укладених договорів (контрактів);  

вносять у межах своїх повноважень до Кабінету Міністрів України пропозиції щодо 
формування довготермінових і річних програм мобілізаційної підготовки;  
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у разі ліквідації (реорганізації) підприємств, установ і організацій, для яких 
встановлено мобілізаційні завдання (замовлення), здійснюють заходи щодо передачі таких 
завдань (замовлень) іншим підприємствам, установам, організаціям у порядку, визначеному 
Кабінетом Міністрів України;  

організовують під час мобілізації здійснення комплексу заходів щодо переведення 
підприємств, установ і організацій, що належать до сфери їх управління, на роботу в умовах 
особливого періоду;  

надають центральному органу виконавчої влади з питань економічної політики 
пропозиції щодо бронювання у відповідних сферах управління військовозобов'язаних на 
період мобілізації та на воєнний час; організовують їх бронювання; забезпечують надання 
звітності з питань бронювання військовозобов'язаних у порядку, визначеному Кабінетом 
Міністрів України;  

забезпечують разом з Міністерством оборони України функціонування системи 
військового обліку громадян України;  

організовують підвищення кваліфікації працівників мобілізаційних підрозділів та 
працівників з питань мобілізаційної роботи;  

організовують створення, розвиток, утримання, передачу ліквідацію та реалізацію 
мобілізаційних потужностей на підприємствах, в установах і організаціях, що належать до 
сфери їх управління або залучаються ними до виконання мобілізаційних завдань 
(замовлень);  

організовують створення, формування і ведення страхового фонду документації на 
продукцію мобілізаційного та оборонного призначення;  

розробляють в установленому порядку програми створення страхового фонду 
документації на продукцію мобілізаційного та оборонного призначення;  

здійснюють контроль за створенням, зберіганням та обслуговуванням 
мобілізаційного резерву матеріально-технічних і сировинних ресурсів на підприємствах, в 
установах і організаціях, що належать до сфери їх управління або залучаються ними до 
виконання мобілізаційних завдань (замовлень);  

розробляють і затверджують нормативно-правові акти з питань мобілізаційної 
підготовки та мобілізації у відповідній сфері управління, галузі національної економіки;  

формують проекти основних показників мобілізаційних планів у відповідній сфері 
управління, галузі національної економіки;  

забезпечують виконання законів України та інших нормативно-правових актів з 
питань мобілізаційної підготовки та мобілізації;  

подають центральному органу виконавчої влади з питань економічної політики 
щорічну доповідь про стан мобілізаційної готовності відповідних сфер управління, галузей 
національної економіки та про хід виконання довготермінових і річних програм 
мобілізаційної підготовки у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;  

взаємодіють з центральними і місцевими органами виконавчої влади, іншими 
державними органами, органами місцевого самоврядування з питань мобілізаційної 
підготовки та мобілізації і одержують від них в установленому законодавством порядку 
інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання мобілізаційних завдань 
(замовлень);  

надають інформацію Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевим органам 
виконавчої влади та органам місцевого самоврядування з питань, що належать до їх 
компетенції, про характер мобілізаційних завдань (замовлень), встановлених ними для 
підприємств, установ і організацій, які знаходяться на їх території.  

 
Стаття 16. Повноваження Ради міністрів Автономної Республіки Крим 
Рада міністрів Автономної Республіки Крим:  
формує проект основних показників мобілізаційного плану АР Крим;  
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розробляє мобілізаційний план, довготермінові і річні програми мобілізаційної 
підготовки Автономної Республіки Крим;  

здійснює методичне забезпечення мобілізаційної підготовки та мобілізації органів 
влади Автономної Республіки Крим;  

керує мобілізаційною підготовкою органів влади Автономної Республіки Крим;  
планує, організовує і контролює мобілізаційну підготовку в Автономній Республіці 

Крим, переведення галузей економіки республіки на функціонування в умовах особливого 
періоду;  

визначає можливості економіки Автономної Республіки Крим щодо задоволення 
потреб Збройних Сил України, інших військових формувань, національної економіки та 
забезпечення життєдіяльності населення в умовах особливого періоду;  

визначає потреби (обсяги) у фінансуванні заходів з мобілізаційної підготовки;  
утворює мобілізаційні підрозділи;  
здійснює заходи щодо забезпечення виконання мобілізаційного плану, 

довготермінових і річних програм мобілізаційної підготовки;  
доводить (встановлює) мобілізаційні завдання (замовлення) до інших органів влади 

Автономної Республіки Крим;  
забезпечує виконання підприємствами, установами і організаціями мобілізаційних 

завдань (замовлень) відповідно до укладених договорів (контрактів);  
вносить у межах своїх повноважень до Кабінету Міністрів України пропозиції щодо 

формування довготермінових і річних програм мобілізаційної підготовки;  
забезпечує разом з Міністерством оборони України функціонування системи 

військового обліку громадян України; організовує бронювання військовозобов'язаних на 
період мобілізації та на воєнний час, забезпечує надання звітності з питань бронювання 
військовозобов'язаних у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України;  

забезпечує надання військовим комісаріатам відомостей про реєстрацію, 
банкрутство (ліквідацію) підприємств, установ і організацій згідно із законодавством;  

організовує підвищення кваліфікації працівників мобілізаційних підрозділів та 
працівників з питань мобілізаційної роботи;  

організовує створення, розвиток, утримання, передачу, ліквідацію та реалізацію 
мобілізаційних потужностей;  

організовує створення, формування і ведення страхового фонду документації на 
продукцію мобілізаційного та оборонного призначення;  

здійснює контроль за створенням, зберіганням та обслуговуванням мобілізаційного 
резерву матеріально-технічних і сировинних ресурсів;  

подає центральному органу виконавчої влади з питань економічної політики 
щорічну доповідь про стан мобілізаційної готовності Автономної Республіки Крим та про хід 
виконання довготермінових і річних програм мобілізаційної підготовки в порядку, 
встановленому Кабінетом Міністрів України;  

одержує від центральних органів виконавчої влади необхідну інформацію з питань, 
що належать до їх компетенції, про характер мобілізаційних завдань (замовлень), 
встановлених підприємствам, установам і організаціям, що знаходяться на території 
Автономної Республіки Крим, з метою планування раціонального використання людських і 
матеріальних ресурсів під час мобілізації та у воєнний час;  

організовує під час мобілізації в установленому порядку своєчасне оповіщення та 
прибуття громадян, які призиваються на військову службу, техніки на збірні пункти та у 
військові частини, виділення будівель, споруд, земельних ділянок, транспортних та інших 
матеріально-технічних засобів і надання послуг Збройним Силам України, іншим військовим 
формуванням відповідно до мобілізаційного плану;  

забезпечує виконання законів України та інших нормативно-правових актів з питань 
мобілізаційної підготовки та мобілізації.  
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Стаття 17. Місцеві органи виконавчої влади 
Місцеві органи виконавчої влади:  
беруть участь у формуванні проектів основних показників мобілізаційного плану;  
розробляють мобілізаційні плани, довготермінові та річні програми мобілізаційної 

підготовки у відповідних регіонах;  
здійснюють методичне забезпечення мобілізаційної підготовки та мобілізації органів 

місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій, що перебувають у державній 
або комунальній власності (у тому числі у спільній власності територіальних громад і 
передані до сфери їх управління), які залучаються ними до виконання мобілізаційних завдань 
(замовлень);  

планують, організовують і контролюють мобілізаційну підготовку на території 
відповідних адміністративно-територіальних одиниць та переведення їх економіки на 
функціонування в умовах особливого періоду;  

керують мобілізаційною підготовкою на території відповідних адміністративно-
територіальних одиниць, контролюють стан мобілізаційної готовності підприємств, установ і 
організацій, що перебувають у державній або комунальній власності (у тому числі у спільній 
власності територіальних громад і передані до сфери їх управління), які залучаються ними до 
виконання мобілізаційних завдань (замовлень);  

визначають можливості адміністративно-територіальних одиниць щодо задоволення 
потреб Збройних Сил України, інших військових формувань, національної економіки та 
забезпечення життєдіяльності населення в умовах особливого періоду;  

визначають потреби (обсяги) у фінансуванні заходів з мобілізаційної підготовки;  
утворюють мобілізаційні підрозділи;  
здійснюють заходи щодо забезпечення виконання мобілізаційних планів, 

довготермінових і річних програм мобілізаційної підготовки;  
доводять (встановлюють) мобілізаційні завдання (замовлення) до органів місцевого 

самоврядування та передають їм необхідні фінансові ресурси;  
доводять розпорядження про виконання мобілізаційних завдань (замовлень) до 

підприємств, установ і організацій, що перебувають у державній або комунальній власності 
(у тому числі у спільній власності територіальних громад і передані до сфери їх управління), 
які залучаються ними до виконання мобілізаційних завдань (замовлень), та укладають з ними 
договори (контракти);  

забезпечують виконання підприємствами, установами і організаціями, які 
знаходяться на території відповідних адміністративно-територіальних одиниць, 
мобілізаційних завдань (замовлень);  

вносять у межах своїх повноважень до Кабінету Міністрів України пропозиції щодо 
формування довготермінових і річних програм мобілізаційної підготовки;  

у разі ліквідації (реорганізації) підприємств, установ і організацій, що перебувають у 
державній або комунальній власності (у тому числі у спільній власності територіальних 
громад і передані до сфери їх управління), які залучаються ними до виконання 
мобілізаційних завдань (замовлень), здійснюють заходи щодо передачі таких завдань 
(замовлень) іншим підприємствам, установам і організаціям у порядку, визначеному 
Кабінетом Міністрів України;  

організовують під час мобілізації здійснення комплексу заходів щодо переведення 
підприємств, установ і організацій, що перебувають у державній або комунальній власності 
(у тому числі у спільній власності територіальних громад і передані до сфери їх управління), 
які залучаються ними до виконання мобілізаційних завдань (замовлень), на роботу в умовах 
особливого періоду;  

забезпечують разом з військовими комісаріатами функціонування системи 
військового обліку громадян України, організовують бронювання військовозобов'язаних на 
період мобілізації та на воєнний час, забезпечують надання звітності з питань бронювання 
військовозобов'язаних у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України;  
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забезпечують надання військовим комісаріатам відомостей про реєстрацію, 
банкрутство (ліквідацію) підприємств, установ і організацій згідно із законодавством;  

сприяють військовим комісаріатам у їх роботі в мирний час та під час мобілізації;  
організовують підвищення кваліфікації працівників мобілізаційних підрозділів та 

працівників з питань мобілізаційної роботи;  
організовують створення, розвиток, утримання, передачу, ліквідацію та реалізацію 

мобілізаційних потужностей на підприємствах, в установах і організаціях, що перебувають у 
державній або комунальній власності (у тому числі у спільній власності територіальних 
громад і передані до сфери їх управління), які залучаються ними до виконання 
мобілізаційних завдань (замовлень);  

організовують створення, формування і ведення страхового фонду документації на 
продукцію мобілізаційного та оборонного призначення;  

здійснюють контроль за створенням, зберіганням та обслуговуванням 
мобілізаційного резерву матеріально-технічних і сировинних ресурсів на підприємствах, в 
установах і організаціях, що перебувають у державній або комунальній власності (у тому 
числі у спільній власності територіальних громад і передані до сфери їх управління), які 
залучаються ними до виконання мобілізаційних завдань (замовлень);  

організовують під час мобілізації в установленому порядку своєчасне оповіщення і 
прибуття громадян, які призиваються на військову службу, техніки на збірні пункти та у 
військові частини, виділення будівель, споруд, земельних ділянок, транспортних та інших 
матеріально-технічних засобів і надання послуг Збройним Силам України, іншим військовим 
формуванням відповідно до мобілізаційних планів;  

забезпечують виконання законів України та інших нормативно-правових актів з 
питань мобілізаційної підготовки і мобілізації;  

подають центральному органу виконавчої влади з питань економічної політики 
щорічну доповідь про стан мобілізаційної готовності на території області, міст Києва і 
Севастополя та про хід виконання довготермінових і річних програм мобілізаційної 
підготовки в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;  

одержують від центральних органів виконавчої влади необхідну інформацію з 
питань, що належать до їх компетенції, а також про характер мобілізаційних завдань 
(замовлень), встановлених підприємствам, установам і організаціям, що знаходяться на 
території відповідних адміністративно-територіальних одиниць, з метою планування 
раціонального використання людських і матеріальних ресурсів під час мобілізації та у 
воєнний час.  

 
Стаття 18. Органи місцевого самоврядування 
Виконавчі органи сільських, селищних, міських рад:  
планують, організовують і забезпечують мобілізаційну підготовку та мобілізацію на 

території відповідних населених пунктів;  
беруть участь у формуванні проектів основних показників мобілізаційного плану;  
розробляють мобілізаційні плани, довготермінові і річні програми мобілізаційної 

підготовки;  
забезпечують на території відповідних населених пунктів виконання мобілізаційних 

завдань (замовлень) підприємствами, установами і організаціями, що перебувають у 
комунальній власності або залучаються ними до виконання цих завдань (замовлень);  

здійснюють під час оголошення мобілізації заходи щодо переведення підприємств, 
установ і організацій, які знаходяться на території відповідних населених пунктів, на роботу 
в умовах особливого періоду;  

доводять розпорядження про виконання мобілізаційних завдань (замовлень) до 
підприємств, установ і організацій, що перебувають у комунальній власності, які знаходяться 
на території відповідних населених пунктів, та укладають з ними договори (контракти);  
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керують мобілізаційною підготовкою підприємств, установ і організацій, що 
перебувають у комунальній власності або залучаються ними до виконання мобілізаційних 
завдань (замовлень);  

здійснюють контроль за створенням, зберіганням та обслуговуванням 
мобілізаційного резерву матеріально-технічних і сировинних ресурсів на підприємствах, в 
установах і організаціях, що перебувають у комунальній власності або залучаються ними до 
виконання мобілізаційних завдань (замовлень);  

у разі ліквідації (реорганізації) підприємств, установ і організацій, що перебувають у 
комунальній власності і яким встановлено мобілізаційні завдання (замовлення) або які 
залучаються до їх виконання, здійснюють заходи щодо передачі таких завдань (замовлень) 
іншим підприємствам, установам і організаціям, які знаходяться на території відповідних 
населених пунктів, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України;  

організовують під час мобілізації в установленому порядку своєчасне оповіщення та 
прибуття громадян, які призиваються на військову службу, техніки на збірні пункти та у 
військові частини, виділення будівель, споруд, земельних ділянок, транспортних та інших 
матеріально-технічних засобів і надання послуг Збройним Силам України, іншим військовим 
формуванням відповідно до мобілізаційних планів;  

забезпечують на території відповідних населених пунктів ведення військового 
обліку військовозобов'язаних і призовників, бронювання військовозобов'язаних на період 
мобілізації та на воєнний час і надання звітності щодо бронювання військовозобов'язаних у 
порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України;  

забезпечують надання військовим комісаріатам відомостей про реєстрацію, 
банкрутство (ліквідацію) підприємств, установ і організацій, що належать до сфери їх 
управління, згідно із законодавством;  

сприяють військовим комісаріатам у їх роботі в мирний час та під час мобілізації;  
одержують від місцевих органів виконавчої влади необхідну інформацію про 

характер мобілізаційних завдань (замовлень), встановлених підприємствам, установам і 
організаціям, які знаходяться на території відповідних населених пунктів, з метою 
планування раціонального використання людських і матеріальних ресурсів під час 
мобілізації та у воєнний час;  

вирішують разом з місцевими органами виконавчої влади питання щодо виконання 
мобілізаційних завдань (замовлень) підприємствами, установами і організаціями, що 
перебувають у комунальній власності або залучаються ними до виконання цих завдань 
(замовлень), у разі втрати зв'язку із зазначеними підприємствами, установами і організаціями 
під час мобілізації та у воєнний час;  

забезпечують на території відповідних населених пунктів виконання законів України 
та інших нормативно-правових актів з питань мобілізаційної підготовки та мобілізації.  

 
Стаття 19. Судові органи 
Організаційне забезпечення мобілізаційної підготовки Конституційного Суду 

України, Верховного Суду України та вищих спеціалізованих судів здійснює Кабінет 
Міністрів України, інших судів загальної юрисдикції - Державна судова адміністрація 
України.  

 
Генеральна прокуратура України забезпечує мобілізаційну підготовку органів 

прокуратури України для функціонування в особливий період.  
 

Розділ IV 
ОБОВ'ЯЗКИ ПІДПРИЄМСТВ, УСТАНОВ І ОРГАНІЗАЦІЙ ТА ГРОМАДЯН ЩОДО 

МОБІЛІЗАЦІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ТА МОБІЛІЗАЦІЇ 
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Стаття 21. Обов'язки підприємств, установ і організацій щодо мобілізаційної 
підготовки та мобілізації 

1. Підприємства, установи і організації зобов'язані:  
планувати і здійснювати заходи щодо розробки мобілізаційних планів та підготовки 

до виконання покладених на них мобілізаційних завдань (замовлень) і забезпечувати 
поставку продукції згідно з укладеними договорами (контрактами) та надавати звіти з цих 
питань відповідним органам виконавчої влади, іншим державним органам та органам 
місцевого самоврядування, які є замовниками мобілізаційних завдань (замовлень);  

у разі їх ліквідації (реорганізації) своєчасно сповіщати про це відповідні органи 
державної влади, інші державні органи та органи місцевого самоврядування, з якими 
укладено договори (контракти) на виконання мобілізаційних завдань (замовлень);  

здійснювати під час мобілізації заходи щодо переведення виробництва (діяльності) 
на функціонування в умовах особливого періоду;  

утримувати в належному стані техніку, будівлі, споруди та об'єкти інфраструктури, 
що належать для передачі в разі мобілізації Збройним Силам України, іншим військовим 
формуванням або призначені для спільного з ними використання у воєнний час;  

сприяти військовим комісаріатам у їх роботі в мирний час та під час мобілізації;  
забезпечувати своєчасне прибуття працівників, які призиваються на військову 

службу в разі мобілізації, на збірні пункти та до військових частин;  
забезпечувати в разі мобілізації доставку техніки на збірні пункти та у військові 

частини згідно з мобілізаційними завданнями (замовленнями);  
здійснювати заходи щодо підготовки до розгортання спеціальних формувань, 

призначених для передачі в разі мобілізації до Збройних Сил України, інших військових 
формувань, розгортання та передачі їх в особливий період згідно з мобілізаційними планами;  

надавати під час мобілізації будівлі, споруди, транспортні та інші матеріально-
технічні засоби Збройним Силам України, іншим військовим формуванням згідно з 
мобілізаційними планами з наступним відшкодуванням їх вартості в порядку, встановленому 
законом;  

створювати та утримувати мобілізаційні потужності, створювати і зберігати 
мобілізаційний резерв матеріально-технічних і сировинних ресурсів згідно з мобілізаційними 
завданнями (замовленнями);  

забезпечувати формування і ведення страхового фонду документації на продукцію 
мобілізаційного та оборонного призначення;  

вести облік військовозобов'язаних і призовників із числа працюючих, здійснювати 
заходи щодо бронювання військовозобов'язаних на період мобілізації та на воєнний час і 
надавати звітність із цих питань відповідним органам державної влади, іншим державним 
органам та органам місцевого самоврядування в установленому порядку;  

надавати відповідним органам державної влади, іншим державним органам та 
органам місцевого самоврядування інформацію, необхідну для планування і здійснення 
мобілізаційних заходів;  

утворювати мобілізаційні підрозділи та призначати працівників з питань 
мобілізаційної роботи.  

2. Підприємства, установи і організації, які є виконавцями мобілізаційних завдань 
(замовлень) з виробництва продукції, укладають договори (контракти) з підприємствами, 
установами і організаціями - виробниками (співвиконавцями) комплектуючих виробів, 
постачальниками матеріально-технічних засобів, сировини.  

3. Підприємства, установи і організації не можуть відмовлятися від укладання 
договорів (контрактів) на виконання мобілізаційних завдань (замовлень), якщо їх можливості 
з урахуванням мобілізаційного розгортання та переданих їм матеріально-фінансових 
ресурсів дають змогу виконати ці мобілізаційні завдання (замовлення).  

 
Стаття 22. Обов'язки громадян щодо мобілізаційної підготовки та мобілізації 
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1. Громадяни зобов'язані:  
з'являтися за викликом до військових комісаріатів для постановки на військовий 

облік та визначення призначення на воєнний час;  
надавати в установленому порядку під час мобілізації будівлі, споруди, транспортні 

засоби та інше майно, власниками яких вони є, Збройним Силам України, іншим військовим 
формуванням з наступним відшкодуванням державою їх вартості в порядку, встановленому 
законом.  

2. Громадяни, які перебувають у запасі і не призвані на військову службу під час 
мобілізації, можуть бути відповідно до закону залучені до виконання робіт, які мають 
оборонний характер.  

Громадяни, які здійснюють підприємницьку діяльність, виконують мобілізаційні 
завдання (замовлення) згідно з укладеними договорами (контрактами).  

3. Під час мобілізації громадяни, які підлягають призову на військову службу, 
зобов'язані з'явитися на збірні пункти у строки, зазначені в отриманих ними документах 
(мобілізаційних посвідченнях, повістках або розпорядженнях військових комісарів).  

4. Громадяни, які перебувають у запасі, завчасно приписуються до військових частин 
(призначаються) для проходження військової служби у воєнний час або для використання їх 
як працівників Збройних Сил України, інших військових формувань.  

5. Призов громадян на військову службу під час мобілізації або залучення їх для 
використання як працівників Збройних Сил України, інших військових формувань 
здійснюють місцеві органи виконавчої влади через військові комісаріати.  

6. Громадянам, які перебувають на військовому обліку, з моменту оголошення 
мобілізації забороняється зміна місця проживання (перебування) без дозволу військового 
комісара.  

 
Стаття 23. Відстрочка від призову на військову службу під час мобілізації 
Не підлягають призову на військову службу під час мобілізації військовозобов'язані:  
заброньовані на період мобілізації та на воєнний час за органами державної влади, 

іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, а також за 
підприємствами, установами і організаціями в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів 
України;  

визнані відповідно до висновку військово-лікарської комісії тимчасово 
непридатними до військової служби за станом здоров'я на термін до шести місяців (з 
наступним проходженням військово-лікарської комісії);  

чоловіки, на утриманні яких перебувають п'ять і більше дітей віком до 16 років (такі 
чоловіки можуть бути призвані на військову службу у разі їх згоди тільки за місцем 
проживання);  

жінки, на утриманні яких перебувають діти віком до 16 років (такі жінки можуть 
бути призвані на військову службу в разі їх згоди і тільки за місцем проживання);  

зайняті постійним доглядом за особами, що його потребують, відповідно до 
законодавства України, в разі відсутності інших осіб, які можуть здійснювати такий догляд;  

народні депутати України, депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим;  
інші військовозобов'язані або окремі категорії громадян у передбачених законами 

випадках.  
 

Розділ V 
БРОНЮВАННЯ ВІЙСЬКОВОЗОБОВ'ЯЗАНИХ НА ПЕРІОД МОБІЛІЗАЦІЇ ТА НА 

ВОЄННИЙ ЧАС 
 
Стаття 24. Мета бронювання військовозобов'язаних 
Бронювання військовозобов'язаних, які перебувають у запасі, здійснюється в мирний 

та у воєнний час з метою забезпечення функціонування органів державної влади, інших 
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державних органів, органів місцевого самоврядування, а також підприємств, установ і 
організацій в особливий період.  

 
Стаття 25. Організація і порядок бронювання військовозобов'язаних 
1. Бронюванню підлягають військовозобов'язані, які працюють в органах державної 

влади, інших державних органах, органах місцевого самоврядування та на підприємствах, в 
установах і організаціях, яким встановлено мобілізаційні завдання (замовлення), у разі, якщо 
це необхідно для забезпечення функціонування зазначених органів та виконання 
мобілізаційних завдань (замовлень).  

2. Організація, порядок, обсяги та переліки посад і професій військовозобов'язаних, 
які підлягають бронюванню на період мобілізації та на воєнний час, визначаються цим 
Законом, актами Президента України та Кабінету Міністрів України.  

 
Розділ VI 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ПРО 
МОБІЛІЗАЦІЙНУ ПІДГОТОВКУ ТА МОБІЛІЗАЦІЮ 

 
Стаття 26. Відповідальність за організацію мобілізаційної підготовки та стан 

мобілізаційної готовності 
1. Відповідальність за організацію мобілізаційної підготовки та стан мобілізаційної 

готовності органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого 
самоврядування, адміністративно-територіальних одиниць і населених пунктів, Збройних 
Сил України, інших військових формувань, сил цивільного захисту та підприємств, установ і 
організацій покладається на відповідних керівників.  

2. Посадові особи, винні в порушенні законів України та інших нормативно-
правових актів з питань мобілізаційної підготовки та мобілізації, а також громадяни за 
невиконання своїх обов'язків щодо мобілізаційної підготовки та мобілізації несуть 
відповідальність згідно із законом.  

 
Розділ VII 

ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 
 
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.  
2. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим 

Законом:  
подати до Верховної Ради України пропозиції про внесення змін до законів України, 

що випливають із цього Закону;  
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;  
забезпечити підготовку і видання нормативно-правових актів, що випливають із 

цього Закону;  
забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними 

органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.  
3. До набрання чинності законом, що визначатиме порядок відшкодування вартості 

майна, яке було примусово відчужено у власника під час мобілізації, таке відшкодування 
здійснюється у встановленому Кабінетом Міністрів України порядку.  

 
 
Президент України                                                                                   В. ЮЩЕНКО 
м. Київ 
2 березня 2005 року 
N 2435-IV 
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З А К О Н   У К Р А Ї Н И 
 

Про організаційно-правові основи  
боротьби з організованою злочинністю 

 
 (Із змінами, внесеними згідно із Законами 
 N 4001-XII від 24.02.94, ВВР, 1994, N 24, ст.184  
 N 312-XIV від 11.12.98, ВВР, 1999, N 4, ст. 35 
 N 461-XIV від 02.03.99, ВВР, 1999, N 16, ст. 98  
 N 783-XIV від 30.06.99, ВВР, 1999, N 34, ст.274 - 
 редакція набирає чинності одночасно з набранням чинності 
 Законом про Державний бюджет України на 2000 рік 
 N 1593-III від 23.03.2000, ВВР, 2000, N 24, ст.184 
 N 2921-III від 10.01.2002, ВВР, 2002, N 16, ст.114 
 N 2922-III від 10.01.2002, ВВР, 2002, N 17, ст.117 
 N 3111-III від 07.03.2002, ВВР, 2002, N 33, ст.236 
 N 662-IV (від 03.04.2003, ВВР, 2003, N 27, ст.209 
 – набуває чинності 01.08.2003 року 
 N 762-IV від 15.05.2003, ВВР, 2003, N 30, ст.247) 
 
 (Із змінами, внесеними згідно з Рішенням Конституційного  
 Суду N 9-рп/2004 від 07.04.2004) 
 
 (У тексті Закону слова "Управління по боротьбі з корупцією 
 та організованою злочинністю" замінено словами "Головне 
 управління по боротьбі з корупцією та організованою 
 злочинністю" у відповідному відмінку згідно із Законом 
 N 4001-XII від 24.02.94) 
 
 (У тексті Закону слова "Комісія Верховної Ради України  з питань боротьби з корупцією і 
організованою злочинністю" 
 у всіх відмінках замінено словами "Комітет Верховної Ради 
 України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної 
 діяльності та боротьби з організованою злочинністю і 
 корупцією" у відповідних відмінках згідно із Законом 
 N 461-XIV від 02.03.99) 
 
 (У тексті Закону слова "Комітет Верховної Ради України 
 з питань законодавчого забезпечення правоохоронної 
 діяльності та боротьби з організованою злочинністю і 
 корупцією" у всіх відмінках замінено словами "Комітет 
 Верховної Ради України з питань боротьби з організованою 
 злочинністю і корупцією" у відповідних відмінках згідно 
 із Законом N 1593-III від 23.03.2000) 
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 Цей Закон визначає головні напрями загальнодержавної політики та організаційно-

правові основи боротьби з організованою злочинністю. 
 

Розділ I 
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 
Стаття 1. Поняття організованої злочинності 
1. Під організованою злочинністю в цьому Законі розуміється сукупність злочинів, що 

вчиняються у зв’язку з створенням та діяльністю організованих злочинних угруповань. 
2. Види та ознаки цих злочинів, а також кримінально-правові заходи щодо осіб, які 

вчинили такі злочини, встановлюються Кримінальним кодексом України. 
 
Стаття 2. Мета боротьби з організованою злочинністю 
 
Метою боротьби з організованою злочинністю є: 
встановлення контролю над організованою злочинністю, її локалізація, нейтралізація 

та ліквідація; 
усунення причин і умов існування організованої злочинності. 
 
Стаття 3. Завдання Закону 
 
Основними завданнями цього Закону є: 
створення загальних правових і організаційних засад у сфері боротьби з 

організованою злочинністю, сприяння її попередженню та ліквідації; 
визначення системи державних органів, що ведуть боротьбу з організова-ною 

злочинністю, та їх взаємовідносин; 
встановлення повноважень спеціальних державних органів по боротьбі з 

організованою злочинністю та спеціальних заходів, що здійснюються ними; 
встановлення обов’язків інших державних органів у сфері боротьби з організованою 

злочинністю; 
правове забезпечення фінансових, матеріально-технічних та інших умов, необхідних 

для боротьби з організованою злочинністю; 
забезпечення гарантій прав громадян і юридичних осіб під час здійснення заходів 

боротьби з організованою злочинністю. 
 
Стаття 4. Законодавство про боротьбу з організованою злочинністю 
 
1. Законодавство про боротьбу з організованою злочинністю базується на Конституції 

України і включає цей Закон, Кримінальний і Кримінально-процесуальний кодекси України, 
закони України "Про оперативно-розшукову діяльність", "Про міліцію", "Про Службу 
безпеки України", "Про прокуратуру", інші закони, міжнародно-правові угоди, учасником 
яких є Україна. 

2. Підзаконні акти, що регулюють відносини в сфері боротьби з організо-ваною 
злочинністю, не можуть встановлювати повноваження державних органів чи обов’язки 
фізичних та юридичних осіб, які не випливають з законів України. 

 
Стаття 5. Система органів, які здійснюють боротьбу з організованою 

злочинністю 
 

 1. Систему державних органів, які здійснюють боротьбу з організованою 
злочинністю, становлять: 
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 а) спеціально створені для боротьби з організованою злочинністю державні органи; 
 б) державні органи, які беруть участь у боротьбі з організованою злочинністю в 

межах виконання покладених на них інших основних функцій. 
2. До державних органів, спеціально створених для боротьби з органі-зованою 

злочинністю, належать: 
а) Координаційний комітет по боротьбі з корупцією і організованою злочинністю при 

Президенті України; 
б) спеціальні підрозділи по боротьбі з організованою злочинністю Міністерства 

внутрішніх справ України; 
в) спеціальні підрозділи по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю 

Служби безпеки України. 
В разі необхідності Верховною Радою України на постійній або тимчасовій основі 

можуть бути створені й інші спеціальні органи для боротьби з організованою злочинністю. 
3. До державних органів, які беруть участь у боротьбі з організованою злочинністю, 

належать: 
а) органи внутрішніх справ України і Служби безпеки України, крім зазначених у 

пункті 2 цієї статті; 
б) органи прокуратури України; 
в) митні органи і органи Державної прикордонної служби України;  
г) органи державної податкової служби та державної контрольно-ревізійної служби; 
д) органи і установи виконання покарань;  
е) розвідувальний орган Міністерства оборони України. 

 
Стаття 6. Основні напрями боротьби з організованою злочинністю 
Основними напрямами боротьби з організованою злочинністю є: 
створення правової основи, організаційних, матеріально-технічних та інших умов для 

ефективної боротьби з організованою злочинністю, організація міжнародного 
співробітництва у цій сфері; 

виявлення та усунення або нейтралізація негативних соціальних процесів і явищ, що 
породжують організовану злочинність та сприяють їй; 

запобігання нанесенню шкоди людині, суспільству, державі; 
запобігання виникненню організованих злочинних угруповань; 
виявлення, розслідування, припинення і запобігання правопорушенням, вчинюваним 

учасниками організованих злочинних угруповань, притягнення винних до відповідальності; 
забезпечення відшкодування шкоди фізичним та юридичним особам, державі; 
запобігання встановленню корумпованих зв’язків з державними службовцями та 

посадовими особами, втягненню їх у злочинну діяльність; 
протидія використанню учасниками організованих злочинних угруповань у своїх 

інтересах об’єднань громадян і засобів масової інформації; 
запобігання легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом, використанню суб’єктів 

підприємницької діяльності для реалізації злочинних намірів. 
 
Стаття 7. Міжнародне співробітництво 
Міжнародне співробітництво у сфері боротьби з організованою злочинністю 

грунтується на нормах міжнародного права і чинного законодавства України, міждержавних 
і міжурядових договорах, двосторонніх відомчих угодах. 
 

Розділ II 
СПЕЦІАЛЬНІ ДЕРЖАВНІ ОРГАНИ ПО БОРОТЬБІ 

З ОРГАНІЗОВАНОЮ ЗЛОЧИННІСТЮ, ЇХ КОМПЕТЕНЦІЯ 
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 Стаття 8. Координаційний комітет по боротьбі з корупцією і організованою 
злочинністю при Президенті України 

 
 1. Координаційний комітет по боротьбі з корупцією і організованою злочинністю 

здійснює координацію діяльності всіх державних органів, на які цим Законом покладено 
обов’язки здійснювати цю боротьбу. Положення про Координаційний комітет по боротьбі з 
корупцією і організованою злочинністю затверджується Верховною Радою України. 

 2. Координаційний комітет по боротьбі з корупцією і організованою злочинністю 
створюється у складі Голови Служби безпеки України, заступника Голови Служби безпеки 
України – керівника Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою 
злочинністю Служби безпеки України, Міністра внутрішніх справ України, першого 
заступника Міністра внутрішніх справ України – керівника Головного управління по 
боротьбі з організованою злочинністю Міністерства внутрішніх справ України, Голови 
Правління Національного банку України, Голови Державного комітету у справах охорони 
державного кордону України, Голови Державного митного комітету України, начальника 
Головного управління державної податкової служби України. До складу Координаційного 
комітету можуть входити керівники інших міністерств та відомств, які беруть участь у 
боротьбі з організованою злочинністю. 

 У засіданнях Координаційного комітету беруть участь Голова Комітету Верховної 
Ради України з питань боротьби з організованою злочинністю і кору-пцією, Генеральний 
прокурор України, начальник управління Генеральної прокуратури України по нагляду за 
виконанням законів спеціальними підрозділами по боротьбі з організованою злочинністю. 

 3. До компетенції Координаційного комітету по боротьбі з корупцією і організованою 
злочинністю належить: 

 а) координація і сприяння діяльності органів, які беруть участь у боротьбі з 
організованою злочинністю; 

 б) розробка стратегії і рекомендацій щодо тактики боротьби з організова-ною 
злочинністю; 

 в) організація співробітництва з питань боротьби з організованою злочинністю з 
відповідними органами інших держав та міжнародними установами; 

 г) підготовка щорічних і спеціальних доповідей (інформацій) про стан організованої 
злочинності в Україні, основні напрями та результати боротьби з нею і внесення їх на 
розгляд Президента України та Верховної Ради України; 

 д) вирішення питань щодо розпорядження фондом сприяння боротьбі з 
організованою злочинністю. 

 4. Рішення Координаційного комітету по боротьбі з корупцією і організо-ваною 
злочинністю, прийняті в межах його компетенції та відповідно до законодавства України, є 
обов’язковими для виконання державними органами і посадовими особами, до яких вони 
звернені. 

 5. Для науково-дослідного забезпечення боротьби з організованою злочинністю при 
Координаційному комітеті створюється міжвідомчий центр з проблем боротьби з 
організованою злочинністю. 

 
Стаття 9. Спеціальні підрозділи по боротьбі з організованою злочинністю органів 

внутрішніх справ України 
 

 1. Спеціальними підрозділами по боротьбі з організованою злочинністю органів 
внутрішніх справ є Головне управління по боротьбі з організованою злочинністю 
Міністерства внутрішніх справ України, управління, відділи і відділення по боротьбі з 
організованою злочинністю Міністерства внутрішніх справ Республіки Крим, головного 
управління внутрішніх справ міста Києва, головних управлінь і управлінь внутрішніх справ 
областей, міста Севастополя та інших міст, відповідних органів на транспорті, які 
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підпорядковуються відповідно Міністру внутрішніх справ Республіки Крим, начальникам 
головних управлінь, управлінь внутрішніх справ. 

 2. Відділи і відділення по боротьбі з організованою злочинністю у містах (крім 
Севастополя) створюються в міру необхідності і підпорядковуються управлінням по 
боротьбі з організованою злочинністю Міністерства внутрішніх справ Республіки Крим, 
головних управлінь і управлінь внутрішніх справ областей. 

 3. Створення і ліквідація відділів і відділень по боротьбі з організованою злочинністю 
в містах здійснюється рішенням Кабінету Міністрів України за поданням Міністра 
внутрішніх справ України, погодженим з Комітетом Верховної Ради України з питань 
боротьби з організованою злочинністю і корупцією. 

 4. Начальник Головного управління по боротьбі з організованою злочинністю 
Міністерства внутрішніх справ України призначається на посаду рішенням Кабінету 
Міністрів України за поданням Міністра внутрішніх справ України, погодженим з Комітетом 
Верховної Ради України з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією, і є 
першим заступником Міністра внутрішніх справ України. 

 5. Начальники управлінь по боротьбі з організованою злочинністю Міністерства 
внутрішніх справ Республіки Крим, головного управління внутрішніх справ міста Києва, 
головних управлінь і управлінь внутрішніх справ областей, міста Севастополя, відповідних 
органів на транспорті є відповідно першими заступниками міністра, начальників головних 
управлінь, управлінь внутрішніх справ, які призначаються і звільняються з цих посад 
Міністром внутрішніх справ України за поданням відповідно міністра, начальників головних 
управлінь, управлінь внутрішніх справ за погодженням з начальником Головного управління 
по боротьбі з організованою злочинністю Міністерства внутрішніх справ України.  

 6. Начальники міських відділів і відділень по боротьбі з організованою злочинністю 
призначаються на посаду і звільняються з неї Міністром внутрішніх справ Республіки Крим, 
начальниками головного управління внутрішніх справ міста Києва, головних управлінь і 
управлінь внутрішніх справ областей, міста Севастополя, відповідних органів на транспорті 
за погодженням з начальником Головного управління по боротьбі з організо-ваною 
злочинністю Міністерства внутрішніх справ України.  

 7. У структуру спеціальних підрозділів по боротьбі з організованою злочинністю 
входять інформаційно-аналітичні відділи, оперативно-розшукові, а також оперативно-
технічні служби, підрозділи швидкого реагування, внутрішньої безпеки, кадрові та інші 
служби.  

 8. Головне управління, управління, відділи і відділення по боротьбі з організованою 
злочинністю є юридичними особами, мають самостійні кошториси, поточні та вкладні 
(депозитні) рахунки в банках, печатки із зображенням Державного герба України і з своїм 
найменуванням.  
 

Стаття 10. Спеціальні підрозділи по боротьбі з корупцією і організованою 
злочинністю Служби безпеки України 
 

 1. Спеціальними підрозділами по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю 
Служби безпеки України є Головне управління по боротьбі з корупцією та організованою 
злочинністю Центрального управління Служби безпеки України і відділи по боротьбі з 
корупцією та організованою злочинністю органів Служби безпеки України в Республіці 
Крим, областях, містах Києві та Севастополі. 

 2. Відділи, відділення або групи по боротьбі з корупцією і організованою 
злочинністю у містах (крім Києва та Севастополя) створюються в міру необхідності і 
підпорядковуються відділам по боротьбі з корупцією і організо-ваною злочинністю. 

 3. Створення і ліквідація відділів, відділень або груп по боротьбі з корупцією та 
організованою злочинністю у містах здійснюється за рішенням Голови Служби безпеки 
України за поданням начальника Головного управління по боротьбі з корупцією та 
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організованою злочинністю, погодженим з Комітетом Верховної Ради України з питань 
боротьби з організованою злочинністю і корупцією. 

 4. Начальник Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою 
злочинністю Центрального управління Служби безпеки України призначається на посаду і 
звільняється з неї Указом Президента України за поданням Голови Служби безпеки України, 
погодженим з Комітетом Верховної Ради України з питань боротьби з організованою 
злочинністю і корупцією, і є заступником Голови Служби безпеки України. 

 5. Начальники відділів по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю в 
Республіці Крим і в областях призначаються на посаду і звільняються з неї наказом Голови 
Служби безпеки України за поданням начальника Головного управління по боротьбі з 
корупцією та організованою злочинністю, погодженим з Комітетом Верховної Ради України 
з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією. Начальник відділу по боротьбі 
з корупцією і організованою злочинністю в Республіці Крим призначається також за 
погодженням з Головою Верховної Ради Республіки Крим. 

 6. Начальники відділів, відділень або груп по боротьбі з корупцією та організованою 
злочинністю в містах призначаються на посаду і звільняються з неї наказом начальника 
Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Центрального 
управління Служби безпеки України за поданням Голови Служби безпеки Республіки Крим, 
начальника обласного управління Служби безпеки України.  

 
Стаття 11. Компетенція спеціальних підрозділів органів внутрішніх справ і 

Служби безпеки України 
 

 Межі компетенції спеціальних підрозділів по боротьбі з організованою злочинністю 
органів внутрішніх справ України і Служби безпеки України визначаються на основі законів 
України "Про міліцію", "Про Службу безпеки України", "Про оперативно-розшукову 
діяльність", цього Закону, Кримінально-процесуального кодексу та інших законів України. 
 

Розділ III 
 

ПОВНОВАЖЕННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ПІДРОЗДІЛІВ ПО 
БОРОТЬБІ З ОРГАНІЗОВАНОЮ ЗЛОЧИННІСТЮ 

 
 Стаття 12. Права спеціальних підрозділів по боротьбі з організованою 

злочинністю органів внутрішніх справ, Служби безпеки України та їх співробітників 
 

 1. Спеціальні підрозділи по боротьбі з організованою злочинністю органів 
внутрішніх справ і Служби безпеки України та їх співробітники мають права, передбачені 
законами України "Про міліцію", "Про Службу безпеки України", "Про оперативно-
розшукову діяльність", цим Законом та іншими законодавчими актами України. 

 2. При здійсненні заходів боротьби з організованою злочинністю спеціальним 
підрозділам по боротьбі з організованою злочинністю органів внутрішніх справ і Служби 
безпеки України надаються повноваження: 

 а) заводити оперативно-розшукові справи. Постанова про заведення справи 
затверджується начальником спеціального підрозділу; 

 б) на письмову вимогу керівників відповідних спеціальних підрозділів по боротьбі з 
організованою злочинністю одержувати від банків, а також кредитних, митних, фінансових 
та інших установ, підприємств, організацій (незалежно від форм власності) інформацію і 
документи про операції, рахунки, вклади, внутрішні та зовнішні економічні угоди фізичних і 
юридичних осіб. Отримання від банків інформації, яка містить банківську таємницю, 
здійснюється у порядку та обсязі, встановлених Законом України "Про банки і банківську 
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діяльність". Документи та інформація повинні бути подані негайно, а якщо це неможливо – 
не пізніш як протягом 10 діб;  

 в) залучати до проведення перевірок, ревізій та експертиз кваліфікованих спеціалістів 
установ, організацій контрольних і фінансових органів; 

 г) одержувати інформацію з автоматизованих інформаційних і довідкових систем та 
банків даних, створюваних Верховним Судом України, Генеральною прокуратурою України, 
Антимонопольним комітетом України, Фондом державного майна України, міністерствами, 
відомствами, іншими державними органами України; 

 д) в разі одержання фактичних даних про організовану злочинну діяльність для їх 
перевірки витребувати та одержувати від державних органів, об’єднань громадян, 
підприємств, установ, організацій (незалежно від форм власності) інформацію і документи. 
Витребовувані документи та інформація повинні бути подані негайно або не пізніш як 
протягом 10 діб. 

 3. За матеріалами оперативно-розшукової діяльності та кримінальних справ 
спеціальні підрозділи по боротьбі з організованою злочинністю мають право подавати до 
суду заяви про скасування реєстрації і припинення діяльності суб’єктів підприємництва, а 
також за наявності підстав, передбачених Законом, подавати до суду позови про визнання 
недійсними угод у порядку, встановленому законодавством України.  

 4. При здійсненні боротьби з організованою злочинністю співробітники спеціальних 
підрозділів органів внутрішніх справ і Служби безпеки України мають право: 

 а) за письмовим розпорядженням керівника відповідного спеціального підрозділу 
входити за службовими посвідченнями на територію, у приміщення, склади та сховища 
підприємств, організацій і установ (крім іноземних, дипломатичних представництв), 
незалежно від їх відомчої належності та форм власності, у пункти пропуску через державний 
кордон України та митниці, а також у виробничі приміщення громадян, які займаються 
підприємницькою діяльністю;  

 б) за постановою та з санкції відповідного прокурора по нагляду за виконанням 
законів спеціальними підрозділами по боротьбі з організованою злочинністю, а у 
невідкладних випадках – з наступним повідомленням прокурора протягом доби в разі 
загрози знищення, приховування або втрати предметів чи документів, які можуть бути 
використані у розкритті та розслідуванні злочинної діяльності, на строк до 10 діб 
опечатувати архіви, каси, приміщення (за винятком жилих) чи інші сховища, брати їх під 
охорону, накладати арешт на грошові кошти та інші цінності фізичних та юридичних осіб, 
вилучати предмети і документи із складанням відповідного акта. Копії акта вручаються 
громадянину чи представнику підприємства, установи, організації. 

 5. Оперативні управління, відділи та відділення спеціальних підрозділів мають 
повноваження органу дізнання. Спеціальні підрозділи по боротьбі з організованою 
злочинністю можуть порушувати і розслідувати, передавати через відповідного прокурора по 
нагляду за виконанням законів спеціальними підрозділами за підслідністю в інші органи 
внутрішніх справ і Служби безпеки України кримінальні справи про виявлені ними злочини, 
у такому ж порядку витребувати і приймати від них до свого провадження кримінальні 
справи про злочини, вчинені організованими злочинними угрупованнями. Питання 
вирішення спорів про підслідність зазначених кримінальних справ регулюються цим 
Законом і Кримінально-процесуальним кодексом України. 
 

Розділ IV 
 

ЗАХОДИ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БОРОТЬБИ 
З ОРГАНІЗОВАНОЮ ЗЛОЧИННІСТЮ 

 
 Стаття 13. Використання негласних співробітників 
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 1. При здійсненні боротьби з організованою злочинністю спеціальні підрозділи по 
боротьбі з організованою злочинністю органів внутрішніх справ і Служби безпеки України 
мають право, якщо інших заходів для розкриття організованої злочинності та притягнення 
винних до відповідальності недостатньо, використовувати штатних і нештатних негласних 
співробітників, які вводяться під легендою прикриття в організовані злочинні угруповання. 

 2. Введення негласного співробітника в організовані злочинні угруповання 
здійснюється за наявності відомостей про організовану злочинну діяльність та на підставі 
письмового доручення. 

 3. Для виконання доручення негласний співробітник вправі під легендою прикриття 
вступати в трудові, цивільно-правові та інші відносини. Шкода або збитки, завдані діями 
негласного співробітника під час виконання доручення, відшкодовуються за рахунок 
державного бюджету. Негласний співробітник не несе відповідальності за завдані ним шкоду 
або збитки, якщо його дії були необхідними для виконання доручення. 

 4. Питання діяльності негласних співробітників, соціальні та інші гарантії для них 
регулюються Положенням про негласного співробітника спеціального підрозділу по 
боротьбі з організованою злочинністю, яке затверджується Кабінетом Міністрів України. 

 
 Стаття 14. Використання учасників організованих злочинних угруповань у 

боротьбі з організованою злочинністю 
 1. Для здійснення заходів боротьби з організованою злочинністю спеціальні 

підрозділи органів внутрішніх справ і Служби безпеки України мають право залучати до 
співробітництва учасників організованих злочинних угруповань на підставі письмового 
доручення та відповідно до нормативних актів Міністерства внутрішніх справ та Служби 
безпеки України. 

 2. Учасник організованого злочинного угруповання може бути частково або повністю 
звільнений від кримінальної відповідальності та покарання, якщо він у процесі оперативно-
розшукової діяльності, попереднього розслідування чи судового розгляду справ сприяє 
викриттю організованих злочинних угруповань та вчинених ними злочинів, притягненню 
винних до відповідальності, відшкодуванню шкоди фізичним та юридичним особам і 
державі. 

 
 Стаття 15. Використання спеціальних технічних засобів у боротьбі з 

організованою злочинністю 
 
 1. У боротьбі з організованою злочинністю спеціальним підрозділам органів 

внутрішніх справ і Служби безпеки України надається право за попередньою санкцією 
прокурора додатково використовувати спеціальні технічні засоби у випадках: 

 а) контролю, фіксації і документування розмов та інших дій осіб за наявності підстав 
вважати їх причетними до організованої злочинної діяльності; 

 б) фіксації та документування факту телефонної розмови між громадянами, 
надсилання листа або телеграфного повідомлення, без порушення таємниці змісту 
телефонної розмови, листа або телеграфного повідомлення; 

 в) забезпечення особистої безпеки і безпеки житла, майна співробітників спеціальних 
підрозділів органів внутрішніх справ і Служби безпеки України, учасників кримінального 
судочинства, їх близьких родичів, за їх згодою, в разі загрози заподіяння їм шкоди у зв’язку з 
їх участю в боротьбі з організованою злочинністю. 

 2. В інших випадках спеціальні підрозділи по боротьбі з організованою злочинністю 
органів внутрішніх справ і Служби безпеки України застосовують технічні засоби в порядку, 
що визначається Законом України "Про оперативно-розшукову діяльність". 

 3. Фактичні дані, одержані та зафіксовані співробітниками спеціальних підрозділів із 
застосуванням технічних засобів, можуть бути використані як докази в судочинстві. 
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Розділ V 
 

ВЗАЄМОДІЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ПІДРОЗДІЛІВ ПО БОРОТЬБІ 
З ОРГАНІЗОВАНОЮ ЗЛОЧИННІСТЮ ТА ІНШИХ ДЕРЖАВНИХ ОРГАНІВ 

 
 Стаття 16. Взаємодія органів прокуратури, внутрішніх справ, Служби безпеки 

України у питаннях боротьби з організованою злочинністю 
 1. З метою забезпечення взаємодії органів прокуратури, внутрішніх справ і Служби 

безпеки України у штатних розписах центральних апаратів зазначених органів 
передбачаються посади осіб, до функціональних обов’язків яких входить здійснення 
взаємодії у питаннях боротьби з організованою злочинністю. 

 2. У Республіці Крим, областях і містах, у відповідних органах прокуратури, 
внутрішніх справ і Служби безпеки України функції щодо забезпечення взаємодії 
покладаються на прокурорів, які здійснюють нагляд за виконанням законів спеціальними 
підрозділами органів внутрішніх справ та Служби безпеки України по боротьбі з 
організованою злочинністю, на керівників спеціальних підрозділів та відповідальних 
працівників територіа-льних органів прокуратури, внутрішніх справ та Служби безпеки 
України. 

 3. Обмін оперативною інформацією між спеціальними підрозділами по боротьбі з 
організованою злочинністю органів внутрішніх справ і Служби безпеки України щодо 
спільних заходів здійснюється за письмовим розпорядженням керівників відповідних 
спеціальних підрозділів. 

 4. Умови і порядок обміну інформацією між спеціальними підрозділами органів 
внутрішніх справ і Служби безпеки України регулюються спільними нормативними актами 
Міністерства внутрішніх справ і Центрального управління Служби безпеки України. 

 5. Передача оперативної інформації спеціальними підрозділами по боротьбі з 
організованою злочинністю територіальним та іншим органам внутрішніх справ і Служби 
безпеки України допускається тільки за згодою і за письмовим розпорядженням керівника 
відповідного спеціального підрозділу. 

 6. Територіальні та інші органи внутрішніх справ і Служби безпеки України (у межах 
відомств) зобов’язані передавати відповідним спеціальним підрозділам оперативну 
інформацію, документи та інші матеріали, пов’язані з організованою злочинністю, а також 
кримінальні справи через відповідного прокурора на письмову вимогу спеціальних 
підрозділів по боротьбі з організованою злочинністю. 

 Керівники територіальних та інших органів внутрішніх справ, Служби безпеки 
України забезпечують взаємодію із спеціальними підрозділами по боротьбі з організованою 
злочинністю і сприяють виконанню поставлених перед спеціальними підрозділами завдань. 

 
 Стаття 17. Взаємодія спеціальних підрозділів по боротьбі з організованою 

злочинністю з іншими державними органами 
 
 1. У сфері боротьби з організованою злочинністю Головне управління по боротьбі з 

організованою злочинністю Міністерства внутрішніх справ України і Головне управління по 
боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України взаємодіють з 
Національним банком України, Міністерством фінансів України, Міністерством зовнішніх 
економічних зв’язків України, Державним митним комітетом України, Фондом державного 
майна України, Антимонопольним комітетом України, спеціально уповноваженим 
центральним органом виконавчої влади у справах охорони державного кордону України та 
іншими міністерствами і відомствами.  
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 2. Для забезпечення взаємодії за рахунок штатної чисельності Головного управління 
по боротьбі з організованою злочинністю Міністерства внутрішніх справ і Головного 
управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України 
або в межах встановленої чисельності апарату міністерств і відомств за поданням керівників 
Головного управління Міністерства внутрішніх справ і Головного управління Служби 
безпеки України можуть вводитися посади помічників керівників відповідних міністерств і 
відомств з питань взаємодії в боротьбі з організованою злочинністю. 

 3. Зазначені посади комплектуються, як правило, з числа співробітників органів 
внутрішніх справ і Служби безпеки України, які мають досвід відповідної роботи. 
Призначення на посаду і звільнення з неї проводиться керівниками зазначених міністерств і 
відомств за погодженням з керівниками Головного управління по боротьбі з організованою 
злочинністю Міністерства внутрішніх справ і Головного управління по боротьбі з корупцією 
та організованою злочинністю Служби безпеки України.  

 
 Стаття 18. Обов’язки державних органів, що мають контрольні повноваження 
 
 1. Національний банк України, Антимонопольний комітет, Фонд державного майна, 

Державна податкова служба, Державна контрольно-ревізійна служба, митні органи України, 
а також інші державні органи, що мають право контролю за дотриманням організаціями і 
громадянами законодавства України, з метою боротьби з організованою злочинністю 
зобов’язані: 

 а) під час здійснення у межах своєї компетенції контрольних функцій з’ясовувати 
неправомірні дії організацій і громадян, що можуть свідчити про злочинну діяльність або 
створювати умови для такої діяльності; 

 б) передавати відповідним спеціальним органам по боротьбі з організо-ваною 
злочинністю одержувані при здійсненні контрольних функцій і аналізі інформації, що 
надходить, відомості, що можуть свідчити про організовану злочинну діяльність та 
використовуватися для виявлення, припинення і попередження такої діяльності; 

 в) за дорученням спеціальних органів по боротьбі з організованою злочинністю 
проводити у межах своєї компетенції ревізії, перевірки та інші дії щодо контролю за 
дотриманням законодавства України організаціями і громадянами; 

 г) розробляти пропозиції щодо вдосконалення законодавства, спрямовані на усунення 
умов, що сприяють злочинній діяльності; 

 д) здійснювати інші заходи, передбачені цим Законом та іншими актами 
законодавства. 

 2. Органи Державної податкової служби України зобов’язані: 
 а) забезпечувати виявлення порушень законодавства про податки і платежі в бюджет 

та негайно повідомляти про це відповідні спеціальні підрозділи по боротьбі з організованою 
злочинністю; 

 б) за дорученням спеціальних підрозділів по боротьбі з організованою злочинністю 
проводити перевірку своєчасності надання і вірогідності документів, пов’язаних з 
обчисленням платежів у бюджет, одержувати документи про платежі, що підлягають оплаті, 
та тих, що фактично надійшли в бюджет, здійснювати з цією метою входження в 
інформаційну систему, зв’язану з підприємництвом; 

 в) негайно повідомляти відповідні спеціальні підрозділи по боротьбі з організованою 
злочинністю про всі випадки перереєстрації підприємства у зв’язку із зміною його власника. 

 3. Митні органи України зобов’язані: 
 а) подавати необхідну допомогу при проведенні оперативно-розшукових заходів у 

зоні митного контролю; 
 б) за дорученням спеціальних органів по боротьбі з організованою злочинністю 

проводити перевірку законності дій організацій і громадян, пов’язаних з переміщенням 
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предметів і речовин через митний кордон, і комплексний контроль разом з Національним 
банком України за їх валютними операціями; 

 в) за дорученням спеціальних органів по боротьбі з організованою злочинністю 
забезпечувати контрольовані поставки наркотичних і психотропних засобів, а також зброї та 
інших предметів, що використовуються організованими злочинними групами і 
угрупованнями з метою контрабанди. 

 4. Національний банк України з метою реалізації державної політики в сфері 
боротьби з організованою злочинністю зобов’язаний: 

 а) забезпечувати виявлення порушень законодавства з боку комерційних банків та 
інших підконтрольних Національному банку України підприємств, установ, організацій, які 
створюють умови для організованої злочинної діяльності, і притягнення винних до 
відповідальності; 

 б) встановлювати обсяги і форми звітності, яка подається Національному банку 
України, необхідні для виявлення організованої злочинної діяльності та умов, що їй 
сприяють; 

 в) при одержанні клопотання про видачу ліцензій на здійснення операцій в іноземній 
валюті повідомляти про це спеціальним органам по боротьбі з організованою злочинністю і 
враховувати одержувані щодо них висновки; 

 г) попередньо інформувати спеціальні підрозділи по боротьбі з організованою 
злочинністю про великомасштабні операції фізичних осіб (у розмірі понад сто мінімальних 
заробітних плат) чи юридичних осіб (у розмірі понад п’ять тисяч мінімальних заробітних 
плат), здійснені одноразово або протягом 30 діб; 

 д) за рішенням слідчого або суду припиняти фінансування та операції з рахунків 
клієнтів. 

 5. Державна прикордонна служба України сприяє спеціальним підрозділам 
Міністерства внутрішніх справ України і Служби безпеки України у виявленні, припиненні 
та попередженні організованої злочинної діяльності, затриманні та притягненні до 
відповідальності її учасників. З цією метою Державна прикордонна служба України за 
дорученням спеціальних підрозділів по боротьбі з організованою злочинністю органів 
внутрішніх справ та Служби безпеки України, за наявності підстав, передбачених законами 
України, зобов’язана:  

 а) проводити перевірку і тимчасове вилучення документів у конкретних осіб, які 
прямують через державний кордон України; 

 б) не пропускати окремих осіб через державний кордон, здійснювати їх 
адміністративне затримання; 

 в) оглядати конкретні транспортні засоби і майно, що прямують через державний 
кордон України, і вилучати виявлені при цьому предмети та речовини, заборонені до 
вивезення і ввезення в Україну, та предмети контрабанди; 

 г) здійснювати дії щодо контролю і затримання українських та іноземних 
невійськових суден. 
 

Розділ VI 
 

ІНФОРМАЦІЙНЕ, ФІНАНСОВЕ, МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ 
ТА НАУКОВО-ДОСЛІДНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БОРОТЬБИ 

З ОРГАНІЗОВАНОЮ ЗЛОЧИННІСТЮ 
 

 Стаття 19. Інформаційне забезпечення боротьби з організованою злочинністю 

 1. Для вирішення завдань боротьби з організованою злочинністю спеціальні 
підрозділи органів внутрішніх справ і Служби безпеки України мають право збирати, 
накопичувати і зберігати інформацію про події і факти, що свідчать про організовану 
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злочинну діяльність, її причини та умови, про осіб, які беруть участь в організованій 
злочинній діяльності. 

 З цією метою в Головному управлінні по боротьбі з організованою злочинністю 
органів внутрішніх справ і Головному управлінні по боротьбі з корупцією і організованою 
злочинністю Служби безпеки України створюються централізовані банки даних. 

 Порядок використання таких даних регулюється нормативними актами Міністерства 
внутрішніх справ України та Служби безпеки України, які вживають заходів щодо їх 
захисту. Спеціальні підрозділи Міністерства внутрішніх справ України і Служби безпеки 
України взаємодіють на безоплатній основі з інформаційно-довідковими службами 
Міністерства статистики України, Генеральної прокуратури України, Міністерства юстиції 
України, Верховного Суду України, Державного митного комітету України, банківських, 
фінансових, податкових та інших органів і установ, а також одержують від них всю 
інформацію про реальні прояви організованої злочинної діяльності. Порядок збирання, 
накопичення, опрацювання і надання такої інформації регламентується положеннями про ці 
органи та установи, відповідними законодавчими актами. 

 Відповідні банки даних створюються в спеціальних підрозділах по боротьбі з 
організованою злочинністю на місцях. 

 
 Стаття 20. Фінансове та матеріально-технічне забезпечення 
 
 1. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення боротьби з організованою 

злочинністю є пріоритетним і здійснюється за рахунок державного бюджету. Розміри 
необхідних для цього коштів, у тому числі валютних, щорічно встановлюються Верховною 
Радою України при затвердженні бюджету відповідно до національної програми боротьби із 
злочинністю. 

 2. Структура, штатна чисельність і фонд оплати праці працівників спеціалізованих 
підрозділів Міністерства внутрішніх справ України і Служби безпеки України 
затверджуються їх керівниками у межах встановлених асигнувань за погодженням з 
Комітетом Верховної Ради України з питань боротьби з організованою злочинністю і 
корупцією. 

 3. Матеріально-технічне забезпечення спеціальних підрозділів по боротьбі з 
організованою злочинною діяльністю здійснюється централізовано за заявками Міністерства 
внутрішніх справ України, Служби безпеки України, інших правоохоронних органів, 
міністерств і відомств. 

 
 Стаття 21. Науково-дослідне забезпечення боротьби з організованою 

злочинністю 
 
 Для науково-дослідного забезпечення боротьби з організованою злочинністю 

створюється Міжвідомчий центр з проблем боротьби з організова-ною злочинністю. 
 

РОЗДІЛ VII 
 

ГАРАНТІЇ ПРАВ ГРОМАДЯН ТА ЮРИДИЧНИХ ОСІБ ПІД ЧАС ЗДІЙСНЕННЯ 
ЗАХОДІВ БОРОТЬБИ З ОРГАНІЗОВАНОЮ ЗЛОЧИННІСТЮ 

 
 Стаття 22. Гарантії прав і законних інтересів громадян та юридичних осіб під 

час здійснення заходів боротьби з організованою злочинністю 
 
 1. Відносини, що виникають у сфері боротьби з організованою злочинністю між 

державними органами і фізичними та юридичними особами, будуються на принципах 
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законності, справедливості та максимального забезпечення прав і законних інтересів 
фізичних та юридичних осіб. 

 2. Забороняється використання спеціальних підрозділів по боротьбі з організованою 
злочинністю, їх співробітників, матеріально-технічних засобів для виконання завдань, не 
віднесених законами України до компетенції цих спеціальних підрозділів. 

 3. Одержана спеціальними підрозділами по боротьбі з організованою злочинністю та 
їх співробітниками інформація, не пов’язана з вчиненням злочинів чи інших правопорушень 
з боку фізичних та юридичних осіб, не може використовуватися на шкоду правам та 
законним інтересам цих осіб. 

 Документи та інші джерела, що містять таку інформацію, підлягають знищенню не 
пізніше шести місяців з дня їх одержання відповідним спеціальним органом по боротьбі з 
організованою злочинністю. 

 4. Фізичні та юридичні особи мають право в порядку, встановленому законодавством 
України, оскаржити до суду дії співробітників спеціальних підрозділів по боротьбі з 
організованою злочинністю та інших органів, зазначених у статті 5 цього Закону, які вони 
вважають неправомірними.  

 5. Для розгляду судових справ з питань, пов’язаних з боротьбою з організованою 
злочинністю, у судах визначаються судді, яким забезпечуються додаткові гарантії захисту та 
особистої безпеки. 
 

РОЗДІЛ VIII 
 

КОНТРОЛЬ І НАГЛЯД ЗА ВИКОНАННЯМ ЗАКОНІВ 
У СФЕРІ БОРОТЬБИ З ОРГАНІЗОВАНОЮ ЗЛОЧИННІСТЮ 

 
 Стаття 23. Контроль Верховної Ради України 
 
 1. Контроль за виконанням законів у сфері боротьби з організованою злочинністю і 

витрачанням коштів, які виділяються на ці цілі, здійснюється Верховною Радою України 
безпосередньо, а також Комітетом Верховної Ради України з питань боротьби з 
організованою злочинністю і корупцією. 

 2. Верховна Рада України не рідше одного разу на рік заслуховує звіт Голови 
Комітету Верховної Ради України з питань боротьби з організованою злочинністю і 
корупцією, доповіді Координаційного комітету по боротьбі з організованою злочинністю, 
Голови Служби безпеки України, Міністра внутрішніх справ України про стан боротьби з 
організованою злочинністю, а також доповідь Генерального прокурора України про стан 
прокурорського нагляду у сфері боротьби з організованою злочинністю. 

 Доповіді Координаційного комітету по боротьбі з організованою злочин-ністю та 
зазначених вище посадових осіб заслуховуються разом із співдоповіддю Комітету Верховної 
Ради України з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією. 

 Верховна Рада України в міру необхідності може заслуховувати звіти та доповіді 
посадових осіб інших державних органів з окремих питань, пов’язаних із здійсненням 
боротьби з організованою злочинністю. 

 
Стаття 24. Повноваження Комітету Верховної Ради України з питань боротьби з 

організованою злочинністю і корупцією 
 
 1. Комітет Верховної Ради України з питань боротьби з організованою злочинністю і 

корупцією здійснює: 
 а) контроль за виконанням законодавства про боротьбу з корупцією і організованою 

злочинністю, перевірку діяльності спеціальних підрозділів по боротьбі з організованою 
злочинністю Міністерства внутрішніх справ і Служби безпеки України; 
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 б) підготовку законопроектів, спрямованих на боротьбу з корупцією і організованою 
злочинністю; 

 в) вивчення практики застосування законів органами, які ведуть боротьбу з 
корупцією і організованою злочинністю, з метою вдосконалення законодавства та діяльності 
з питань боротьби з корупцією і організованою злочинністю, підготовку пропозицій щодо 
тлумачення норм законів; 

 г) у передбачених цим Законом випадках дає згоду на створення і ліквідацію 
спеціальних підрозділів по боротьбі з корупцією і організованою злочинністю, призначення 
на посаду і звільнення з неї керівників цих спеціальних підрозділів, прокурорів по нагляду за 
виконанням законів спеціальними підрозділами по боротьбі з організованою злочинністю. 

 2. Органи прокуратури, внутрішніх справ та Служби безпеки України, включаючи їх 
спеціальні підрозділи, зобов’язані надавати Комітету Верховної Ради України з питань 
боротьби з організованою злочинністю і корупцією інформацію про свою діяльність, за 
винятком інформації, що може призвести до розголошення даних про осіб, які негласно 
співробітничають із спеціальним підрозділом по боротьбі з організованою злочинністю, і 
особу – учасника організованого злочинного угруповання, який співробітничає із 
спеціальними підрозділами, а також про осіб щодо яких заведено оперативно-розшукові 
справи. 

 
 Стаття 25. Права Комітету Верховної Ради України з питань боротьби з 

організованою злочинністю і корупцією 
 
 1. Комітет Верховної Ради України з питань боротьби з організованою злочинністю і 

корупцією має право: 
 а) перевіряти виконання законів про боротьбу з корупцією і організо-ваною 

злочинністю, а також доручати проведення перевірок іншим органам та посадовим особам; 
 б) вносити подання щодо виявлених правопорушень про притягнення до 

відповідальності посадових осіб згідно з законодавством України; 
 в) вносити по виявлених злочинах обов’язкові для розгляду пропозиції Генеральному 

прокурору України про порушення кримінальних справ, створення оперативно-слідчих груп 
із працівників органів прокуратури, внутрішніх справ та Служби безпеки України, 
призначення прокурорів по нагляду за розслідуванням кримінальних справ; 

 г) у разі відмови Генерального прокурора України у порушенні кримінальної справи 
на пропозицію Комітету він має право внести на пленарне засідання Верховної Ради України 
питання щодо створення незалежної слідчої групи, призначення незалежного прокурора по 
нагляду за розслідуванням кримінальної справи; 

 д) перевіряти законність та обгрунтованість використання у боротьбі з організованою 
злочинністю учасників злочинних угруповань, спеціальних технічних засобів, застосування 
інших негласних заходів. З цього питання Комітет один раз на 6 місяців заслуховує 
Генерального прокурора, Міністра внутрішніх справ, Голову Служби безпеки України. 

 2. Інші питання компетенції Комітету регулюються Положенням про Комітет 
Верховної Ради України з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією, яке 
затверджується Верховною Радою України. 

 
 Стаття 26. Прокурорський нагляд 

 
 1. Нагляд за виконанням законів у сфері боротьби з організованою злочинністю 

здійснюється Генеральним прокурором України і підпорядкованими йому прокурорами. 
 2. Для здійснення нагляду за виконанням законів спеціальними підрозділами по 

боротьбі з організованою злочинністю, розслідуванням кримінальних справ про відповідні 
злочини, а також підтриманням державного обвинувачення в суді з цих справ в Генеральній 
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прокуратурі України створюється управління, а в Республіці Крим, областях, містах Києві та 
Севастополі – його відділи. 

 3. Керівники управління по нагляду за виконанням законів спеціальними 
підрозділами по боротьбі з організованою злочинністю Генеральної прокуратури України та 
його відділів, зазначених у пункті 2 цієї статті, призначаються наказом Генерального 
прокурора України за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань боротьби з 
організованою злочинністю і корупцією, а керівник відділу в Республіці Крим – також за 
погодженням з Головою Верховної Ради Республіки Крим. 

 4. Управління по нагляду за виконанням законів спеціальними підрозділами по 
боротьбі з організованою злочинністю є юридичною особою, має самостійні кошториси та 
рахунки в банках, печатки з зображенням Державного герба України і прирівнюється за 
своїм статусом до відповідних органів прокуратури, передбачених у статті 13 Закону 
України “Про прокуратуру”. 

 5. Прокурори, які очолюють управління та відділи по нагляду за виконанням законів 
спеціальними підрозділами по боротьбі з організованою злочинністю, мають право давати 
санкції на арешт та інші повноваження, передбачені Законом України "Про прокуратуру", а 
також цим Законом. 
 
 
 ПрезидентУкраїни         Л.КРАВЧУК 
м. Київ 
30 червня 1993 року 
N 3341-XII 
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З А К О Н   У К Р А Ї Н И 
 

Про боротьбу з корупцією 
 
(Із змінами, внесеними згідно із Законами N 171/97-ВР від 03.04.97, ВВР, 1997, N 19, ст.136, 
N 85/98-ВР від 05.02.98, ВВР, 1998, N 26, ст.149, N 460-ХІV від 02.03.99, ВВР, 1999, N 16, 
ст.97, N 622-ХІV від 05.05.99, ВВР, 1999, N 26, ст.213, N 1594-ІІІ від 23.03.2000) 
 

Цей Закон визначає правові та організаційні засади запобігання корупції, виявлення та 
припинення її проявів, поновлення законних прав та інтересів фізичних і юридичних осіб, 
усунення наслідків корупційних діянь. 

Боротьба з корупцією здійснюється на основі чіткої правової регламентації діяльності 
державних органів, служб і осіб, уповноважених на виконання функцій держави, 
забезпечення гарантій прав та інтересів фізичних і юридичних осіб. 
 

Розділ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
 

 Стаття 1. Поняття корупції та корупційних діянь 
 

Під корупцією в цьому Законі розуміється діяльність осіб, уповноважених на 
виконання функцій держави, спрямована на протиправне використання наданих їм 
повноважень для одержання матеріальних благ, послуг, пільг або інших переваг. 

Корупційними діяннями є: 
а) незаконне одержання особою, уповноваженою на виконання функцій держави, у 

зв’язку з виконанням таких функцій матеріальних благ, послуг, пільг або інших переваг, у 
тому числі прийняття чи одержання предметів (послуг) шляхом їх придбання за ціною 
(тарифом), яка є істотно нижчою від їх фактичної (дійсної) вартості; 

б) одержання особою, уповноваженою на виконання функцій держави, кредитів або 
позичок, придбання цінних паперів, нерухомості або іншого майна з використанням при 
цьому пільг чи переваг, не передбачених чинним законодавством. 

Подарунок (винагорода), отриманий зазначеними особами за обставин, передбачених 
пунктом "а" частини другої цієї статті, у тому числі такий, що надійшов без їх відома, а 
також вартість незаконно одержаних послуг підлягають стягненню (відшкодуванню) в доход 
держави. 
 

 Стаття 2. Суб’єкти корупційних діянь та інших правопорушень, пов’язаних з 
корупцією 
 

За корупційні діяння та інші правопорушення, пов’язані з корупцією, на підставі 
цього Закону несуть відповідальність такі особи, уповноважені на виконання функцій 
держави: 

 а) державні службовці; 
 б) народні депутати України, депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, 

депутати сільських, селищних, міських, районних, обласних рад, сільські, селищні, міські 
голови та голови районних, обласних рад (пункт "б" статті 2 в редакції Закону N 171/97-ВР 
від 03.04.97). 
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 Стаття 3. Межі дії Закону 
 
 Суб’єкти, зазначені у статті 2 цього Закону, за вчинення корупційних діянь та інших 
правопорушень, пов’язаних з корупцією, несуть адміністра-тивну та дисциплінарну 
відповідальність на підставі цього Закону. Питання про кримінальну, цивільно-правову та 
матеріальну відповідальність за корупційні діяння та правопорушення, пов’язані з 
корупцією, вирішуються відповідно до вимог чинного законодавства. 

Військовослужбовці та інші особи, які згідно з чинним законодавством притягаються 
до відповідальності за адміністративні правопорушення відповідно до дисциплінарних 
статутів, у разі вчинення корупційних діянь та інших правопорушень, пов’язаних з 
корупцією, несуть відповідальність, передбачену цим Законом. 
 

Стаття 4. Органи, які ведуть боротьбу з корупцією 
 

 Боротьбу з корупцією ведуть відповідні підрозділи: 
 а) Міністерства внутрішніх справ України; 
 а-1) податкової міліції (статтю 4 доповнено пунктом "а-1" згідно із Законом N 85/98-

ВР від 05.02.98); 
 б) Служби безпеки України; 
 в) органів прокуратури України; 
 г) інші органи та підрозділи, що створюються для боротьби з корупцією згідно з 

чинним законодавством. 
 

Розділ ІІ. ПОПЕРЕДЖЕННЯ КОРУПЦІЇ 
 

Стаття 5. Спеціальні обмеження щодо державних службовців та інших осіб, 
уповноважених на виконання функцій держави, спрямовані на попередження корупції 

 
Державний службовець або інша особа, уповноважена на виконання функцій 

держави, не має права: 
 а) сприяти, використовуючи своє службове становище, фізичним і юридичним особам у 
здійсненні ними підприємницької діяльності, а так само в отриманні субсидій, субвенцій, 
дотацій, кредитів чи пільг з метою незаконного одержання за це матеріальних благ, послуг, 
пільг або інших переваг; 

б) займатися підприємницькою діяльністю безпосередньо чи через посередників або 
підставних осіб, бути повіреним третіх осіб у справах державного органу, в якому вона 
працює, а також виконувати роботу на умовах сумісництва (крім наукової, викладацької, 
творчої діяльності, а також медичної практики); 

в) входити самостійно (крім випадків, коли державний службовець здійснює функції з 
управління акціями (частками, паями), що належать державі, та представляє інтереси 
держави в раді товариства (спостережній раді) або ревізійній комісії господарського 
товариства), через представника або підставних осіб до складу правління чи інших 
виконавчих органів підприємств, кредитно-фінансових установ, господарських товариств 
тощо, організацій, спілок, об’єднань, кооперативів, що здійснюють підприємницьку 
діяльність (пункт "в" частини першої статті 5 із змінами, внесеними згідно із Законом N 622-
ХІV від 05.05.99); 

г) відмовляти фізичним та юридичним особам в інформації, надання якої передбачено 
правовими актами, умисно затримувати її, надавати недостовірну чи неповну інформацію. 

Обмеження, передбачені у пунктах "б" і "в" частини першої цієї статті, не 
поширюються на депутатів сільських, селищних, міських, районних, обласних рад, які 
здійснюють депутатські повноваження, не пориваючи з виробничою чи службовою 
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діяльністю (статтю 5 доповнено частиною другою згідно із Законом N 171/97-ВР від 
03.04.97). 

Державний службовець, який є посадовою особою, не має також права: 
 а) сприяти, використовуючи своє посадове становище, фізичним та юридичним особам у 
здійсненні ними зовнішньоекономічної, кредитно-банківської та іншої діяльності з метою 
незаконного одержання за це матеріальних благ, послуг, пільг або інших переваг; 

б) неправомірно втручатися, використовуючи своє посадове становище, у діяльність 
інших державних органів чи посадових осіб з метою перешкодити виконанню ними своїх 
повноважень; 
 в) бути повіреним третіх осіб у справах державного органу, діяльність якого він контролює; 
 г) надавати незаконні переваги фізичним або юридичним особам під час підготовки і 
прийняття нормативно-правових актів чи рішень. 
 Особи, які претендують на зайняття посади в системі державної служби або на виконання 
інших функцій держави, попереджаються про встановлені щодо них обмеження. 
 

 Стаття 6. Фінансовий контроль 
 

 Декларування доходів осіб, уповноважених на виконання функцій держави, 
здійснюється в порядку і на підставах, передбачених статтею 13 Закону України "Про 
державну службу". 

 В разі відкриття валютного рахунку в іноземному банку державний службовець або 
інша особа, уповноважена на виконання функцій держави, зобов’язана у десятиденний строк 
письмово повідомити про це податкову службу із зазначенням номера рахунку і 
місцезнаходження іноземного банку. 

 Відомості про доходи, цінні папери, нерухоме та цінне рухоме майно і вклади у 
банках посадових осіб, зазначених у частині першій статті 9 Закону України "Про державну 
службу", та членів їх сімей підлягають щорічній публікації в офіційних виданнях державних 
органів України. До обрання або призначення кандидата на відповідні посади ці відомості 
попередньо подаються органу чи посадовій особі, які здійснюють обрання або призначення 
на ці посади (частина третя статті 6 із змінами, внесеними згідно із Законом N 171/97-ВР від 
03.04.97). 

 
Розділ ІІІ. 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА КОРУПЦІЙНІ ДІЯННЯ ТА ІНШІ 
ПРАВОПОРУШЕННЯ, ПОВ’ЯЗАНІ З КОРУПЦІЄЮ 

 
 Стаття 7. Відповідальність за вчинення корупційних діянь 
 
 Вчинення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, будь-якого із 

зазначених у статті 1 цього Закону корупційних діянь, якщо воно не містить складу злочину, 
тягне за собою адміністративну відповідальність у вигляді штрафу від двадцяти п’яти до 
п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і звільнення з посади або інше 
усунення від виконання функцій держави. Таким особам забороняється займати посади в 
державних органах та їх апараті протягом трьох років з дня їх звільнення. 

 Вчинення корупційних діянь, передбачених цим Законом, народним депутатом 
України, депутатом Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутатом або головою 
місцевої Ради народних депутатів тягне за собою адміністративну відповідальність у вигляді 
штрафу від двадцяти п’яти до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і 
дострокове припинення депутатських повноважень або звільнення з виборної посади. 
Рішення про дачу згоди на притягнення їх до адміністративної відповідальності за вчинення 
корупційних діянь і дострокове припинення депутатських повноважень або звільнення з 
виборної посади приймається відповідною Радою на пленарному засіданні. Порядок 
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притягнення народного депутата України до відповідальності у цих випадках визначається 
Законом України "Про статус народного депутата України". Таким особам забороняється 
балотуватися у депутати або на виборні посади в державні органи протягом п’яти років з дня 
припинення депутатських повноважень або звільнення з посади та займати посади в 
державних органах та їх апараті протягом трьох років з дня припинення депутатських 
повноважень або звільнення з посади (частина друга статі 7 із змінами, внесеними згідно із 
Законом N 171/97-ВР від 03.04.97). 

 Примітка. Під іншим усуненням від виконання функцій держави в цьому Законі 
розуміється дострокове припинення депутатських повноважень або звільнення з виборної 
посади, а так само звільнення з військової служби військової посадової особи (крім 
військовослужбовців строкової служби). 

 
 Стаття 8. Відповідальність за порушення спеціальних обмежень, встановлених 

для осіб, уповноважених на виконання функцій держави 
 
 Порушення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, будь-якого із 

зазначених у статті 5 цього Закону обмежень, якщо воно не містить складу злочину, тягне за 
собою адміністративне стягнення у вигляді штрафу від п’ятнадцяти до двадцяти п’яти 
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 

 Повторне протягом року порушення будь-якого із зазначених у статті 5 цього Закону 
обмежень тягне за собою адміністративну відповідальність у вигляді штрафу від двадцяти 
п’яти до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і звільнення з посади чи 
інше усунення від виконання функцій держави. 

 
 Стаття 9. Відповідальність за порушення вимог фінансового контролю 
 
 Порушення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, вимог щодо 

декларування доходів (неподання або подання неповних чи неправдивих відомостей про 
доходи та зобов’язання фінансового характеру) тягне за собою адміністративну 
відповідальність у вигляді штрафу від п’ятнадцяти до двадцяти п’яти неоподатковуваних 
мінімумів доходів громадян і звільнення з посади чи інше усунення від виконання функцій 
держави, а також є підставою для відмови у призначенні на посаду та для позбавлення права 
балотуватись у депутати або на виборні посади в державні органи. 

 Неподання або невчасне подання державним службовцем або іншою особою, 
уповноваженою на виконання функцій держави, відомостей про відкриття валютного 
рахунку в іноземному банку тягне за собою адміністративну відповідальність у вигляді 
штрафу від п’ятнадцяти до двадцяти п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і 
звільнення з посади чи інше усунення від виконання функцій держави. 

 
 Стаття 10. Відповідальність керівників за невжиття заходів щодо боротьби з 

корупцією 
 
 Керівники міністерств і відомств, державних підприємств, установ та організацій чи 

їх структурних підрозділів у разі виявлення чи отримання інформації про вчинення 
підлеглим корупційного діяння або порушення спеціальних обмежень, встановлених статтею 
5 цього Закону, в межах своєї компетенції зобов’язані вжити заходів до припинення таких 
діянь та негайно повідомити про їх вчинення будь-який з державних органів, зазначених у 
пунктах "а" і "б" статті 4 цього Закону. 

 Умисне невжиття такими керівниками заходів, передбачених частиною першою цією 
статті, тягне за собою адміністративну відповідальність у вигляді штрафу від двадцяти п’яти 
до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 
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 Повторне протягом року вчинення діяння, передбаченого частиною другою цієї 
статті, тягне за собою адміністративну відповідальність у вигляді штрафу від двадцяти п’яти 
до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і звільнення з посади чи інше 
усунення від виконання функцій держави. 

 
 Стаття 11. Відповідальність за умисне невиконання своїх обов’язків по боротьбі 

з корупцією 
 Умисне нескладення або невчасне складення протоколу про вчинення корупційного 

діяння чи іншого правопорушення, пов’язаного з корупцією, за наявності для цього підстав, 
або умисне неподання до суду протоколу про вчинення корупційного діяння чи іншого 
правопорушення, пов’язаного з корупцією, особою, на яку покладено ці обов’язки, тягне за 
собою адмініст-ративну відповідальність у вигляді штрафу від п’ятдесяти до ста неоподат-
ковуваних мінімумів доходів громадян і звільнення з посади чи інше усунення від виконання 
функцій держави. 

 
 Стаття 12. Підстави і порядок адміністративного провадження у справах про 

корупційні діяння або інші правопорушення, пов’язані з корупцією 
 
 Порядок адміністративного провадження у справах про корупційні діяння або інші 

правопорушення, пов’язані з корупцією, а також виконання постанов про накладення 
адміністративних стягнень визначається Кодексом України про адміністративні 
правопорушення, за винятком положень, встановлених цим Законом. 

 Протокол про вчинення корупційного діяння або іншого правопо-рушення, 
пов’язаного з корупцією, складається органами, зазначеними в пунктах "а" і "б" статті 4 
цього Закону, а у разі, коли факт вчинення корупційного діяння або іншого правопорушення, 
пов’язаного з корупцією, що не містить складу злочину, встановлено прокурорською 
перевіркою чи попереднім слідством, – також слідчим або прокурором. 

 Підставою для складання протоколу є достатні дані, які свідчать про наявність в 
діянні особи ознак корупційного діяння або іншого правопорушення, пов’язаного з 
корупцією. 

 Орган дізнання в разі відмови в порушенні кримінальної справи або закриття 
кримінальної справи з підстав, передбачених чинним законодавством, за наявності в діянні 
особи ознак корупційного діяння або іншого правопорушення, пов’язаного з корупцією, 
зобов’язаний у триденний строк надіслати матеріали перевірки або попереднього 
розслідування, що стосується корупцій-ного діяння чи іншого правопорушення, пов’язаного 
з корупцією, до органу, зазначеного у пунктах "а" і "б" частини першої статті 4 цього Закону. 

 Протокол про вчинення корупційного діяння або іншого правопо-рушення, 
пов’язаного з корупцією, разом з матеріалами перевірки у триденний строк з моменту його 
складення надсилається до районного (міського) суду за місцезнаходженням органу, який 
склав про це протокол. Розгляд адміністративних справ про корупційні діяння або інші 
правопорушення, пов’язані з корупцією, здійснюється районним (міським) судом у 
п’ятиденний строк з моменту надходження протоколу. Постанова суду про накладення 
адміністративного стягнення у вигляді штрафу за корупційні діяння або інші 
правопорушення, пов’язані з корупцією, у триденний строк направляється відповідному 
державному чи виборному органу для вирішення питання про звільнення особи з посади або 
інше усунення від виконання нею функцій держави згідно з чинним законодавством. 

 
Розділ ІV. 

 
УСУНЕННЯ НАСЛІДКІВ КОРУПЦІЙНИХ ДІЯНЬ ТА ІНШИХ 

ПРАВОПОРУШЕНЬ, ПОВ’ЯЗАНИХ З КОРУПЦІЄЮ 
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 Стаття 13. Відшкодування збитків 
 
 Збитки, заподіяні державі, підприємству, установі, організації незакон-ним 

використанням приміщень, засобів транспорту і зв’язку, іншого державного майна або 
коштів, підлягають відшкодуванню винними особами, уповноваженими на виконання 
функцій держави, на загальних підставах і умовах матеріальної відповідальності працівників 
та військовослужбовців. 

 У разі відмови добровільно повернути незаконно одержані особою, уповноваженою 
на виконання функцій держави, кредити, позички, цінні папери, нерухомість та інше майно 
вони чи їх вартість підлягають стягненню (вилученню) в доход держави у судовому порядку 
за заявою прокурора.  

 Одержання субсидій, субвенцій, дотацій, кредитів та пільг у результаті дій, 
передбачених пунктом "а" частини першої статті 5 цього Закону, тягне за собою визнання 
укладеної угоди недійсною з наслідками, передбаченими Цивільним кодексом України. 

 
 Стаття 14. Скасування неправомірних нормативно-правових актів та рішень, 

прийнятих внаслідок корупційних діянь 
 
 Прийняті внаслідок корупційних діянь неправомірні нормативно-правові акти та 

рішення підлягають скасуванню органом або посадовою особою, уповноваженими на 
прийняття чи скасування відповідних актів та рішень, або визнаються незаконними в 
судовому порядку. 

 
 Стаття 15. Поновлення прав та відшкодування збитків фізичним та юридичним 

особам 
 
 Фізичні та юридичні особи, права яких порушено внаслідок корупційних діянь і які 

зазнали моральної чи матеріальної шкоди, мають право на поновлення цих прав і 
відшкодування шкоди у встановленому законом порядку. 

 
Розділ V. 

КОНТРОЛЬ І НАГЛЯД ЗА ВИКОНАННЯМ ЗАКОНІВ 
У СФЕРІ БОРОТЬБИ З КОРУПЦІЄЮ 

 
Стаття 16. Контроль за виконанням законів у сфері боротьби з корупцією 
 
 Контроль за виконанням законів у сфері боротьби з корупцією здійснюється 

Верховною Радою України безпосередньо, а також Комітетом Верховної Ради України з 
питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією (стаття 16 із змінами, внесеними 
згідно із Законами N 460-ХІV від 02.03.99, N 1594-ІІІ від 23.03.2000). 

 
 Стаття 17. Прокурорський нагляд 
 
 Нагляд за виконанням законів у сфері боротьби з корупцією здійснюється 

Генеральним прокурором України й уповноваженими ним прокурорами. 
 
 
 Президент України                Л.КУЧМА 
 
 м.Київ 
 5 жовтня 1995 року 
 N 356/95-ВР 
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ЗАКОН  УКРАЇНИ 
 

Про правовий режим воєнного стану 
 

( Відомості Верховної Ради (ВВР), 2000, N 28, ст. 224 ) 
 
 

Цей Закон  визначає  зміст  правового  режиму  воєнного стану (порядок його 
введення та скасування,  правові  засади  діяльності органів   державної   влади,   військового 
командування,  органів місцевого самоврядування,  підприємств,  установ та організацій  в 
умовах воєнного стану, гарантії прав і свобод людини і громадянина та прав і законних 
інтересів юридичних осіб)  та  відповідальність за  порушення  вимог  або  невиконання 
заходів  правового  режиму воєнного стану. 
 

РОЗДІЛ  I 
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 
Стаття 1. Визначення воєнного стану 
 
Воєнний стан - це особливий правовий режим,  що  вводиться  в Україні  або  в  

окремих її місцевостях у разі збройної агресії чи загрози  нападу,  небезпеки  державній  
незалежності України,  її територіальній   цілісності   та  передбачає  надання  відповідним 
органам державної  влади,  військовому  командуванню  та  органам місцевого  
самоврядування повноважень,  необхідних для відвернення загрози та забезпечення 
національної безпеки,  а також  тимчасове, зумовлене загрозою,  обмеження конституційних 
прав і свобод людини громадянина та прав  і  законних  інтересів  юридичних  осіб  із 
зазначенням строку дії цих обмежень. 

 
 Стаття 2. Мета введення воєнного стану 

 
Метою введення воєнного стану є створення умов для здійснення органами  

державної  влади, військовим командуванням, органами місцевого самоврядування, 
підприємствами, установами та організаціями наданих їм повноважень у разі збройної агресії 
чи загрози  нападу,  небезпеки  державній  незалежності  України,  її територіальній 
цілісності. 

 
Стаття 3. Правова основа введення воєнного стану 
 
Правовою основою  введення воєнного  стану є Конституція України, цей Закон, інші 

закони України та Указ Президента України про введення воєнного стану  в  Україні  або  в 
окремих її  місцевостях, затверджений Верховною Радою України. 

 
Стаття 4. Військове командування 
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 Військовим командуванням, якому цим Законом надається право разом з органами 
виконавчої влади, Радою міністрів Автономної Республіки Крим та органами  місцевого 
самоврядування запроваджувати та здійснювати  заходи правового режиму воєнного стану, 
є: 

Генеральний штаб Збройних Сил України; 
командування Сухопутних   військ   Збройних  Сил  України  та Військово-Морських 

Сил України; 
оперативні командування,  командування військових  об'єднань, з'єднань  Збройних  

Сил  України  та інших утворених відповідно до законів України військових формувань. 
Військове командування здійснює свої повноваження як безпосередньо, так і через 

представників військового командування командирів військових частин, підрозділів, 
начальників військових установ та організацій. 
 

Р о з д і л  II 
 

ПОРЯДОК ВВЕДЕННЯ ТА СКАСУВАННЯ ВОЄННОГО СТАНУ 
 

Стаття 5. Порядок введення воєнного стану 
 
Воєнний стан в Україні або в окремих її місцевостях вводиться Указом Президента 

України,  який підлягає  затвердженню  Верховною Радою  України  протягом  двох днів з 
моменту звернення Президента України. 

 
Указ Президента  України   про   введення   воєнного   стану, затверджений  

Верховною Радою України,  негайно оголошується через засоби масової інформації. 
 
Пропозиції щодо введення  воєнного  стану  в  Україні  або  в окремих   її   

місцевостях   Президентові   України   подає   Рада національної безпеки і оборони України. 
 
Стаття 6. Указ Президента України про введення воєнного стану 
 
В Указі   Президента  України  про  введення  воєнного  стану зазначаються: 
 
1) обгрунтування необхідності введення воєнного стану; 
 
2) межі  території,  на  якій  вводиться  воєнний  стан,  час введення і строк, на який 

він вводиться; 
 
3) завдання військового командування, органів державної влади та  органів  місцевого   

самоврядування   щодо   запровадження   і здійснення заходів правового режиму воєнного 
стану; 

 
4) вичерпний  перелік  конституційних  прав і свобод людини і громадянина,  які 

тимчасово  обмежуються  у  зв'язку  з  введенням воєнного  стану,  а  також  перелік  
тимчасових  обмежень  прав  і законних інтересів юридичних осіб із зазначенням  строку  дії  
цих обмежень; 

 
5) інші питання, що випливають із цього Закону. 
 
Стаття 7. Скасування воєнного стану 
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Воєнний стан  на  всій  території  України  або  в окремих її місцевостях скасовується 
Указом Президента України за  пропозицією Ради  національної  безпеки  і  оборони  
України  в  разі усунення загрози нападу чи небезпеки  державній  незалежності  України,  її 
територіальній  цілісності,  про  що  негайно  оголошується  через засоби масової інформації. 

 
З пропозицією про скасування  воєнного  стану  до  Президента України може 

звернутися Верховна Рада України. 
 

Р о з д і л III 
 

ДІЯЛЬНІСТЬ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ В УМОВАХ 
ВОЄННОГО СТАНУ 

 
 Стаття 8. Здійснення органами державної влади повноважень в умовах воєнного 

стану 
 
В умовах  воєнного  стану  Президент  України,  Верховна Рада України,  органи 

державної влади,  військове командування та  його представники   (далі  -  військове  
командування),  Верховна  Рада Автономної Республіки Крим,  Рада міністрів Автономної  
Республіки Крим,  органи місцевого самоврядування,  підприємства, установи та організації  
здійснюють  повноваження,  надані   їм   Конституцією України  та  законами  України,  і 
забезпечують виконання заходів, передбачених цим Законом. 

 
Стаття 9. Керівництво Збройними Силами України та іншими військовими 

формуваннями в умовах воєнного стану 
 
Президент України як Верховний Головнокомандувач Збройних Сил України в 

умовах воєнного стану здійснює керівництво  стратегічним плануванням  застосування  
Збройних Сил України та інших утворених відповідно до законів України військових 
формувань, запровадженням та  здійсненням  заходів  правового  режиму  воєнного  стану 
через робочий орган - Генеральний штаб Збройних Сил України. 

 
Міністерство оборони України у зв'язку з  введенням  воєнного стану   діє  відповідно  

до  Положення  про  Міністерство  оборони України, яке затверджується Президентом 
України. 

 
Стаття 10. Неприпустимість припинення повноважень органів 
 
У період воєнного стану не можуть бути припинені повноваження Верховної Ради 

України,  Уповноваженого Верховної Ради  України  з прав   людини,   Верховної   Ради   
Автономної   Республіки  Крим, міністерств, інших центральних і місцевих органів 
виконавчої влади та  органів  місцевого  самоврядування,  а  також  судів,  органів 
прокуратури України, органів дізнання та слідства. 

 
Стаття 11. Діяльність Верховної Ради України в умовах  воєнного стану 
 
Верховна Рада  України  в  разі  введення  воєнного  стану  в Україні або в окремих її 

місцевостях збирається у дводенний  строк без скликання і працює у сесійному режимі. 
 
Керівники органів   державної   влади  та  органів  місцевого самоврядування,  

підприємств,  установ та  організацій  усіх  форм власності   зобов'язані   сприяти   негайному   
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прибуттю  народних депутатів  України  на  засідання  Верховної   Ради   України   та 
здійсненню їх повноважень. 

 
У разі  закінчення  строку повноважень Верховної Ради України під час дії воєнного 

стану її повноваження  продовжуються  до  дня першого  засідання  першої  сесії Верховної 
Ради України,  обраної після скасування воєнного стану. 

 
Повноваження Верховної Ради України, передбачені Конституцією України, в період 

воєнного стану не можуть бути обмежені. 
 
Стаття 12. Особливості дії нормативно-правових актів в умовах воєнного стану 
 
Нормативно-правові акти Верховної Ради Автономної  Республіки  Крим,  рішення 

Ради міністрів Автономної Республіки Крим,  рішення місцевих   органів   виконавчої   влади   
та   органів   місцевого самоврядування, які стосуються прав і свобод людини і громадянина, 
що обмежуються у зв'язку з введенням воєнного стану,  тимчасово не застосовуються. 

 
Стаття 13. Діяльність військового командування в умовах  воєнного стану 
 
В Україні або в окремих її місцевостях,  де  введено  воєнний стан,  керівництво  у  

сфері  оборони та забезпечення громадського порядку і   безпеки,   у   запровадженні   
заходів,   передбачених статтею 15   цього  Закону,  здійснюється  відповідним  військовим 
командуванням у тісній  взаємодії  з  органами  виконавчої  влади, Радою  міністрів  
Автономної Республіки Крим та органами місцевого самоврядування. 

 
У місцевостях,  де  ведуться  бойові  дії,  запровадження  та здійснення заходів 

правового режиму  воєнного  стану  покладається безпосередньо на військове командування. 
 
Військове командування під час дії воєнного стану вживає всіх заходів для 

забезпечення захисту безпеки  населення  та  інтересів держави і несе відповідальність за їх 
запровадження на відповідній території. 

 
Стаття 14. Правові акти в умовах воєнного стану 
 
Органи, зазначені в статті  10  цього  Закону,  та  військове командування  мають  

право  видавати  в  межах  своєї  компетенції обов'язкові  для  виконання,  у  тому  числі   
спільні,   рішення, розпорядження,  накази  та  директиви  з  питань  запровадження та 
здійснення заходів правового режиму воєнного стану. 
 

Р о з д і л IV 
 

ЗАХОДИ ПРАВОВОГО РЕЖИМУ ВОЄННОГО СТАНУ, ЩО 
ЗАПРОВАДЖУЮТЬСЯ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ 

 
Стаття 15. Зміст заходів правового режиму воєнного стану 
 
В Україні  або  в окремих її місцевостях,  де введено воєнний стан,  військовому 

командуванню надається право разом  з  органами виконавчої  влади,  Радою  міністрів 
Автономної Республіки Крим та органами  місцевого  самоврядування,  а  якщо  це   
неможливо,  самостійно  запроваджувати  та  здійснювати  такі заходи правового режиму 
воєнного стану: 
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1) запроваджувати  трудову   повинність   для   працездатного населення, не 
залученого до роботи в оборонній сфері та сфері його життєзабезпечення   і   не   
заброньованого   за   підприємствами, установами  та  організаціями  на  період  мобілізації 
та воєнного часу,  з метою залучення до виконання робіт,  які мають  оборонний характер,  а 
також ліквідації наслідків стихійного лиха,  аварій і катастроф,  епідемій,  епізоотій, інших 
надзвичайних ситуацій, які виникли в період дії воєнного стану; 

 
2) використовувати потужності та трудові ресурси підприємств, установ і організацій 

усіх  форм  власності  для  потреб  оборони, змінювати   режим  їх  роботи,  проводити  інші  
зміни  виробничої діяльності,  а також умов праці відповідно  до  законодавства  про працю; 

 
3) вилучати для тимчасового використання необхідне для потреб оборони майно 

міністерств,  інших центральних та місцевих  органів виконавчої влади,  територіальних 
громад,  підприємств,  установ і організацій усіх форм власності та громадян, у тому числі 
згідно з Положенням  про  військово-транспортний  обов'язок  -  транспортні засоби,  
споруди,  машини,  механізми, обладнання та інші об'єкти, пов'язані   з  обслуговуванням  
транспорту,  та  видавати  про  це відповідні документи встановленого зразка; 

 
4) встановлювати  охорону  важливих   об'єктів   національної економіки України, які 

забезпечують життєдіяльність населення; 
 
5) запроваджувати  комендантську годину (заборону перебування у певний період 

доби на вулицях та в інших громадських місцях  без спеціально виданих перепусток і 
посвідчень), а також встановлювати спеціальний режим світломаскування; 

 
6) встановлювати особливий режим в'їзду і виїзду,  обмежувати свободу пересування 

громадян,  іноземців та осіб без громадянства, а також рух транспортних засобів; 
 
7) перевіряти  документи  у  громадян,  а  в   разі   потреби проводити огляд речей,  

транспортних засобів,  багажу та вантажів, службових  приміщень  і  житла  громадян,  за  
винятком  обмежень, встановлених Конституцією України; 

 
8) у  порядку,  визначеному  Конституцією і законами України, порушувати питання  

про  заборону  діяльності  політичних  партій, громадських   організацій,   якщо   вона   
загрожує  суверенітету, національній  безпеці  України,  її   державній   незалежності   і 
територіальній цілісності, життю громадян; 

 
9) здійснювати   контроль  за  роботою  підприємств  зв'язку, поліграфічних   

підприємств,   видавництв,   телерадіоорганізацій, театральних,  концертно-видовищних та 
інших підприємств, установ і організацій  культури,   використовувати   місцеві   
радіостанції, телевізійні  центри та друкарні для військових потреб і проведення 
роз'яснювальної роботи серед військ і населення; регулювати роботу цивільних    
телерадіоцентрів,   забороняти   роботу   аматорських приймально-передавальних 
радіостанцій  особистого  і  колективного користування та передачу інформації через 
комп'ютерні мережі; 

 
10) у  разі порушення вимог або невиконання заходів правового режиму  воєнного  

стану  вилучати   у   підприємств,   установ   і організацій     усіх     форм    власності,    
окремих    громадян радіопередавальне    обладнання,     телевізійну,     відео-     і 
аудіоапаратуру,  комп'ютери,  а також у разі потреби інші технічні засоби зв'язку; 
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11) забороняти торгівлю  зброєю,  сильнодіючими  хімічними  і отруйними 
речовинами,  а також алкогольними напоями та речовинами, виробленими на спиртовій 
основі; 

 
12) вилучати у  громадян  вогнепальну  зброю  та  боєприпаси, холодну  зброю,  а  у  

підприємств,  установ  і  організацій також навчальну та бойову техніку,  вибухові,  
радіоактивні  речовини  і матеріали, сильнодіючі хімічні та отруйні речовини; 

 
13) забороняти  призовникам і військовозобов'язаним змінювати місце проживання 

без відома військового командування; 
 
14) встановлювати для фізичних і юридичних осіб військово-квартирну повинність з 

розквартирування військовослужбовців та розміщення військових частин, підрозділів і 
установ; 

 
15) встановлювати  порядок  використання  сховищ,  споруд  та інших об'єктів для 

захисту  населення,  а  також  для  задоволення потреб оборони; 
 
16) проводити   евакуацію   населення   з  місць  і  районів, небезпечних  для  

проживання,  а   також   підприємств,   установ, організацій та матеріальних цінностей, які 
мають важливе державне, господарське і культурне значення; 

 
17) запроваджувати в разі необхідності нормоване забезпечення населення  

основними  продовольчими  і  непродовольчими  товарами, ліками; 
 
18) усувати з посад керівників державних підприємств, установ і  організацій  за  

неналежне  виконання  ними  своїх  обов'язків, призначати виконуючих обов'язки керівників 
зазначених підприємств, установ і організацій. 

 
Порядок встановлення   обмежень   прав   і  свобод  людини  і громадянина та прав і 

законних інтересів юридичних осіб  в  умовах воєнного стану визначається законами 
України. 

 
Стаття 16. Сприяння діяльності військового командування 
 
Органи державної  влади  України,  Верховна  Рада  Автономної Республіки Крим,  

Рада міністрів  Автономної  Республіки  Крим  та органи    місцевого    самоврядування,   
підприємства,   установи, організації,  об'єднання громадян,  а також громадяни  зобов'язані 

сприяти  військовому  командуванню  у  запровадженні та здійсненні заходів 
правового режиму воєнного стану на відповідній території. 

 
Стаття 17. Залучення військових формувань до здійснення заходів правового 

режиму воєнного стану 
 
За рішенням  Ради  національної  безпеки  і  оборони України, введеним в дію в 

установленому порядку Указом Президента  України, Прикордонні війська України та інші 
утворені відповідно до законів України військові формування  залучаються  до  вирішення  
завдань, пов'язаних  із  запровадженням  і  здійсненням  заходів  правового режиму воєнного 
стану відповідно до їх  призначення  та  специфіки діяльності. 

 
Стаття 18. Взаємодія військового командування з органами державної влади в 

умовах воєнного стану 
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В умовах воєнного стану військове командування  виконує  свої завдання  у  тісній  

взаємодії із Службою безпеки України,  іншими утвореними відповідно до законів України 
військовими  формуваннями та   органами   внутрішніх   справ,   а   також  може  приймати  в 

підпорядкування чи в  оперативне  підпорядкування  інші  військові формування  або  
їх  з'єднання,  військові  частини,  установи  та організації. 

 
Порядок взаємодії військового командування з  міністерствами, іншими  

центральними  органами  виконавчої влади щодо забезпечення додержання  правового  
режиму  воєнного  стану,  захисту   безпеки громадян   та   інтересів  держави,  а  також  
підпорядкування  чи оперативного підпорядкування йому інших  утворених  відповідно  до 
законів  України військових формувань або їх з'єднань,  військових частин,   установ   та    
організацій    визначається    Верховним Головнокомандувачем Збройних Сил України. 

 
Р о з д і л V 

 
ГАРАНТІЇ ПРАВ І СВОБОД ГРОМАДЯН ТА ПРАВ І ЗАКОННИХ 
ІНТЕРЕСІВ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ 

 
Стаття 19. Гарантії законності в умовах воєнного стану 
 
В умовах воєнного стану забороняються: 
 
зміна Конституції України; 
 
зміна Конституції Автономної Республіки Крим; 
 
проведення виборів Президента України,  а  також  виборів  до Верховної Ради 

України,  Верховної Ради Автономної Республіки Крим і органів місцевого самоврядування; 
 
проведення всеукраїнських та місцевих референдумів; 
 
проведення страйків. 
 
Стаття 20. Правовий статус та обмеження прав і свобод громадян та прав і 

законних інтересів юридичних осіб в умовах воєнного стану 
 
Правовий статус та обмеження прав і свобод громадян та прав і законних   інтересів   

юридичних  осіб  в  умовах  воєнного  стану визначаються відповідно  до  Конституції  
України, цього Закону та інших законів України. 

 
В умовах  воєнного  стану  не  можуть  бути  обмежені права і свободи людини і 

громадянина,  передбачені частиною другою  статті 64 Конституції України. 
 
Стаття 21. Правовий статус іноземців, осіб без громадянства та юридичних осіб 

іноземних держав в умовах воєнного стану 
 
Правовий статус іноземців та осіб без громадянства, юридичних осіб іноземних 

держав,  які перебувають на території  України  під час  дії  воєнного  стану,  визначається  
Конституцією та законами України,  міжнародними договорами України, згода на 
обов'язковість яких надана Верховною Радою України. 
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Стаття 22. Неприпустимість використання правового режиму воєнного стану для 
захоплення влади та порушення  прав і свобод громадян та прав і законних  інтересів 
юридичних осіб Введення воєнного  стану   не   може   бути   підставою   для застосування  
тортур,  жорстокого чи принижуючого людську гідність поводження або покарання.  Будь-
які  спроби  використати  введеннявоєнного   стану   для   захоплення   влади   тягнуть   за   
собоювідповідальність згідно з законом. 

 
Стаття 23. Відшкодування збитків, завданих під час введення воєнного стану 
 
Примусове відчуження   об'єктів   права  приватної  власності юридичних  і  фізичних  

осіб  у  зв'язку  із   запровадженням   та здійсненням  заходів  правового  режиму  воєнного  
стану  підлягає наступному  повному   відшкодуванню   їх   вартості   в   порядку, 
визначеному законом. 

 
Стаття 24. Інформування Генерального секретаря ООН та держав 
 
Україна відповідно  до Міжнародного пакту про громадянські та політичні права у 

разі введення воєнного стану негайно  повідомляє через  Генерального  секретаря  ООН 
державам,  які беруть участь у цьому пакті,  про обмеження прав і свобод людини і 
громадянина, щоє  відхиленням від зобов'язань за Міжнародним пактом,  та про межу цих 
відхилень і причини прийняття такого рішення. 

 
У повідомленні  зазначається  також   дата   припинення   дії відповідних  відхилень  

від зобов'язань,  передбачених Міжнародним пактом про громадянські та політичні права. 
 
Про зміни  межі  відхилень  від  зобов'язань  за  Міжнародним пактом про 

громадянські та політичні права або строку дії обмежень прав  і  свобод  та  причин  
прийняття  такого   рішення   Україна повідомляє  Генерального  секретаря  ООН  у  порядку,  
визначеномучастинами першою та другою цієї статті. 

 
Р о з д і л VI 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ВИМОГ АБО 
НЕВИКОНАННЯ ЗАХОДІВ ПРАВОВОГО РЕЖИМУ ВОЄННОГО СТАНУ 

 
Стаття 25. Відповідальність за порушення правового режиму  воєнного стану 
 
Особи, винні  у  порушенні  вимог  або  невиконанні   заходів правового режиму 

воєнного стану,  притягаються до відповідальності згідно з законом. 
 
Стаття 26. Правосуддя в умовах воєнного стану 
 
Правосуддя на   території,   де   введено    воєнний    стан, здійснюється  лише судами.  

На цій території діють суди,  створені відповідно   до   Конституції  України.  Створення 
надзвичайних та особливих судів не допускається. 

 
Скорочення чи    прискорення   будь-яких   форм   судочинства забороняється. 
 
Стаття 27. Контроль за діяльністю органів виконавчої влади 
 
Контроль за діяльністю  органів  виконавчої  влади  в  умовах 
воєнного  стану  здійснює  Рада  національної  безпеки  і  оборони 
України. 
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Стаття 28. Нагляд за додержанням законів в умовах воєнного стану 
 
     Нагляд за додержанням законів України в умовах воєнного стану 
здійснюється відповідно до Конституції та законів України. 
 

 
Р о з д і л VII 

 
ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 

 
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування. 
 
2. Кабінету Міністрів України: 
 
у шестимісячний  строк  підготувати  і  подати   на   розгляд Верховної   Ради   

України   пропозиції   про   внесення  змін  до законодавчих актів, що випливають з цього 
Закону; 

 
привести свої рішення у відповідність з цим Законом; 
 
забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними та місцевими  

органами виконавчої влади у відповідність з цим Законом їх нормативно-правових актів. 
 

 
 Президент України                                                                                                       Л.КУЧМА 
 
 м. Київ, 6 квітня 2000 року 
N 1647-III 
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З А К О Н  У К Р А Ї Н И 
 

Про правовий режим надзвичайного стану 
 

( Відомості Верховної Ради (ВВР), 2000, N 23, ст.176 ) 
 

 
   Цей Закон  визначає зміст правового режиму надзвичайного стану, порядок його 

введення та припинення дії, особливості діяльності  органів  державної  влади  та  органів 
місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій в  умовах надзвичайного  
стану,  додержання  прав  і  свобод людини і громадянина, а також прав і законних інтересів 
юридичних осіб та відповідальність  за порушення вимог або невиконання заходів правового 
режиму надзвичайного стану. 

 
Р о з д і л I 

 
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 
   Стаття 1. Визначення надзвичайного стану 
 
   Надзвичайний стан - це особливий правовий режим, який може тимчасово вводитися 

в Україні чи в окремих її місцевостях при виникненні  надзвичайних ситуацій техногенного 
або природного характеру не нижче загальнодержавного рівня, що призвели чи можуть 
призвести до людських і матеріальних втрат, створюють загрозу життю і здоров'ю громадян, 
або при спробі захоплення державної влади чи зміни конституційного ладу України шляхом 
насильства і передбачає  надання  відповідним  органам  державної  влади, військовому  
командуванню та органам місцевого самоврядування відповідно до цього Закону 
повноважень, необхідних для відвернення загрози та забезпечення безпеки і здоров'я 
громадян, нормального функціонування національної економіки, органів державної влади та 
органів місцевого самоврядування, захисту конституційного ладу, а також допускає 
тимчасове, обумовлене загрозою,  обмеження  у здійсненні конституційних прав і свобод 
людини і громадянина та прав і законних інтересів юридичних осіб із зазначенням строку дії 
цих обмежень. 

 
   Стаття 2. Мета введення надзвичайного стану 
 
   Метою введення надзвичайного стану є усунення загрози та якнайшвидша ліквідація 

особливо тяжких надзвичайних  ситуацій техногенного або природного характеру, 
нормалізація обстановки, відновлення правопорядку при спробах захоплення державної 
влади чи зміни конституційного ладу шляхом насильства, для відновлення конституційних 
прав і свобод громадян, а також прав і законних інтересів  юридичних  осіб,  створення  умов 
для нормального функціонування органів державної влади та органів  місцевого 
самоврядування, інших інститутів громадянського суспільства. 

 
   Стаття 3. Правова основа введення надзвичайного стану 
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   Правовою основою введення надзвичайного стану є Конституція України ( 254к/96-

ВР ), цей Закон, інші закони України та Указ Президента України про введення 
надзвичайного стану в Україні або в окремих її місцевостях, затверджений Верховною 
Радою України. 

 
Р о з д і л II 

 
УМОВИ І ПОРЯДОК ВВЕДЕННЯ ТА ПРИПИНЕННЯ ДІЇ 

НАДЗВИЧАЙНОГО СТАНУ 
 

   Стаття 4. Умови введення надзвичайного стану 
 
   Надзвичайний стан вводиться лише за  наявності  реальної загрози безпеці громадян 

або конституційному ладові, усунення якої іншими способами є неможливим. 
 
   Надзвичайний стан може бути введений в разі: 
 
   1) виникнення  особливо  тяжких  надзвичайних  ситуацій техногенного та 

природного характеру (стихійного лиха, катастроф, особливо великих пожеж, застосування 
засобів ураження, пандемій, панзоотій тощо), що створюють загрозу життю і здоров'ю 
значних верств населення; 

 
   2) здійснення масових терористичних актів, що супроводжуються загибеллю  людей  

чи  руйнуванням особливо важливих об'єктів життєзабезпечення; 
 
   3) виникнення міжнаціональних і міжконфесійних конфліктів, блокування або 

захоплення окремих особливо важливих об'єктів або місцевостей, що загрожує безпеці 
громадян і порушує нормальну діяльність  органів  державної  влади  та  органів місцевого 
самоврядування; 

 
   4) виникнення  масових  безпорядків,  що  супроводжуються насильством над 

громадянами, обмежують їх права і свободи; 
 
   5) спроби захоплення державної влади чи зміни конституційного ладу України 

шляхом насильства; 
 
   6) масового переходу державного кордону з території суміжних держав; 
 
   7) необхідності відновлення конституційного правопорядку і діяльності органів 

державної влади. 
 
   Стаття 5. Порядок введення надзвичайного стану 
 
   Надзвичайний стан в Україні або в окремих її місцевостях вводиться Указом 

Президента України, який підлягає затвердженню Верховною Радою України протягом двох 
днів з моменту звернення Президента України. 

 
   До введення надзвичайного стану за підставами, передбаченими пунктами 2-7 

частини другої статті 4 цього Закону, Президент України звертається через засоби масової 
інформації або в інший спосіб до груп осіб, організацій, установ, які є ініціаторами чи 
учасниками  дій,  що можуть бути приводом для запровадження надзвичайного стану, з 
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вимогою припинити свої протиправні дії протягом встановленого у зверненні строку і 
попередженням про можливість введення надзвичайного стану. 

 
   За умов, що вимагають невідкладних заходів для врятування населення або 

недопущення загибелі людей, надзвичайний стан може бути введено без попередження. 
 
   Пропозиції щодо введення надзвичайного стану в Україні або в окремих  її  

місцевостях  Президентові  України  подає  Рада національної безпеки і оборони України. В 
разі необхідності введення надзвичайного стану з підстав, передбачених пунктом 1 частини 
другої статті 4 цього Закону, пропозиції щодо його введення подає Кабінет Міністрів 
України. 

 
   Введення надзвичайного  стану  на  території  Автономної Республіки Крим або в 

окремих її місцевостях може ініціювати Верховна Рада Автономної Республіки Крим. 
 
   Стаття 6. Указ Президента України про введення надзвичайного  стану 
 
   В Указі Президента України про введення надзвичайного стану зазначаються: 
 
   1) обгрунтування необхідності введення надзвичайного стану відповідно до статті 4 

цього Закону; 
 
   2) межі території, на якій вводиться надзвичайний стан; 
 
   3) час, з якого вводиться надзвичайний стан, і строк, на який він вводиться; 
 
   4) перелік і межі надзвичайних заходів, вичерпний перелік конституційних прав і 

свобод людини і громадянина, які тимчасово обмежуються у зв'язку з введенням 
надзвичайного стану, а також перелік тимчасових обмежень прав і законних інтересів 
юридичних осіб із зазначенням строку дії цих обмежень; 

 
   5) органи державної влади, органи військового командування та органи місцевого 

самоврядування, яким доручається  здійснення заходів надзвичайного стану, та межі їх 
додаткових повноважень; 

 
   6) інші питання, що випливають із цього Закону. 
 
   Після підписання  Указу про введення надзвичайного стану Президент України 

звертається до Верховної Ради України щодо його затвердження. Звернення Президента 
України розглядається Верховною Радою України в невідкладному порядку. 

 
   Указ Президента України про введення надзвичайного стану, затверджений 

Верховною Радою України, негайно оголошується через засоби масової інформації або в 
інший спосіб. 

 
   Стаття 7. Строк дії надзвичайного стану 
 
   Надзвичайний стан в Україні може бути введено на строк не більш як 30 діб і не 

більш як 60 діб в окремих її місцевостях. 
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   У разі необхідності надзвичайний стан може бути продовжений Президентом 
України, але не більш як на 30 діб. Указ Президента України про продовження дії 
надзвичайного стану набирає чинності після його затвердження Верховною Радою України. 

 
   Стаття 8. Скасування надзвичайного стану 
 
   Надзвичайний стан в Україні або в окремих її місцевостях може бути скасований 

Указом Президента України раніше строку, на який він вводився, в разі усунення обставин, 
що обумовили необхідність введення надзвичайного стану. 

 
   З пропозицією  про  скасування  надзвичайного  стану  до Президента України може 

звернутися Верховна Рада України. 
 
   Надзвичайний стан на території Автономної Республіки Крим або в окремих її 

місцевостях може бути скасований за ініціативою Верховної Ради Автономної Республіки 
Крим. 

 
   Пропозиції щодо скасування надзвичайного стану в Україні або в окремих її 

місцевостях, введеного з підстав, передбачених пунктом 1 частини другої статті 4 цього 
Закону,  подаються Кабінетом Міністрів України. 

 
   Про скасування надзвичайного стану оголошується негайно через засоби масової 

інформації або в інший спосіб після видання відповідного Указу Президента України. 
 

Р о з д і л III 
 

ДІЯЛЬНІСТЬ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ ТА ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО 
САМОВРЯДУВАННЯ В УМОВАХ НАДЗВИЧАЙНОГО СТАНУ 

 
   Стаття 9. Здійснення органами державної влади та органами місцевого 

самоврядування повноважень в умовах надзвичайного стану 
 
   В умовах надзвичайного стану Президент України, Верховна Рада України, Кабінет 

Міністрів України, міністерства, інші центральні і місцеві органи виконавчої влади, 
Верховна Рада Автономної Республіки Крим, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, 
органи місцевого самоврядування, а також військове командування та його представники 
(далі - військове  командування),  підприємства, установи і організації відповідно 
здійснюють повноваження, надані їм Конституцією України та законами України, і 
забезпечують виконання заходів, передбачених цим Законом. 

 
   Стаття 10. Військове командування 
 
   Військовим командуванням,  якому в межах, визначених цим Законом, надається 

право разом з органами виконавчої влади, Радою міністрів  Автономної  Республіки Крим та 
органами місцевого самоврядування здійснювати заходи правового режиму надзвичайного 
стану, є: 

 
   Головне управління внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України; 
 
   Служба безпеки України; 
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   Головне управління сил Цивільної оборони центрального органу виконавчої влади з 
питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської 
катастрофи - в разі введення надзвичайного стану з підстав, передбачених пунктом 1 частини 
другої статті 4 цього Закону. 

 
   Стаття 11. Неприпустимість припинення повноважень органів державної влади 

та органів місцевого самоврядування в умовах надзвичайного стану 
 
   У період надзвичайного стану не можуть бути  відповідно припинені чи обмежені 

повноваження Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, 
Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Верховної Ради Автономної 
Республіки Крим, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, міністерств, інших 
центральних і місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, а 
також судів, органів прокуратури України, органів дізнання та слідства. 

 
   Стаття 12. Діяльність Верховної Ради України в умовах надзвичайного стану 
 
   У разі введення надзвичайного стану в Україні чи в окремих її місцевостях Верховна 

Рада України приймає рішення про продовження сесії або її роботи в пленарних засіданнях 
протягом усього періоду дії надзвичайного стану. 

 
   Якщо Указ Президента України про введення надзвичайного стану на всій території 

України чи в окремих її місцевостях виданий у міжсесійний період, Верховна Рада України 
збирається у дводенний строк без скликання і працює у сесійному режимі. 

 
   Керівники органів державної влади та  органів  місцевого самоврядування, 

підприємств, установ і організацій усіх форм власності зобов'язані  сприяти  негайному  
прибуттю  народних депутатів  України  на  засідання Верховної Ради України та здійсненню 
їх повноважень. 

 
   У разі закінчення строку повноважень Верховної Ради України під час дії 

надзвичайного стану її повноваження продовжуються до дня першого засідання першої сесії 
Верховної Ради України, обраної після скасування надзвичайного стану. 

 
   Дія цієї статті поширюється також на діяльність Верховної Ради Автономної 

Республіки Крим, якщо на всій або  частині території Автономної Республіки Крим введено 
надзвичайний стан. 

 
   Стаття 13. Повноваження органів державної влади під час дії надзвичайного 

стану 
 
   В умовах  надзвичайного  стану  органам,  що  здійснюють управління на відповідній 

території, Указом Президента України про введення надзвичайного стану, затвердженого 
Законом  України, визначаються межі додаткових повноважень для здійснення заходів, 
необхідних для якнайшвидшої нормалізації обстановки, відновлення конституційного 
правопорядку і законності, а також для ліквідації загрози безпеці громадян. 

 
   Стаття 14. Діяльність органів державної влади, військового командування та 

органів місцевого самоврядування в умовах надзвичайного стану 
 
   Здійснення заходів по впровадженню  і  забезпеченню  дії надзвичайного стану, 

передбачених цим Законом, покладається згідно з Указом Президента України на органи 
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виконавчої влади, Раду міністрів  Автономної  Республіки  Крим,  органи  місцевого 
самоврядування та відповідні військові командування. 

 
   Органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим та органи 

місцевого самоврядування у взаємодії з відповідним військовим командуванням під  час  дії  
надзвичайного  стану здійснюють  заходи, передбачені цим Законом, та забезпечують 
контроль за додержанням громадського  порядку,  забезпеченням конституційних  прав і 
свобод громадян, їх безпеки, захисту інтересів держави на відповідних територіях. 

 
   Координація діяльності  органів  виконавчої  влади,  Ради міністрів Автономної 

Республіки Крим, військового командування, органів  місцевого  самоврядування,  
підприємств,  установ  і організацій в умовах надзвичайного стану в частині, що не належить 
до повноважень Ради національної безпеки і оборони України, покладається на Кабінет 
Міністрів України. 

 
   Для координації дії органів, зазначених в частині третій цієї статті, підприємств, 

установ і організацій в умовах надзвичайного стану з питань підтримання правопорядку і 
забезпечення безпеки громадян на відповідній території згідно з Указом Президента України  
про  введення надзвичайного стану на місцях можуть створюватися оперативні штаби, до 
складу яких можуть включатися представники  Служби  безпеки  України,  центральних  
органів виконавчої влади з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту  населення  
від  наслідків Чорнобильської катастрофи, внутрішніх справ та місцевих органів виконавчої 
влади і органів місцевого самоврядування на чолі з комендантами територій. 

 
   Органи, зазначені в частині першій та частині четвертій цієї статті, мають право 

видавати, в  межах  своєї  компетенції, обов'язкові до виконання на відповідній території, в 
тому числі спільні, рішення, розпорядження, накази і директиви з питань забезпечення 
режиму надзвичайного стану. 

 
   Стаття 15. Особливості дії нормативно-правових актів в умовах надзвичайного 

стану 
 
   Нормативно-правові акти Верховної Ради Автономної Республіки Крим, рішення 

Ради міністрів Автономної Республіки Крим, рішення місцевих  органів  виконавчої  влади  
та  органів  місцевого самоврядування, які стосуються прав і свобод людини і громадянина, 
що обмежуються у зв'язку з введенням  надзвичайного  стану, тимчасово не застосовуються. 

 
Р о з д і л IV 

 
ЗАХОДИ ПРАВОВОГО РЕЖИМУ НАДЗВИЧАЙНОГО СТАНУ, ЩО 
ЗАПРОВАДЖУЮТЬСЯ В УМОВАХ НАДЗВИЧАЙНОГО СТАНУ 

 
   Стаття 16. Зміст заходів правового режиму надзвичайного стану 
 
   Указом Президента України про введення надзвичайного стану в інтересах 

національної безпеки та громадського порядку з метою запобігання заворушенням або 
злочинам, для охорони  здоров'я населення або захисту прав і свобод інших людей на період 
надзвичайного стану можуть запроваджуватися такі заходи: 

 
   1) встановлення особливого режиму в'їзду і виїзду, а також обмеження  свободи  

пересування  по  території, де вводиться надзвичайний стан; 
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   2) обмеження руху транспортних засобів та їх огляд; 
 
   3) посилення охорони громадського порядку та об'єктів, що забезпечують 

життєдіяльність населення та народного господарства; 
 
   4) заборона  проведення  масових  заходів, крім заходів, заборона на проведення яких 

встановлюється судом; 
 
   5) заборона страйків. 
 
   Стаття 17. Додаткові заходи режиму надзвичайного стану у зв'язку із 

надзвичайними ситуаціями техногенного або природного характеру 
 
   У разі введення надзвичайного стану з підстав, передбачених пунктом 1 частини 

другої статті 4 цього Закону, крім заходів, передбачених статтею 16 цього Закону, можуть 
також здійснюватися такі заходи: 

 
   1) тимчасова  чи  безповоротна евакуація людей з місць, небезпечних  для  

проживання,  з  обов'язковим  наданням  їм стаціонарних або тимчасових жилих приміщень; 
 
   2) встановлення для юридичних осіб квартирної повинності для тимчасового 

розміщення евакуйованого або тимчасово переселеного населення,  аварійно-рятувальних  
формувань  та  військових підрозділів, залучених до подолання надзвичайних ситуацій; 

 
   3) тимчасова заборона будівництва нових, розширення діючих підприємств та інших 

об'єктів, діяльність яких не пов'язана з ліквідацією  надзвичайної   ситуації   або   
забезпеченням життєдіяльності населення та аварійно-рятувальних формувань; 

 
   4) встановлення карантину та проведення інших обов'язкових санітарних та 

протиепідемічних заходів; 
 
   5) запровадження особливого порядку розподілення продуктів харчування і предметів 

першої необхідності; 
 
   6) мобілізація та використання ресурсів підприємств, установ і організацій, незалежно 

від форми власності, для відвернення небезпеки та ліквідації надзвичайних ситуацій з 
обов'язковою компенсацією понесених втрат; 

 
   7) зміна режиму роботи підприємств, установ, організацій усіх форм власності, 

переорієнтація їх на виробництво необхідної в умовах надзвичайного стану продукції, інші 
зміни  виробничої діяльності,  необхідні  для проведення аварійно-рятувальних і 
відновлювальних робіт; 

 
   8) усунення від роботи на період надзвичайного стану, в разі неналежного  виконання 

своїх обов'язків, керівників державних підприємств, установ і організацій, від діяльності 
яких залежить нормалізація  обстановки  в  районі  надзвичайного стану, та покладення 
тимчасового виконання обов'язків зазначених керівників на інших осіб. 

 
   З метою ліквідації стихійного лиха чи катастроф у мирний час може здійснюватися 

цільова мобілізація, обсяги і строк проведення якої  визначаються  в Указі Президента 
України про введення надзвичайного стану. 
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   У виняткових випадках, пов'язаних з необхідністю проведення невідкладних 
аварійно-рятувальних робіт, допускається тимчасове переведення або залучення на 
добровільній основі працездатного населення і транспортних засобів громадян для 
виконання зазначених робіт за дозволом відповідного керівника аварійно-рятувальних робіт 
та за умови обов'язкового забезпечення безпеки праці. Забороняється залучення 
неповнолітніх, а також вагітних жінок до робіт, які можуть негативно вплинути на стан їх 
здоров'я. 

 
   Стаття 18. Додаткові заходи правового режиму надзвичайного стану у зв'язку з 

масовими порушеннями громадського порядку 
 
   У разі введення надзвичайного стану з підстав, зазначених у пунктах 2-7 частини 

другої статті 4 цього Закону, додатково можуть здійснюватися такі заходи: 
 
   1) запровадження комендантської години (заборона перебувати на вулицях та в інших 

громадських місцях без спеціально виданих перепусток і посвідчень особи у встановлені 
години доби); 

 
   2) перевірка документів у громадян, а в необхідних випадках - проведення особистого 

огляду, огляду речей, транспортних засобів, багажу і вантажів, службових приміщень та 
житла громадян; 

 
   3) заборона призовникам і військовозобов'язаним змінювати місце проживання без 

відома відповідного військового комісаріату; 
 
   4) обмеження або тимчасова заборона продажу зброї, отруйних і сильнодіючих 

хімічних речовин, а також алкогольних напоїв та речовин, вироблених на спиртовій основі; 
 
   5) тимчасове вилучення у громадян зареєстрованої вогнепальної і холодної зброї та 

боєприпасів, а у підприємств, установ і організацій - також навчальної військової техніки, 
вибухових, радіоактивних  речовин і матеріалів, отруйних і сильнодіючих хімічних речовин; 

 
   6) заборона виготовлення і  розповсюдження  інформаційних матеріалів, що можуть 

дестабілізувати обстановку; 
 
   7) регулювання  роботи  цивільних теле- та радіоцентрів, заборона роботи  

аматорських  радіопередавальних  засобів  та радіовипромінювальних  пристроїв  особистого  
і  колективного користування; 

 
   8) особливі правила користування  зв'язком  та  передачі інформації через 

комп'ютерні мережі; 
 
   9) порушення у порядку, визначеному Конституцією і законами України, питання про 

заборону діяльності політичних  партій, громадських  організацій в інтересах національної 
безпеки та громадського порядку, охорони здоров'я населення або захисту прав і свобод 
інших людей. 

 
   Стаття 19. Сприяння здійсненню заходів режиму надзвичайного стану 
 
   Усі органи державної  влади,  Верховна  Рада  Автономної Республіки Крим, Рада 

міністрів Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування, підприємства, 
установи, політичні партії та громадські організації, а також громадяни на території, де 
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введено надзвичайний стан, зобов'язані сприяти органам, зазначеним у статті 14 цього 
Закону, в здійсненні заходів правового режиму надзвичайного стану. 

 
   Стаття 20. Залучення військових формувань до здійснення заходів правового 

режиму надзвичайного стану 
 
   Забезпечення громадського порядку, охорони життя, здоров'я, прав, свобод і законних 

інтересів громадян в умовах надзвичайного стану  здійснюється  силами  і засобами органів 
Міністерства внутрішніх справ України, в тому числі Внутрішніх військ, військ Цивільної  
оборони, Служби безпеки України відповідно до їх повноважень, встановлених законом. 

 
   При запровадженні надзвичайного стану з підстав, зазначених у пункті 1 частини 

другої статті 4 цього Закону, коли надзвичайні ситуації техногенного або природного 
характеру ставлять  під загрозу життя і здоров'я значних верств населення і потребують 
термінового проведення великих обсягів аварійно-рятувальних і відновлювальних робіт, 
відповідно до Указу Президента України про введення надзвичайного стану можуть 
залучатися до виконання цих робіт також військові частини Збройних Сил України та 
Прикордонних військ України. 

 
   Згідно з Указом Президента України про введення надзвичайного стану за 

підставами, передбаченими пунктом 6 частини другої статті 4 цього Закону, до здійснення 
заходів надзвичайного стану можуть залучатися військові частини Збройних Сил України та 
Прикордонні війська України. 

 
   Порядок взаємодії військових формувань, які залучаються до здійснення заходів 

надзвичайного стану, з міністерствами, іншими центральними і місцевими органами 
виконавчої влади, органами місцевого    самоврядування    визначається    Верховним 
Головнокомандувачем Збройних Сил України. 

 
Р о з д і л V 

 
ГАРАНТІЇ ПРАВ І СВОБОД ГРОМАДЯН ТА ПРАВ І ЗАКОННИХ 

ІНТЕРЕСІВ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ В УМОВАХ НАДЗВИЧАЙНОГО СТАНУ 
 
   Стаття 21. Гарантії законності в умовах надзвичайного стану 
 
   В умовах надзвичайного стану забороняються: 
 
   зміна Конституції України; 
 
   зміна Конституції Автономної Республіки Крим; 
 
   зміна виборчих законів; 
 
   проведення виборів Президента України, а також виборів до Верховної Ради України, 

Верховної Ради Автономної Республіки Крим і органів місцевого самоврядування; 
 
   проведення всеукраїнських та місцевих референдумів; 
 
   обмеження прав і повноважень народних депутатів України. 
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   На період дії надзвичайного стану продовжується, у разі закінчення, строк 
повноважень представницьких органів місцевого самоврядування, Верховної Ради  
Автономної  Республіки  Крим, Верховної Ради України. 

 
   Стаття 22. Правовий статус та обмеження прав і свобод громадян та прав і 

законних інтересів юридичних осіб в умовах надзвичайного стану 
 
   Правовий статус та обмеження прав і свобод громадян та прав і законних інтересів 

юридичних осіб в умовах надзвичайного стану визначаються відповідно до Конституції 
України, цього Закону та інших законів України. 

 
   Передбачені цим Законом обмеження конституційних прав  і свобод громадян, які 

можуть бути застосовані за умов надзвичайного стану, є вичерпними і розширеному 
тлумаченню не підлягають. Строк їх  застосування  не  перевищує  строку,  на який 
вводиться надзвичайний стан. Введення інших обмежень забороняється. 

 
   В умовах надзвичайного стану не можуть бути обмежені права і свободи людини і 

громадянина, зазначені у частині другій статті 64 Конституції України. 
 
   Стаття 23. Правовий статус іноземців, осіб без громадянства  та юридичних осіб 

іноземних держав в умовах надзвичайного стану 
 
   Правовий статус іноземців та осіб без громадянства, а також юридичних осіб 

іноземних держав, які перебувають на території України під час надзвичайного стану, 
визначається Конституцією України та законами України, міжнародними договорами 
України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України. 

 
   Стаття 24. Неприпустимість використання правового режиму надзвичайного 

стану для захоплення влади та порушення прав і свобод громадян, прав та законних 
інтересів юридичних осіб 

 
   Введення надзвичайного стану не може бути підставою для застосування тортур, 

жорстокого чи принижуючого людську гідність поводження або покарання, для будь-яких 
обмежень права на життя, на свободу думки, совісті, релігії в розумінні цих прав і свобод, 
прийнятому в Міжнародному пакті про громадянські і політичні права і законах  України.  
Будь-які  спроби  використати  введення надзвичайного стану для захоплення влади або 
зловживання нею тягнуть за собою відповідальність згідно з законом. 

 
   Стаття 25. Відшкодування збитків, завданих під час введення  надзвичайного 

стану 
 
   Особам, які  втратили  житло  у  зв'язку з обставинами, пов'язаними з дією 

надзвичайного стану, в тому числі з проведенням робіт по їх відверненню або ліквідації, 
відповідно до закону надаються  жилі  приміщення.  Особам,  які  постраждали  від 
надзвичайних  ситуацій,  в  тому  числі  при  проведенні аварійно-рятувальних робіт, 
відшкодовуються заподіяні матеріальні збитки та надається інша необхідна допомога на 
умовах і в порядку, встановленому законом. 

 
   Юридичним особам, майно і ресурси яких використовувалися для відвернення або 

ліквідації ситуацій, що стали причиною введення надзвичайного стану, відшкодовується  їх  
повна  вартість  у встановленому законом порядку. 
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   Стаття 26. Гарантії трудових прав громадян в умовах надзвичайного стану 
 
   Особам, тимчасово переведеним на роботу,  не  обумовлену трудовим договором, а 

також залученим до робіт по ліквідації надзвичайних ситуацій у випадках, передбачених цим  
Законом, гарантується оплата праці відповідно до чинного законодавства. 

 
   Стаття 27. Інформування інших держав про введення надзвичайного стану 
 
   Україна відповідно до Міжнародного пакту про громадянські та політичні права при 

введенні надзвичайного стану негайно після його введення повідомляє через  Генерального  
секретаря  ООН державам, які беруть участь у цьому пакті, про обмеження прав і свобод 
людини і громадянина, що є відхиленням від зобов'язань за Міжнародним пактом, та про 
межу цих відхилень і причини прийняття такого рішення. 

 
   У повідомленні зазначається також термін, на який вводяться відхилення від 

зобов'язань, передбачених Міжнародним пактом про громадянські та політичні права. 
 
   У такому ж порядку Україна повідомляє про  зміни  межі відхилень від зобов'язань за 

Міжнародним пактом про громадянські та політичні права або строку дії обмежень прав і 
свобод. 

 
Р о з д і л VI 

 
УЧАСТЬ ПРЕДСТАВНИКІВ ІНШИХ ДЕРЖАВ У ЛІКВІДАЦІЇ НАСЛІДКІВ 

НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ 
 
   Стаття 28. Участь представників інших держав у ліквідації наслідків 

надзвичайних ситуацій 
 
   У разі  необхідності  до  ліквідації  особливо  тяжких надзвичайних ситуацій, 

викликаних стихійним лихом чи катастрофами, можуть залучатися аварійно-рятувальні 
формування інших держав. Ці питання вирішуються за угодами з урядами відповідних 
держав, якщо інше не передбачено міжнародним договором України, згода на обов'язковість 
якого надана Верховною Радою України. 

 
Р о з д і л VII 

 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ВИМОГ АБО НЕВИКОНАННЯ 

ЗАХОДІВ ПРАВОВОГО РЕЖИМУ НАДЗВИЧАЙНОГО СТАНУ 
 

   Стаття 29. Відповідальність за порушення правового режиму надзвичайного 
стану 

 
   Порушення вимог або невиконання заходів правового режиму надзвичайного стану 

тягнуть за собою відповідальність, встановлену законом. 
 
   Стаття 30. Відповідальність за перевищення повноважень в 
        умовах надзвичайного стану 
 
   Перевищення особами, які беруть участь у підтриманні режиму надзвичайного стану, 

своїх повноважень, так само як і неправомірне застосування сили при виконанні обов'язків з 
охорони громадського порядку, тягнуть за собою відповідальність згідно з законом. 
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   Стаття 31. Правосуддя в умовах надзвичайного стану 
 
   Правосуддя на  території,  де введено надзвичайний стан, здійснюється лише судами, 

створеними відповідно до Конституції України. 
 
   Введення будь-яких  скорочених  або  прискорених  форм судочинства забороняється. 
 
   Стаття 32. Контроль Верховної Ради України за додержанням цього Закону 
 
   Контроль за додержанням конституційних прав і свобод людини і громадянина  в  

умовах  дії  надзвичайного  стану  здійснює Уповноважений Верховної Ради України з прав 
людини. 

 
   Стаття 33. Контроль за діяльністю органів виконавчої влади 
 
   Контроль за діяльністю органів виконавчої влади в умовах надзвичайного стану 

здійснюють Кабінет Міністрів України та Рада національної безпеки і оборони України. 
 
   Стаття 34. Нагляд за додержанням законів в умовах надзвичайного стану 
 
   Нагляд за додержанням законів України у період надзвичайного стану здійснюється 

відповідно до Конституції та законів України. 
 

Р о з д і л VIII 
 

ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 
 
   1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування. 
   2. З набранням чинності цим Законом втрачають чинність: 
   Закон України "Про надзвичайний стан" ( 2501-12 ) (Відомості Верховної Ради 

України, 1992 р., N 37, ст. 538; 1995 р., N 38, ст. 284, N 43, ст. 308; 1997 р., N 6, ст. 49); 
   Постанова Верховної Ради України "Про порядок введення в дію Закону України 

"Про надзвичайний стан" ( 2502-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 37, ст. 
539). 

   3. Кабінету Міністрів України у шестимісячний строк: 
   підготувати і подати на розгляд Верховної Ради  України пропозиції про внесення 

змін до законодавчих актів, що випливають з цього Закону; 
   привести свої рішення у відповідність з цим Законом; 
   забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними та місцевими 

органами виконавчої влади у відповідність з цим Законом їх нормативно-правових актів. 
 
 
 Президент України                                                                                        Л.КУЧМА 
 
 м. Київ, 16 березня 2000 року 
          N 1550-III 
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ЗАКОН УКРАЇНИ 
 

Про Військову службу правопорядку у Збройних Силах України 
  

Цей Закон з метою подальшого зміцнення законності, правопорядку та військової 
дисципліни у Збройних Силах України, забезпечення конституційних прав 
військовослужбовців визначає статус, основні завдання, організацію та принципи діяльності 
Військової служби правопорядку у Збройних Силах України, права, обов'язки, заходи 
соціального і правового захисту та відповідальність її військовослужбовців.  

  
Розділ I 

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
  
Стаття 1. Статус і призначення Військової служби правопорядку у Збройних 

Силах України 
  
Військова служба правопорядку у Збройних Силах України (далі - Служба 

правопорядку) - спеціальне правоохоронне формування у складі Збройних Сил України, 
призначене для забезпечення правопорядку і військової дисципліни серед 
військовослужбовців Збройних Сил України у місцях дислокації військових частин, у 
військових навчальних закладах, установах та організаціях (далі - військові частини), 
військових містечках, на вулицях і в громадських місцях; для запобігання злочинам, іншим 
правопорушенням у Збройних Силах України, їх розкриття і припинення; для захисту життя, 
здоров'я, прав і законних інтересів військовослужбовців, військовозобов'язаних під час 
проходження ними зборів, працівників Збройних Сил України, а також для захисту майна 
Збройних Сил України від розкрадання та інших протиправних посягань, а так само для 
участі у протидії диверсійним проявам і терористичним актам на військових об'єктах.  

  
Стаття 2. Правова основа та принципи діяльності Служби правопорядку 
  
Служба правопорядку у своїй діяльності керується Конституцією України, цим 

Законом та іншими виданими у відповідності з ними нормативно-правовими актами.  
  
Діяльність Служби правопорядку будується на принципах законності, поваги до 

особи, її прав і свобод, соціальної справедливості, централізованого керівництва та 
єдиноначальності, взаємодії з громадськістю.  

  
Стаття 3. Основні завдання Служби правопорядку 
  
Основними завданнями Служби правопорядку є:  
  
виявлення причин, передумов і обставин злочинів та інших правопорушень, вчинених 

у військових частинах та на військових об'єктах; розшук осіб, які самовільно залишили 
військові частини (місця служби);  
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запобігання вчиненню і припинення злочинів та інших правопорушень у Збройних 
Силах України;  

  
участь в охороні військових об'єктів та забезпеченні громадського порядку і 

військової дисципліни серед військовослужбовців у місцях дислокації військових частин, 
військових містечках, на вулицях і в громадських місцях;  

  
провадження у встановленому законом порядку дізнання у справах про злочини, 

вчинені військовослужбовцями Збройних Сил України та військовозобов'язаними під час 
проходження ними зборів, працівниками Збройних Сил України під час виконання ними 
службових обов'язків або в розташуванні військової частини;  

  
захист майна Збройних Сил України від розкрадання та інших злочинних посягань;  
  
забезпечення безпеки дорожнього руху військових транспортних засобів;  
  
участь у гарнізонних заходах;  
  
виконання у передбачених законом випадках дисциплінарних стягнень у вигляді 

арешту з утриманням на гауптвахті та інших рішень про тримання військовослужбовців на 
гауптвахті;  

  
забезпечення виконання кримінального покарання стосовно військовослужбовців, які 

за вироком суду засуджені до тримання у дисциплінарному батальйоні;  
  
сприяння у межах своєї компетенції іншим органам дізнання, органам попереднього 

(досудового) слідства та суду, органам державної влади, органам місцевого самоврядування, 
органам військового управління, підприємствам, установам, організаціям у виконанні 
покладених на них відповідно до законів обов'язків;  

  
участь у протидії диверсійним проявам та терористичним актам на військових 

об'єктах.  
  
При прийнятті рішення про введення в Україні чи в окремих її місцевостях режиму 

воєнного або надзвичайного стану на Службу правопорядку додатково покладаються 
завдання щодо:  

  
участі у боротьбі з ворожими диверсійно-розвідувальними групами на території 

України;  
  
організації збору, супроводження та охорони військовополонених;  
  
забезпечення дотримання комендантської години в гарнізонах;  
  
охорони військових об'єктів, військових містечок та їх населення, сприяння його 

евакуації;  
  
відновлення та підтримання порядку і дисципліни у військових частинах;  
  
контролю за рухом транспортних засобів і перевезенням вантажів Збройних Сил 

України.  
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Забороняється покладати на Службу правопорядку завдання, не передбачені цим 
Законом. Ніякі виняткові обставини або накази чи розпорядження посадових осіб не можуть 
бути підставою для будь-яких незаконних дій або бездіяльності військовослужбовців 
Служби правопорядку.  

  
Стаття 4. Сприяння Службі правопорядку у виконанні нею своїх завдань 
  
Військове командування та органи військового управління Збройних Сил України та 

інших військових формувань, утворених відповідно до законів України, а також інші органи 
державної влади та органи місцевого самоврядування, військовослужбовці та громадяни 
зобов'язані сприяти Службі правопорядку у виконанні нею своїх завдань.  

  
Стаття 5. Організація Служби правопорядку 
  
Чисельний склад органів управління, підрозділів Служби правопорядку, їх дислокація 

визначаються Міністром оборони України виходячи з умов дислокації військ (сил).  
  
Гранична чисельність військовослужбовців і працівників Служби правопорядку не 

може перевищувати 1,5 відсотка загальної чисельності Збройних Сил України.  
  
Фінансування Служби правопорядку здійснюється за рахунок коштів Державного 

бюджету України, які виділяються на утримання Збройних Сил України і передбачаються у 
кошторисі Міністерства оборони України окремим рядком.  

  
Служба правопорядку створюється на базі відповідних структурних підрозділів і 

служб Міністерства оборони України, функції яких цим Законом покладені на Службу 
правопорядку.  

  
Служба правопорядку складається з:  
  
1) органів управління:  
  
Головного управління Служби правопорядку Збройних Сил України;  
  
Центрального управління Служби правопорядку по місту Києву і Київській області та 

територіальних управлінь Служби правопорядку;  
  
зональних відділів (відділень) Служби правопорядку;  
  
2) підрозділів Служби правопорядку:  
  
охорони військових об'єктів;  
  
патрульно-постової служби;  
  
безпеки дорожнього руху;  
  
дізнання;  
  
спеціального призначення;  
  
3) Навчального центру Служби правопорядку.  
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Рішення про створення відповідних підрозділів Служби правопорядку приймає 

Міністр оборони України.  
  
Загальне керівництво Службою правопорядку здійснює Міністр оборони України 

через начальника Генерального штабу Збройних Сил України.  
  
Безпосереднє керівництво Службою правопорядку здійснює Головне управління 

Служби правопорядку Збройних Сил України.  
  
Зони діяльності органів управління та підрозділів Служби правопорядку визначає 

Міністр оборони України.  
  
Начальник Головного управління Служби правопорядку Збройних Сил України та 

його заступники, начальники Центрального та територіальних управлінь Служби 
правопорядку та їх заступники призначаються на посади Міністром оборони України за 
поданням начальника Генерального штабу Збройних Сил України.  

  
Начальники управлінь Головного управління Служби правопорядку Збройних Сил 

України та начальники відділів Центрального та територіальних управлінь, начальники 
зональних відділів (відділень) Служби правопорядку, їх заступники, командир 
дисциплінарного батальйону, керівники підрозділів дізнання, охорони військових об'єктів, 
патрульно-постової служби, безпеки дорожнього руху, спеціального призначення, начальник 
Навчального центру Служби правопорядку призначаються на посади начальником 
Генерального штабу Збройних Сил України, за поданням начальника Головного управління 
Служби правопорядку.  

  
Стаття 6. Залучення до виконання окремих завдань по забезпеченню 

правопорядку і військової дисципліни військовослужбовців інших військових частин 
Збройних Сил України 

  
В окремих випадках до виконання завдань Служби правопорядку щодо охорони 

військових об'єктів, забезпечення військової дисципліни серед військовослужбовців на 
вулицях та в громадських місцях, запобігання правопорушенням, які вчиняються 
військовослужбовцями, та їх припинення можуть тимчасово залучатися військовослужбовці 
інших військових частин Збройних Сил України. Під час виконання зазначених завдань на 
них поширюються права, гарантії соціального і правового захисту, передбачені для 
військовослужбовців Служби правопорядку. Безпосереднє керівництво під час виконання 
цих завдань покладається на відповідну посадову особу Служби правопорядку.  

  
Порядок залучення військовослужбовців інших військових частин Збройних Сил 

України до виконання окремих завдань Служби правопорядку, зазначених у частині першій 
цієї статті, визначається Міністром оборони України.  

  
Участь військовослужбовців Служби правопорядку та інших військових частин 

Збройних Сил України у здійсненні заходів правового режиму воєнного та надзвичайного 
стану регулюється відповідними законами.  

  
Розділ II 

ПРАВА І ФУНКЦІЇ СЛУЖБИ ПРАВОПОРЯДКУ 
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Стаття 7. Права військовослужбовців Служби правопорядку 
  
Військовослужбовцям Служби правопорядку під час виконання покладених на них 

завдань надається право:  
  
1) вимагати від військовослужбовців Збройних Сил України та інших військових 

формувань, утворених відповідно до законів України, військовозобов'язаних під час 
проходження ними зборів та від інших осіб у військовій формі одягу, звільнених з військової 
служби в запас або відставку з правом її носіння, дотримання громадського порядку, правил 
носіння військової форми одягу, припинення правопорушень, а також дій, що 
перешкоджають здійсненню завдань і функцій Служби правопорядку, а в разі невиконання 
зазначених вимог застосовувати заходи примусу, передбачені статтями 9 - 11 цього Закону;  

  
2) перевіряти у військовослужбовців і військовозобов'язаних під час проходження 

ними зборів, а на території військових частин (військових об'єктів) також в інших осіб 
документи, що посвідчують їх особу, та інші документи, необхідні для з'ясування питань, що 
належать до компетенції Служби правопорядку, а також у разі підозри їх у вчиненні злочинів 
чи інших правопорушень;  

  
3) викликати осіб, зазначених у пункті 2 цієї статті, для дачі показань та пояснень у 

справах про злочини та правопорушення, що знаходяться в її провадженні. У разі ухилення 
цих осіб без поважних причин від явки за викликом для дачі показань по кримінальних 
справах піддавати їх приводу у встановленому законом порядку;  

  
4) затримувати і тримати військовослужбовців Збройних Сил України та інших 

військових формувань, утворених відповідно до законів України, військовозобов'язаних під 
час проходження ними зборів на гауптвахтах Служби правопорядку з метою застосування 
тимчасового запобіжного заходу, крім випадків, визначених військовими статутами 
Збройних Сил України, на строки, встановлені законом:  

  
підозрюваних у вчиненні злочину, обвинувачених чи підсудних, які переховуються 

від органів дізнання, попереднього (досудового) слідства або суду, засуджених, які 
ухиляються від виконання кримінального покарання;  

  
які вчинили дії, що створюють реальну загрозу для оточуючих, або які виявили 

непокору законній вимозі військовослужбовця Служби правопорядку;  
  
5) затримувати осіб у військовій формі одягу, які мають виражені ознаки психічного 

розладу і створюють у зв'язку з цим реальну небезпеку для оточуючих, з негайним 
повідомленням лікувального закладу або командирів (начальників) військовослужбовців для 
вирішення питання щодо їх негайного огляду у відповідних лікувальних закладах;  

  
6) відповідно до вимог цього та інших законів України проводити особистий огляд 

або обшук затриманих осіб, зазначених у пунктах 2 і 4 цієї статті, огляд речей, що 
знаходяться при них, транспортних засобів і вилучати документи та предмети, що можуть 
бути речовими доказами або є небезпечними для оточуючих;  

  
7) складати протоколи про адміністративні правопорушення стосовно 

військовослужбовців у випадку та в порядку, передбачених законами України, а також у разі 
вчинення адміністративних правопорушень іншими особами, зазначеними в пункті 2 цієї 
статті;  
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8) у випадках та в порядку, передбачених Кодексом України про адміністративні 
правопорушення, передавати матеріали про адміністративні правопорушення на розгляд 
органів (посадових осіб), уповноважених розглядати справи про такі адміністративні 
правопорушення;  

  
9) передавати матеріали про дисциплінарні правопорушення, вчинені 

військовослужбовцями і військовозобов'язаними під час проходження ними зборів, на 
розгляд відповідних командирів (начальників) військових частин;  

  
10) провадити дізнання відповідно до вимог Кримінально-процесуального кодексу 

України;  
  
11) вести облік злочинів та інших правопорушень у Збройних Силах України та 

проводити періодичні звірки з даними відповідних військових прокуратур;  
  
12) у невідкладних випадках, пов'язаних із врятуванням життя людей та майна чи з 

безпосереднім переслідуванням осіб, яких застали на місці вчинення злочину, заходити в 
жилі та інші приміщення, що належать громадянам, на територію і в приміщення державних 
органів, підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності з наступним 
повідомленням про це прокурора протягом 24 годин;  

  
13) в установленому порядку входити на територію та в приміщення військових 

частин та оглядати їх;  
  
14) входити на військові об'єкти та ділянки місцевості, що охороняються вартами, з 

метою припинення злочинів, переслідування військовослужбовців та інших осіб, які 
підозрюються у вчиненні злочину, з дозволу осіб, яким варти підпорядковані, та в 
присутності чергового військової частини або його помічника;  

  
15) перебувати на військових об'єктах, території і в приміщеннях військових частин у 

встановленому законами порядку для забезпечення безпеки військовослужбовців та інших 
громадян, попередження чи припинення злочину, виявлення і затримання осіб, які його 
вчинили;  

  
16) отримувати на письмовий запит від військових частин, а також від підприємств, 

установ і організацій, незалежно від їх підпорядкування і форми власності, у тому числі від 
громадських організацій, відомості, необхідні у справах про злочини та у зв'язку з 
матеріалами про правопорушення, що знаходяться у провадженні Служби правопорядку;  

  
17) вносити у межах своєї компетенції відповідним органам виконавчої влади, 

військовому командуванню, органам військового управління, органам місцевого 
самоврядування, громадським організаціям або посадовим особам підприємств, установ та 
організацій незалежно від їх підпорядкування і форми власності подання щодо усунення 
порушень закону, причин і умов, що їм сприяють. Не пізніш як у місячний строк по поданню 
має бути вжито необхідних заходів і про результати повідомлено особу, яка його надіслала;  

  
18) відповідно до своєї компетенції у разі необхідності тимчасово обмежувати або 

забороняти доступ військовослужбовців та інших осіб на окремі ділянки місцевості чи 
об'єкти для забезпечення державної таємниці, громадського порядку і безпеки, охорони 
життя і здоров'я людей, збереження речових доказів;  
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19) під час проведення заходів щодо затримання осіб, які підозрюються у вчиненні 
злочину, а також при обставинах, що загрожують життю і здоров'ю людей, обмежувати або 
забороняти рух транспорту і пішоходів на окремих ділянках вулиць та автомобільних доріг; 
зупиняти і оглядати з цією метою транспортні засоби, перевіряти у водіїв документи на 
право користування та керування ними;  

  
20) зупиняти військові транспортні засоби Збройних Сил України та інших військових 

формувань, утворених відповідно до законів України, у разі порушення їх водіями правил 
дорожнього руху, за наявності ознак, що свідчать про технічну несправність транспорту або 
забруднення ним довкілля, а також відомостей про те, що він використовується з 
протиправною метою чи не за призначенням, з метою їх огляду і перевірки у водіїв 
документів на право користування та керування транспортними засобами, дорожніх листів, 
відповідності вантажів, що перевозяться, товарно-транспортним документам. Проводити 
технічний огляд транспортних засобів Збройних Сил України;  

  
21) регулювати дорожній рух на автомобільних дорогах і вулицях під час 

проходження колон військових транспортних засобів; організовувати і забезпечувати 
супроводження цих колон та транспортних засобів спеціального призначення;  

  
22) направляти у разі необхідності на медичний огляд водіїв військових транспортних 

засобів. Затримувати та відстороняти від керування військовими транспортними засобами 
осіб, які перебувають у стані алкогольного або наркотичного сп'яніння, а також тих, які не 
мають документів на право керування або користування транспортними засобами, вживати 
щодо водіїв інші заходи, передбачені законодавством;  

  
23) використовувати передбачені відповідними нормативно-правовими актами 

технічні засоби для виявлення та фіксації порушень правил дорожнього руху, забороняти 
використання військових транспортних засобів, технічний стан яких загрожує безпеці 
дорожнього руху чи довкілля або номери агрегатів яких не відповідають записам у 
реєстраційних документах; затримувати і доставляти в установленому законодавством 
порядку військові транспортні засоби для тимчасового тримання на спеціальних 
майданчиках чи стоянках;  

  
24) перевіряти у військових частинах виконання контрольних і профілактичних 

заходів щодо забезпечення безпеки дорожнього руху;  
  
25) брати участь у розслідуванні дорожньо-транспортних пригод, вчинених за участю 

водіїв транспортних засобів Збройних Сил України, осіб, які керували транспортними 
засобами Збройних Сил України під час вчинення дорожньо-транспортної пригоди;  

  
26) сприяти командирам військових частин в усуненні порушень правил утримання 

шляхів, які знаходяться на територіях дислокації військових частин, обмежувати або 
забороняти проведення ремонтно-будівельних та інших робіт чи заходів на зазначених 
шляхах, якщо при цьому не дотримуються вимоги правил дорожнього руху;  

  
27) вносити відповідним органам внутрішніх справ пропозиції про анулювання 

дозволів на придбання, зберігання і носіння зброї та боєприпасів, а також спеціальних 
засобів самооборони, виданих військовослужбовцям та іншим громадянам, які проживають 
на територіях дислокації військових частин та зловживають спиртними напоями, вживають 
наркотичні засоби, психотропні речовини та їх аналоги без призначення лікаря, хворіють на 
психічні захворювання, та в інших випадках, передбачених законом. Орган управління 
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Служби правопорядку, який надіслав пропозиції, повідомляється про наслідки їх розгляду не 
пізніш як у місячний, строк;  

  
28) у межах своєї компетенції та у встановленому законом порядку вилучати у 

військовослужбовців та інших осіб, які незаконно перебувають на території військової 
частини або військового об'єкта чи здійснюють протиправні дії, предмети і речі, заборонені 
або обмежені в обігу, а також документи з ознаками підробки і передавати їх відповідним 
органам виконавчої влади;  

  
29) на час провадження дізнання вимагати від відповідних осіб військових частин 

відомості та письмові пояснення щодо фактів порушення законодавства; за необхідності 
вилучати документи, зразки сировини і продукції, опечатувати приміщення і місця 
зберігання документів, товарних та матеріальних цінностей;  

  
30) використовувати безперешкодно транспортні засоби, що належать військовим 

частинам (крім транспортних засобів спеціального призначення), для проїзду до місця події, 
доставки в лікувальні заклади осіб, які потребують невідкладної медичної допомоги, 
переслідування правопорушників та їх доставки у відповідний підрозділ Служби 
правопорядку чи в орган внутрішніх справ;  

  
31) під час службових відряджень військовослужбовці Служби правопорядку мають 

право бронювати та позачергово придбавати квитки на всі види транспорту, розміщуватися в 
готелях з пред'явленням службового посвідчення і посвідчення про відрядження. У разі 
невідкладних службових поїздок військовослужбовці Служби правопорядку забезпечуються 
квитками на всі види транспорту незалежно від наявності місць;  

  
32) зберігати, носити і застосовувати спеціальні засоби та зброю у встановленому 

законом порядку.  
  
Стаття 8. Функції Служби правопорядку 
  
На Службу правопорядку покладається здійснення таких функцій:  
  
1) попереджувати, виявляти, розкривати і припиняти злочини та інші 

правопорушення, вчинені у військових частинах, а також в інших місцях 
військовослужбовцями, військовозобов'язаними під час проходження ними зборів та 
працівниками Збройних Сил України під час виконання ними службових обов'язків;  

  
2) приймати та реєструвати заяви і повідомлення про злочини та інші 

правопорушення, вчинені у військових частинах, а також в інших місцях особами, 
зазначеними в пункті 1 цієї статті, своєчасно приймати стосовно них обгрунтовані і законні 
рішення;  

  
3) провадити в установленому законом порядку дізнання щодо злочинів, які вчинили 

військовослужбовці, військовозобов'язані під час проходження ними зборів та працівники 
Збройних Сил України під час виконання ними службових обов'язків або в розташуванні 
військової частини чи на військових об'єктах;  

  
4) припиняти адміністративні правопорушення і здійснювати провадження у справах 

про адміністративні правопорушення, що віднесені до компетенції Служби правопорядку 
Кодексом України про адміністративні правопорушення;  
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5) виявляти причини та умови, що сприяють вчиненню злочинів та інших 
правопорушень у Збройних Силах України, вживати заходів щодо їх усунення, брати участь 
у правовому вихованні військовослужбовців, працівників Збройних Сил України;  

  
6) розшукувати і затримувати військовослужбовців Збройних Сил України та інших 

військових формувань, утворених відповідно до законів України, які самовільно залишили 
військові частини чи місця служби або не з'явилися в строк без поважних причин на 
військову службу, а також тих, які переховуються від органів дізнання, попереднього 
(досудового) слідства або суду, чи засуджених, які ухиляються від виконання кримінального 
покарання;  

  
7) брати участь у проведенні профілактичної роботи серед військовослужбовців, 

схильних до вчинення правопорушень, сприяти військовому командуванню, органам 
військового управління в забезпеченні військової дисципліни серед військовослужбовців;  

  
8) забезпечувати у передбачених законом випадках виконання дисциплінарних 

стягнень у вигляді арешту з утриманням на гауптвахті та кримінальних покарань стосовно 
військовослужбовців, які за вироком суду засуджені до тримання в дисциплінарному 
батальйоні або до кримінального покарання у вигляді арешту;  

  
9) запобігати диверсійним проявам і терористичним актам на військових об'єктах;  
  
10) взаємодіяти з військовими формуваннями, утвореними відповідно до законів 

України, органами внутрішніх справ, іншими правоохоронними органами, у тому числі 
обмінюватися з ними інформацією для швидкого і повного розкриття злочинів та виявлення 
правопорушень;  

  
11) проводити розшук вогнепальної зброї, бойових припасів до неї або вибухових 

речовин, викрадених або втрачених у військових частинах;  
  
12) виконувати в установленому законом порядку і в межах своєї компетенції 

доручення слідчого, прокурора, ухвали суду та постанов суддів;  
  
13) здійснювати в межах своєї компетенції нагляд за дорожнім рухом військових 

транспортних засобів, контроль за виконанням у Збройних Силах України вимог 
законодавства з питань забезпечення безаварійного використання техніки; вести облік та 
розподіл номерних знаків, реєстрацію військових транспортних засобів Збройних Сил 
України;  

  
14) погоджувати в установленому законодавством порядку з відповідними органами 

перевезення великогабаритних, великовагових і небезпечних вантажів транспортними 
засобами Збройних Сил України, забезпечувати їх супроводження та контроль за 
дотриманням особливих умов, правил, норм і стандартів з організації перевезення 
зазначених вантажів;  

  
15) брати участь у виконанні завдань військовими частинами у разі їх залучення в 

установленому законом порядку до проведення робіт під час введення режиму воєнного або 
надзвичайного стану в Україні або в окремих її місцевостях;  

  
16) забезпечувати збереження знайдених, вилучених у затриманих та заарештованих 

осіб, які тримаються на гауптвахті, документів, речей, цінностей та іншого майна, а також 
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передавати органам внутрішніх справ документи і речі цивільних осіб, затриманих на 
території військових частин (військових об'єктів);  

  
17) охороняти та конвоювати затриманих чи взятих під варту військовослужбовців та 

військовозобов'язаних під час проходження ними зборів, а також тих, що відбувають 
покарання у дисциплінарному батальйоні;  

  
18) надавати у межах своєї компетенції допомогу органам державної влади, органам 

місцевого самоврядування, військовому командуванню, органам військового управління та 
їх представникам, громадським організаціям у провадженні їх законної діяльності у разі 
протидії їм або небезпеки з боку правопорушників - військовослужбовців Збройних Сил 
України;  

  
19) повідомляти не пізніше ніж у триденний строк про вчинення 

військовослужбовцями та військовозобов'язаними під час проходження ними зборів злочинів 
та інших правопорушень командирів (начальників) військових частин, до особового складу 
яких належать такі особи, а військового прокурора - негайно;  

  
20) повідомляти органи державної влади та органи місцевого самоврядування, 

військове командування, органи військового управління, громадськість за місцем служби або 
роботи особи, в тому числі цивільних громадян, які незаконно перебували на території 
військової частини або військового об'єкта і вчинили протиправні дії, про вчинення ними 
правопорушення, провадження стосовно якого належить до компетенції Служби 
правопорядку;  

  
21) брати участь у підготовці та проведенні гарнізонних заходів.  
  

Розділ III 
ЗАСТОСУВАННЯ ЗАХОДІВ ФІЗИЧНОГО ВПЛИВУ, СПЕЦІАЛЬНИХ 

ЗАСОБІВ І ВОГНЕПАЛЬНОЇ ЗБРОЇ 
  
  
Стаття 9. Умови і межі застосування заходів фізичного впливу, спеціальних 

засобів і вогнепальної зброї 
  
Служба правопорядку має право застосовувати заходи фізичного впливу, спеціальні 

засоби і вогнепальну зброю у випадках і в порядку, передбачених цим та іншими законами 
України.  

  
Застосуванню фізичної сили, спеціальних засобів і вогнепальної зброї повинно 

передувати попередження про намір їх використання, якщо є така можливість. Без 
попередження фізичний вплив, спеціальні засоби і зброя можуть застосовуватися лише в разі 
виникнення безпосередньої загрози життю або здоров'ю військовослужбовців чи інших осіб.  

  
Забороняється застосовувати заходи фізичного впливу, спеціальні засоби і 

вогнепальну зброю до жінок з явними ознаками вагітності, осіб похилого віку або з 
вираженими ознаками інвалідності та малолітніх, крім випадків вчинення ними групового 
нападу, що загрожує життю і здоров'ю людей, військовослужбовців Служби правопорядку, 
або збройного нападу чи збройного опору.  

  
Військовослужбовці Служби правопорядку мають право застосовувати заходи 

фізичного впливу, в тому числі прийоми рукопашного бою, для припинення правопорушень, 
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подолання протидії законним вимогам військовослужбовців Служби правопорядку, якщо 
інші способи не забезпечили виконання покладених на них обов'язків.  

  
У разі неможливості уникнути застосування фізичної сили вона не повинна 

перевищувати міри, необхідної для виконання покладених на Службу правопорядку завдань і 
функцій, і має зводитися до мінімально можливого завдання шкоди здоров'ю 
правопорушників та інших громадян. У разі завдання їм шкоди військовослужбовці Служби 
правопорядку забезпечують надання необхідної першої медичної допомоги потерпілим у 
найкоротший строк.  

  
Про застосування фізичної сили, спеціальних засобів, поранення або смерть, що 

сталися внаслідок застосування фізичного впливу і спеціальних засобів, а також про всі 
випадки застосування зброї військовослужбовець Служби правопорядку протягом 24 годин 
зобов'язаний письмово доповісти безпосередньому начальнику для повідомлення прокурора 
у встановленому законом порядку.  

  
Перевищення повноважень під час застосування заходів фізичного впливу, 

спеціальних засобів і зброї тягне за собою відповідальність, встановлену законом.  
  
Стаття 10. Застосування спеціальних засобів під час здійснення службових 

обов'язків 
  
Військовослужбовці Служби правопорядку під час здійснення службових обов'язків 

мають право застосовувати наручники, гумові кийки, засоби зв'язування, речовини 
сльозоточивої та дратівної дії, світлозвукові пристрої відволікаючої дії, пристрої для 
відкриття приміщень і примусової зупинки транспорту, водомети, бронемашини та інші 
спеціальні і транспортні засоби, а також використовувати службових собак у таких випадках:  

  
1) для захисту військовослужбовців, інших осіб і самозахисту від нападу та інших дій, 

що створюють загрозу їх життю або здоров'ю;  
  
2) для припинення масових безпорядків у військових частинах, а також групових 

порушень громадського порядку військовослужбовцями;  
  
3) для відбиття нападу без застосування зброї на військові містечка, військові об'єкти, 

будівлі, приміщення, споруди і транспортні засоби Збройних Сил України або їх звільнення 
у разі захоплення;  

  
4) для затримання, конвоювання до місця розташування органу управління або 

підрозділу Служби правопорядку, в органи внутрішніх справ осіб, які вчинили 
правопорушення, а також утримування осіб, взятих під варту, якщо зазначені особи чинять 
опір військовослужбовцям Служби правопорядку або є підстави вважати, що вони можуть 
втекти чи завдати шкоди оточуючим чи собі;  

  
5) для звільнення заручників, захоплених на території військової частини.  
  
Вид спеціального засобу, час початку та інтенсивність його застосування 

визначаються з урахуванням обставин, що склалися, характеру злочину чи іншого 
правопорушення і особи, яка їх вчиняє.  

  
Перелік спеціальних засобів та правила їх застосування затверджуються Кабінетом 

Міністрів України за поданням Міністерства оборони України, погодженим з Міністерством 
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внутрішніх справ України, Міністерством охорони здоров'я України та Генеральною 
прокуратурою України.  

  
Стаття 11. Застосування вогнепальної зброї 
  
Застосування вогнепальної зброї є крайнім заходом і допускається у разі, коли інші 

заходи виявилися неефективними або якщо за умовами обстановки застосування інших 
заходів є неможливим.  

  
Військовослужбовці Служби правопорядку, крім визначених військовими статутами 

Збройних Сил України порядку і правил застосування зброї і фізичної сили, мають право 
застосовувати вогнепальну зброю у таких випадках:  

  
1) для захисту військовослужбовців, інших громадян від нападу, що загрожує їх 

життю і здоров'ю, а також звільнення заручників, захоплених на території військової 
частини;  

  
2) для відбиття групового або збройного нападу на військовослужбовця Служби 

правопорядку або членів його сім'ї чи іншого нападу, якщо їх життю або здоров'ю загрожує 
небезпека;  

  
3) для відбиття нападу на об'єкти, що знаходяться під охороною, конвої, приміщення, 

споруди, транспортні засоби військових частин, а також звільнення їх у разі захоплення;  
  
4) для затримання особи, яку застали при вчиненні тяжкого або особливо тяжкого 

злочинів і яка намагається втекти;  
  
5) для затримання особи, яка чинить збройний опір, намагається втекти з-під варти, а 

також озброєної особи, яка погрожує застосуванням зброї та інших предметів, що загрожує 
життю і здоров'ю військовослужбовця Служби правопорядку;  

  
6) для зупинки транспортного засобу шляхом його пошкодження, якщо водій своїми 

діями створює загрозу життю чи здоров'ю громадян або військовослужбовця Служби 
правопорядку.  

  
Військовослужбовці строкової служби у випадках, зазначених у цій статті, 

застосовують вогнепальну зброю за наказом свого безпосереднього командира (начальника), 
за винятком безпосередньої загрози життю і здоров'ю військовослужбовця.  

  
Забороняється застосовувати і використовувати вогнепальну зброю, якщо від цього 

можуть постраждати сторонні особи.  
  
Військовослужбовці Служби правопорядку мають право використовувати зброю 

також для подання сигналу тривоги або виклику допомоги, для знешкодження тварини, яка 
загрожує життю і здоров'ю громадян та військовослужбовця Служби правопорядку.  

  
Військовослужбовці Служби правопорядку мають право дістати вогнепальну зброю і 

привести її у готовність, якщо вважають, що в обстановці, що склалася, можуть виникнути 
передбачені законом підстави для її застосування.  

  
Спроби особи, яка затримується військовослужбовцем Служби правопорядку з 

приведеною в готовність вогнепальною зброєю, наблизитися до нього, скоротивши при 
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цьому визначену ним відстань, чи доторкнутися до його зброї дають військовослужбовцю 
Служби правопорядку право застосовувати вогнепальну зброю згідно з цим Законом.  

  
Розділ IV 

КОМПЛЕКТУВАННЯ ОСОБОВИМ СКЛАДОМ, ПРОХОДЖЕННЯ 
ВІЙСЬКОВОЇ СЛУЖБИ У СЛУЖБІ ПРАВОПОРЯДКУ 

  
  
Стаття 12. Особовий склад Служби правопорядку 
  
Служба правопорядку комплектується офіцерським складом, прапорщиками, 

сержантами та рядовими відповідно до Закону України "Про загальний військовий обов'язок 
і військову службу", а також працівниками Збройних Сил України.  

  
Військовослужбовці, які відбираються на військову службу у Службу правопорядку 

на посади офіцерів, прапорщиків та сержантського і рядового складу, проходять добір та 
перевірку щодо професійної придатності до служби у цій Службі. Після професійного 
добору відповідно до вимог, що затверджуються Міністерством оборони України, кандидати 
отримують професійну підготовку за фаховими напрямами у Навчальному центрі Служби 
правопорядку.  

  
Стаття 13. Проходження військової служби у Службі правопорядку 
  
Порядок і строки проходження військової служби військовослужбовцями Служби 

правопорядку, присвоєння їм військових звань та звільнення їх з військової служби 
визначаються відповідно до Закону України "Про загальний військовий обов'язок і військову 
службу", відповідних положень про проходження військової служби.  

  
Розділ V 

СОЦІАЛЬНИЙ І ПРАВОВИЙ ЗАХИСТ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ТА 
ПРАЦІВНИКІВ СЛУЖБИ ПРАВОПОРЯДКУ. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 

ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ СЛУЖБИ ПРАВОПОРЯДКУ 
  
  
Стаття 14. Соціальний і правовий захист військовослужбовців та працівників 

Служби правопорядку 
  
Соціальний і правовий захист військовослужбовців та працівників Служби 

правопорядку і членів їх сімей здійснюється відповідно до Закону України "Про соціальний і 
правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" та інших нормативно-правових 
актів, прийнятих відповідно до нього.  

  
Стаття 15. Відповідальність військовослужбовців Служби правопорядку 
  
Військовослужбовець Служби правопорядку у межах своїх повноважень, наданих цим 

Законом та іншими законами, самостійно приймає рішення, крім випадків, передбачених цим 
Законом, і несе за свої протиправні дії або бездіяльність відповідальність у встановленому 
законом порядку.  

  
Розділ VI 

КОНТРОЛЬ І НАГЛЯД ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ СЛУЖБИ ПРАВОПОРЯДКУ 
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Стаття 16. Контроль за діяльністю Служби правопорядку 
  
Контроль за діяльністю Служби правопорядку, дотриманням нею законодавства 

здійснюється Міністром оборони України.  
  
Парламентський контроль за дотриманням конституційних прав і свобод людини 

Службою правопорядку здійснюється Верховною Радою України відповідно до Конституції 
України та законів України.  

  
 
 
 
Стаття 17. Нагляд за дотриманням законності у діяльності Служби 

правопорядку 
  
Нагляд за дотриманням законності у діяльності Служби правопорядку здійснюється 

органами прокуратури України.  
  

Розділ VII 
ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 

  
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.  
  
До приведення законодавства України у відповідність з цим Законом закони та інші 

нормативно-правові акти, прийняті до набрання чинності цим Законом, діють у частині, що 
не суперечить цьому Закону.  

  
2. Кабінету Міністрів України у місячний строк:  
  
підготувати і подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції про приведення 

законодавчих актів України у відповідність з цим Законом;  
розробити і затвердити нормативно-правові акти, передбачені цим Законом;  
забезпечити підготовку і прийняття Міністерством оборони України правових актів, 

необхідних для реалізації цього Закону;  
здійснити відповідні заходи у зв'язку із створенням Служби правопорядку у Збройних 

Силах України.  
  
  
Президент України  

  
Л. КУЧМА  

  
м. Київ 
7 березня 2002 року 
N 3099-III  
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З А К О Н   У К Р А Ї Н И 
 

Про Цивільну оборону України 
 

( Відомості Верховної Ради (ВВР) 1993, N 14, ст.124 ) 
( Вводиться в дію Постановою ВР N 2975-12 від 03.02.93, 

ВВР 1993, N 14, ст.125 ) 
( Із змінами, внесеними згідно із Законом 

N 555-XIV ( 555-14 ) від 24.03.99 ) 
 

Кожен  має  право  на  захист  свого  життя  і  здоров'я  від наслідків аварій,  
катастроф,  пожеж, стихійного лиха та на вимогу гарантій  забезпечення  реалізації  цього   
права   від   Кабінету Міністрів   України,  міністерств  та  інших  центральних  органів 
виконавчої  влади,  місцевих  державних   адміністрацій,   органів місцевого   
самоврядування,  керівництва  підприємств,  установ  і організацій  незалежно  від  форм  
власності  і   підпорядкування. (  Частина  перша преамбули в редакції Закону N 555-XIV ( 
555-14 ) від 24.03.99 ) Держава як  гарант  цього  права  створює  систему  цивільної оборони, 
яка має своєю  метою  захист  населення  від  небезпечних наслідків  аварій  і   катастроф    
техногенного,    екологічного, природного та воєнного характеру. 

 
 

Розділ I 
 

ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ 
 
Стаття 1.  Цивільна  оборона  України  є  державною  системою органів управління, 

сил і засобів, що створюється для  організації і  забезпечення  захисту  населення  від  
наслідків   надзвичайних ситуацій*  техногенного,  екологічного,   природного  та  воєнного 
характеру. 

Систему цивільної оборони складають: органи  виконавчої  влади  всіх  рівнів,  до 
компетенції яких віднесено  функції,  пов'язані  з  безпекою  і захистом населення, 
попередженням,  реагуванням  і  діями  у  надзвичайних  ситуаціях; (  Абзац  другий  статті 1 
із змінами, внесеними згідно із Законом N 555-XIV ( 555-14 ) від 24.03.99 ) органи  
повсякденного управління процесами захисту  населення у складі міністерств,  інших 
центральних органів виконавчої влади, місцевих державних адміністрацій, керівництва 
підприємств, установ і  організацій  незалежно  від  форм  власності і підпорядкування; (  
Абзац  третій  статті  1 в редакції Закону N 555-XIV ( 555-14 ) від 24.03.99 ) сили і засоби, 
призначені  для  виконання  завдань  цивільної оборони; фонди фінансових, медичних та 
матеріально-технічних ресурсів, передбачені на випадок надзвичайних ситуацій; системи 
зв'язку, оповіщення та інформаційного забезпечення; центральний  орган  виконавчої  влади  
з  питань надзвичайних ситуацій  та   у   справах   захисту   населення   від   наслідків 
Чорнобильської  катастрофи;  (  Частину  другу  статті 1 доповнено абзацом згідно із  
Законом  N  555-XIV  (  555-14 ) від 24.03.99 ) курси та   навчальні   заклади  підготовки  і  
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перепідготовки фахівців  та населення з питань цивільної оборони; ( Частину другу статті  1 
доповнено абзацом згідно із Законом N 555-XIV ( 555-14 ) від 24.03.99 ) служби  цивільної 
оборони. ( Частину другу статті 1 доповнено  абзацом згідно із Законом N 555-XIV ( 555-14 ) 
від 24.03.99 )  

Надзвичайна ситуація - порушення нормальних  умов  життя  і діяльності людей на 
об'єкті  або  території,  спричинене  аварією, катастрофою, стихійним лихом, епідемією, 
епізоотією,  епіфітотією, великою пожежею, застосуванням засобів ураження, що  призвели  
або можуть призвести до людських і матеріальних втрат. 

Попередження  соціально-політичних,  міжнаціональних конфліктів, масових 
безпорядків і дії щодо ліквідації їх наслідків до компетенції органів  управління  і  сил  
цивільної  оборони  не входять. 

 
Стаття  2.  Заходи  цивільної  оборони  поширюються  на   всю територію України, 

всі верстви населення, а розподіл за обсягом  і відповідальністю    за    їх    виконання    
здійснюється   за територіально-виробничим принципом. 

Завданнями Цивільної оборони України є: 
запобігання  виникненню  надзвичайних  ситуацій  техногенного походження і 

запровадження заходів щодо зменшення збитків та втрат у разі аварій, катастроф, вибухів,  
великих  пожеж  та  стихійного лиха; 

оповіщення населення про загрозу  і  виникнення  надзвичайних ситуацій у мирний і 
воєнний часи та постійне інформування його про наявну обстановку; 

захист населення від  наслідків  аварій,  катастроф,  великих пожеж, стихійного лиха 
та застосування засобів ураження; 

організація  життєзабезпечення  населення  під  час   аварій, катастроф, стихійного 
лиха та у воєнний час; 

організація і проведення рятувальних  та  інших  невідкладних робіт у районах лиха і 
осередках ураження; 

створення систем аналізу і прогнозування  управління, оповіщення і зв'язку, 
спостереження і контролю  за  радіоактивним, хімічним і бактеріологічним зараженням, 
підтримання їх  готовності для сталого функціонування  у  надзвичайних  ситуаціях  мирного  
і воєнного часів; 

підготовка  і  перепідготовка  керівного  складу    цивільної оборони, її органів 
управління та сил, навчання  населення  вмінню застосовувати  засоби  індивідуального  
захисту    і    діяти    в надзвичайних ситуаціях. 

 
Стаття 3.  Керівництво  Цивільною обороною України відповідно до   її   побудови  

покладається  на  Кабінет  Міністрів  України, міністерства,  інші  центральні  органи  
виконавчої  влади,   Раду міністрів    Автономної    Республіки   Крим,   місцеві   державні 
адміністрації,  керівників  підприємств,  установ  і   організацій незалежно від форм 
власності і підпорядкування.  

Начальником Цивільної   оборони   України  є  Прем'єр-міністр України,  а  його  
заступником  -  керівник  центрального   органу виконавчої  влади  з  питань  надзвичайних  
ситуацій  та у справах захисту  населення  від   наслідків   Чорнобильської   катастрофи; 

начальником  цивільної оборони Автономної Республіки Крим є Голова Ради 
міністрів Автономної Республіки Крим;  

начальниками цивільної оборони  згідно з адміністративно-територіальним устроєм 
України єголови місцевих державних  адміністрацій;   

начальниками  цивільної оборони  в  міністерствах,  інших  центральних  органах 
виконавчої влади,  на  підприємствах,  в  установах  і  організаціях   є   їх керівники. 

Безпосереднє виконання завдань цивільної оборони здійснюється постійно діючими 
органами управління у справах цивільної  оборони, у   тому   числі   створеними  у  складі  
підприємств,  установ  і організацій силами та службами цивільної оборони. 
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Завдання, функції  та  повноваження  органів   управління   у справах  цивільної  
оборони  визначаються цим Законом і Положенням про  органи  управління   у   справах   
цивільної   оборони,   яке затверджується Кабінетом Міністрів України. 

Органи управління у справах цивільної оборони, які входять до складу місцевих 
державних адміністрацій, є підрозділами подвійного підпорядкування. 

( Стаття 3 в редакції Закону N 555-XIV ( 555-14 ) від 24.03.99 ) 
 

Розділ II 
 

ПОВНОВАЖЕННЯ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ,  ВИКОНАВЧИХ ОРГАНІВ 
МІСЦЕВОГО  САМОВРЯДУВАННЯ, КЕРІВНИКІВ  ПІДПРИЄМСТВ, 

УСТАНОВ І ОРГАНІЗАЦІЙ З ПИТАНЬ ЦИВІЛЬНОЇ ОБОРОНИ 
 

( Назва розділу II в редакції Закону N 555-XIV ( 555-14 ) від 24.03.99 ) 
 

Стаття 4. Кабінет Міністрів України:  
забезпечує здійснення  заходів щодо попередження надзвичайних ситуацій та 

ліквідації їх наслідків; 
розподіляє міста і території за групами,  а юридичних осіб  - за категоріями щодо 

реалізації заходів з цивільної оборони; 
створює резерви   засобів  індивідуального  захисту  і  майна цивільної  оборони,  

матеріально-технічних  та  інших  фондів   на випадок  надзвичайних  ситуацій  у  мирний і 
воєнний час,  а також визначає їх обсяг і порядок використання; 

вживає заходів   щодо   забезпечення    готовності    органів управління  у  справах 
цивільної оборони,  сил і засобів цивільної оборони до дій в умовах надзвичайних ситуацій; 

створює єдину систему підготовки органів управління у справах цивільної  оборони,  
сил  цивільної  оборони та населення до дій в умовах надзвичайних ситуацій; 

визначає порядок  створення  спеціалізованих  професійних  та невоєнізованих 
пошуково-рятувальних формувань; 

задовольняє мобілізаційні потреби військ,  органів управління у справах цивільної 
оборони та установ цивільної оборони. 

( Стаття 4 в редакції Закону N 555-XIV ( 555-14 ) від 24.03.99 ) 
 
Стаття 5.  Міністерства,  інші центральні  органи  виконавчої влади, Рада міністрів 

Автономної Республіки Крим, місцеві державні адміністрації, виконавчі органи сільських, 
селищних, міських рад в межах  своїх  повноважень  забезпечують вирішення питань 
цивільної оборони,  здійснення заходів щодо захисту населення і  місцевостей під  час  
надзвичайних  ситуацій,  сприяють  органам  управління у справах цивільної оборони у 
виконанні покладених на них завдань. 

( Стаття 5 в редакції Закону N 555-XIV ( 555-14 ) від 24.03.99 ) 
 
Стаття 6.  Центральний  орган  виконавчої  влади   з   питань  надзвичайних ситуацій 

та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи: 
забезпечує здійснення державної політики  у  сфері  цивільної оборони,   захисту   

населення   і   місцевостей   від   наслідків надзвичайних ситуацій, попередження цих 
ситуацій; 

організує розроблення  і  здійснення  відповідних  заходів  з цивільної оборони; 
керує діяльністю  підпорядкованих  йому  органів управління у справах цивільної 

оборони та спеціалізованих формувань,  військами цивільної оборони; 
здійснює контроль  за  виконанням  вимог  цивільної  оборони, станом готовності сил 

і  засобів  цивільної  оборони,  проведенням рятувальних   та   інших  невідкладних  робіт  у  
разі  виникнення надзвичайних ситуацій; 
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координує діяльність центральних  органів  виконавчої  влади, Ради  міністрів  
Автономної  Республіки  Крим,  місцевих державних адміністрацій,  виконавчих  органів  
місцевого  самоврядування  та юридичних  осіб  щодо  ліквідації наслідків надзвичайних 
ситуацій, проведення пошуку і рятування людей; 

здійснює оповіщення населення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайної 
ситуації,    забезпечує    належне функціонування  відомчих   територіальних   і   локальних   
систем оповіщення; 

здійснює навчання населення, представників органів управління і сил цивільної 
оборони з питань  захисту  і  дій  у  надзвичайних ситуаціях; 

організовує фінансове   і  матеріально-технічне  забезпечення військ   цивільної   
оборони,   пошуково-рятувальних   та    інших підпорядкованих йому спеціалізованих 
формувань; 

створює згідно  із  законодавством підприємства з виробництва спеціальної  і  
аварійно-рятувальної  техніки,   засобів   захисту населення і контролю тощо. 

( Стаття 6 в редакції Закону N 555-XIV ( 555-14 ) від 24.03.99 ) 
 
(  Статтю 7 виключено на підставі Закону N 555-XIV ( 555-14 ) від  24.03.99  )   
Стаття  7. Штаб Цивільної оборони України очолює начальник,   який  призначається  

на  посаду  Кабінетом  Міністрів України з числа військовослужбовців. Начальник Штабу 
Цивільної оборони України  має  повноваження, передбачені Законом України "Про 
загальний військовий обов'язок  і військову службу" ( 2232-12 ). 

 
Стаття 8.  Керівництво  підприємств,  установ  і організацій незалежно від форм 

власності і  підпорядкування  забезпечує  своїх працівників  засобами  індивідуального  та  
колективного  захисту, організовує здійснення евакозаходів,  створює сили для  ліквідації 
наслідків  надзвичайних  ситуацій  та  забезпечує їх готовність до практичних дій,  виконує 
інші заходи з цивільної  оборони  і  несе пов'язані  з  цим  матеріальні  та  фінансові витрати в 
порядку таобсягах,  передбачених  законодавством. ( Частина перша статті 8 в 

редакції Закону N 555-XIV ( 555-14 ) від 24.03.99 ) Радіаційні, хімічні і 
вибухонебезпечні підприємства додатково створюють  локальні  системи    виявлення    
загрози    виникнення надзвичайної ситуації та  оповіщення  персоналу  і  населення,  що 
проживає    в    зонах можливого    ураження;     запроваджують інженерно-технічні заходи, 
що зменшують ступінь ризику  виникнення аварій,  пожеж  та  вибухів, і несуть витрати 
щодо їх здійснення в обсягах,  передбачених відповідними  нормативно-правовими  актами. ( 
Частина  друга  статті 8 із змінами, внесеними згідно із Законом N 555-XIV ( 555-14 ) від 
24.03.99 ) Власники  потенційно  небезпечних  об'єктів  відповідають  за захист населення, 
що проживає  в  зонах  можливого  ураження,  від наслідків  аварій  на  цих  об'єктах.  ( 
Частина третя статті 8 із змінами,  внесеними  згідно  із  Законом  N 555-XIV ( 555-14 ) 
від24.03.99 ) 

 
Розділ III 

 
СИЛИ ЦИВІЛЬНОЇ ОБОРОНИ 

 
Стаття 9. Силами цивільної  оборони є її війська, спеціалізовані та невоєнізовані 

формування. Війська  цивільної  оборони   підпорядковуються   керівникові центрального 
органу виконавчої влади з питань надзвичайних ситуацій та  у справах  захисту  населення 
від   наслідків Чорнобильської  катастрофи.  (  Частина  друга статті 9 в редакції Закону N 
555-XIV ( 555-14 ) від 24.03.99 ) Війська цивільної оборони  виконують  завдання  щодо 
захисту населення  від  наслідків  аварій,  катастроф,  стихійного   лиха, воєнних дій, а також 
проводять  рятувальні  та  інші  невідкладні роботи. Кількість і чисельність частин і 
підрозділів  цих  військ визначаються  з  урахуванням  потреб  і    особливостей    регіону 
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призначення. Комплектування  військ  цивільної  оборони  здійснюється   на підставі Закону 
України  "Про  загальний  військовий  обов'язок  і військову службу" ( 2232-12 ), а також за 
контрактом. 

 
Стаття 10.  Для   виконання  специфічних робіт,  пов'язаних з радіаційною  та   

хімічною небезпекою,   значними   руйнуваннями внаслідок  землетрусу,  аварійними 
ситуаціями на нафтогазодобувних промислах,  проведення профілактичних та 
відновлювальних робіт,  у тому  числі й поза межами України,  у встановленому 
законодавством порядку  можуть створюватися   спеціалізовані   формування,   що 
підпорядковуються  центральному  органу виконавчої влади з питань надзвичайних ситуацій 
та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи. (  Частина  перша 
статті 10 в  редакції Закону N 555-XIV ( 555-14 ) від 24.03.99 ) Застосування  спеціалізованих   
формувань    для    дій    за призначенням здійснюється згідно з Положенням про Цивільну 
оборону України, яке затверджує Кабінет Міністрів України. ( Частина друга статті  10  із  
змінами,  внесеними згідно  із  Законом N 555-XIV ( 555-14 ) від 24.03.99 ) Комплектування 
спеціалізованих формувань  цивільної  оборони здійснюється за контрактом  з  числа  
фахівців,  що  мають досвід роботи у надзвичайних ситуаціях. 

 
Стаття 11.  Невоєнізовані    формування   цивільної   оборони створюються в 

областях,  районах,  містах Києві та Севастополі, на підприємствах,  в установах  і  
організаціях  незалежно  від  форм власності  і  підпорядкування  у  порядку,  визначеному  
Кабінетом Міністрів  України.  (  Частина  перша статті 11 в редакції Закону N 555-XIV ( 
555-14 ) від 24.03.99 ) 

До невоєнізованих формувань цивільної  оборони  зараховуються працездатні 
громадяни України, за винятком жінок, які мають  дітей віком до 8 років, жінок з середньою 
та вищою медичною освітою, які мають дітей віком до 3 років, та  осіб,  які  мають  
мобілізаційні розпорядження. 

 
Стаття 12.  Для  забезпечення заходів  з  цивільної  оборони, захисту   населення   і  

місцевостей  від  наслідків  надзвичайних ситуацій та проведення спеціальних робіт  у  
міністерствах,  інших центральних   органах   виконавчої   влади,   місцевих   державних 
адміністраціях,  на  підприємствах,  в  установах  і  організаціях незалежно   від   форм  
власності  і  підпорядкування  створюються спеціалізовані  служби  цивільної  оборони:  
енергетики,   захисту сільськогосподарських      тварин     і     рослин,     інженерні, 
комунально-технічні,    матеріального    забезпечення,    медичні, оповіщення   і   зв'язку,  
протипожежні,  торгівлі  і  харчування, технічні,  транспортного  забезпечення  та  інші.  Для  
проведення евакуаційних  заходів  в  умовах  надзвичайних  ситуацій  на  базі місцевих 
державних адміністрацій створюються евакуаційні комісії. Організаційні засади створення  
служб  цивільної  оборони  та евакуаційних   органів,   їх   завдання,  функції  і  
повноваження визначаються у Положенні про Цивільну оборону України. 

( Статті 12 в редакції Закону N 555-XIV ( 555-14 ) від 24.03.99 ) 
 
Стаття 12-1.  Контроль  за дотриманням вимог законодавства  з питань  цивільної  

оборони  органами  виконавчої  влади і органами місцевого  самоврядування,  керівниками  
підприємств,  установ   і організацій   незалежно   від  форм  власності  і  підпорядкування 
здійснюється  центральним  органом  виконавчої  влади   з   питань  надзвичайних ситуацій 
та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи.  

(  Закон  доповнено  статтею   12-1  згідно  із Законом  N 555-XIV ( 555-14 ) від 
24.03.99 ) 
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Розділ IV 
 

УТРИМАННЯ І МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
ЦИВІЛЬНОЇ ОБОРОНИ 

 
Стаття  13.  Фінансування   заходів   з   цивільної   оборони здійснюється   за   

рахунок   відповідно  державного  та  місцевих бюджетів,  а  також  коштів  підприємств,  
установ  і  організацій незалежно   від   форм   власності   і  підпорядкування  згідно  з 
законодавством України.Міністерства, інші  центральні   органи   виконавчої   влади, місцеві  
державні  адміністрації,  органи місцевого самоврядування відраховують кошти на 
проведення заходів щодо навчання та  захисту населення   і   місцевостей,  включаючи  
витрати  на  утримання  і підготовку територіальних органів управління у  справах  цивільної 
оборони та формувань цивільної оборони, призначених для ліквідації наслідків 
надзвичайних ситуацій, згідно з законодавством України. Фінансування заходів з цивільної 
оборони, що потребують капітальних   вкладень  (включаючи  будівництво  захисних  
споруд, складів  для  зберігання  техніки  та  майна  цивільної   оборони, створення  пунктів  
управління,  систем  зв'язку  та  оповіщення), здійснюється  відповідно  до   загального   
порядку   фінансування капітального будівництва. 

( Стаття  13 в редакції Закону N 555-XIV ( 555-14 ) від 24.03.99 ) 
 
Стаття 14. Потреби цивільної оборони  у  військовій  техніці, приладах   і   

спеціальному   майні  задовольняються  центральними органами  виконавчої  влади,  
уповноваженими з питань матеріальних ресурсів  та  економіки  з  оплатою замовником 
виробникам вартості виділених  матеріальних  ресурсів.  (  Частина  перша статті 14 із 
змінами,  внесеними  згідно  із Законом  N  555-XIV ( 555-14 ) від 24.03.99 ) Продукція для  
потреб  цивільної  оборони  виготовляється  на умовах державного замовлення. Центральний  
орган виконавчої  влади  з  питань  надзвичайних ситуацій   та   у   справах   захисту   
населення   від  наслідків Чорнобильської катастрофи є державним замовником продукції, 
послуг та  робіт  для  забезпечення потреб цивільної оборони.  

( Статтю 14 доповнено  частиною третьою згідно із Законом N 555-XIV ( 555-14 ) від 
24.03.99 ) 

 
Стаття 15. Війська цивільної оборони утримуються  за  рахунок державного 

бюджету. Військовослужбовці цивільної оборони у питаннях грошового  та інших видів 
забезпечення користуються всіма  правами  та  пільгами відповідно до Закону України "Про  
соціальний  і  правовий  захист військовослужбовців  та  членів  їх  сімей"  (  2011-12 ) та 
інших нормативно-правових  актів.  ( Частина друга статті 15 із змінами, внесеними згідно із 
Законом N 555-XIV ( 555-14 ) від 24.03.99 ) Органи   управління  Цивільної  оборони  
України,  Автономної Республіки  Крим,  областей,  міст,  районів, міністерств та інших 
органів  виконавчої  влади утримуються відповідно до встановленого порядку за рахунок 
державного і місцевих бюджетів, а також коштів, передбачуваних на утримання міністерств. 
( Частина третя статті 15 із  змінами,  внесеними згідно із Законом N 555-XIV ( 555-14 ) від 
24.03.99 ) Оплата праці працівників органів управління цивільної оборони здійснюється 
відповідно до умов оплати праці  працівників  органів виконавчої  влади.  (  Частина  
четверта  статті  15  із  змінами, внесеними згідно із Законом N 555-XIV ( 555-14 ) від 
24.03.99 ) Кабінет   Міністрів   України,   Рада   міністрів  Автономної Республіки  Крим,  
місцеві  органи  виконавчої  влади забезпечують органи   управління  у  справах  цивільної  
оборони  транспортними засобами  службовими,  господарськими  і  підсобними 
приміщеннями, складськими  площами.  

(  Частина  п'ята  статті  15  із  змінами, внесеними згідно із Законом N 555-XIV ( 555-
14 ) від 24.03.99 ) 
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Стаття 16. Посадові особи  і  громадяни,  винні  у  порушенні законодавства  України  
з  питань  цивільної    оборони,    несуть відповідальність згідно з законодавством України. 

 
Розділ V 

 
МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО УКРАЇНИ 

В ГАЛУЗІ ЦИВІЛЬНОЇ ОБОРОНИ 
 
Стаття  17.  Співробітництво  з  іншими  державами  в  галузі цивільної   оборони   

здійснюють   Кабінет   Міністрів  України  і центральний  орган виконавчої влади з питань 
надзвичайних ситуацій та  у  справах  захисту  населення  від  наслідків  Чорнобильської 
катастрофи    в    межах    прав   і   повноважень,   передбачених законодавством.  (  Частина  
перша статті 17 із змінами, внесеними згідно із Законом N 555-XIV ( 555-14 ) від 24.03.99 ) 

Співробітництво  здійснюється  з  питань   обміну    досвідом цивільної оборони і 
ліквідації  наслідків  надзвичайних  ситуацій, створення і оснащення сил цивільної оборони, 
спільних дій  в  разі надзвичайних ситуацій. 

Кабінет Міністрів України приймає рішення про участь  України в  Міжнародній  
організації  цивільної  оборони  та  в   операціях європейських держав з подання допомоги в 
разі стихійного лиха. 
 
 
Президент України                                       Л.КРАВЧУК 
 
м.Київ, 3 лютого 1993 року 
N 2974-XII 
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ЗАКОН  УКРАЇНИ 
Про інформацію 

 
 Цей Закон закріплює право громадян України на інформацію, закладає правові 

основи інформаційної діяльності.  
Грунтуючись на Декларації про державний суверенітет України та Акті проголошення 

її незалежності, Закон стверджує інформаційний суверенітет України і визначає правові 
форми міжнародного співробітництва в галузі інформації.  

 
Розділ І. 

Загальні положення 
 
Стаття 1. Визначення інформації  
Під інформацією цей Закон розуміє документовані або публічно оголошені відомості 

про події та явища, що відбуваються у суспільстві, державі та навколишньому природному 
середовищі.   

Стаття 2. Мета і завдання Закону  
Закон встановлює загальні правові основи одержання, використання, поширення та 

зберігання інформації, закріплює право особи на інформацію в усіх сферах суспільного і 
державного життя України, а також систему інформації, її джерела, визначає статус 
учасників інформаційних відносин, регулює доступ до інформації та забезпечує її охорону, 
захищає особу та суспільство від неправдивої інформації.  

Стаття 3. Сфера дії Закону  
Дія цього Закону поширюється на інформаційні відносини, які виникають у всіх 

сферах життя і діяльності суспільства і держави при одержанні, використанні, поширенні та 
зберіганні інформації.  

Стаття 4. Законодавство про інформацію  
Законодавство України про інформацію складають Конституція України, цей Закон, 

законодавчі акти про окремі галузі, види, форми і засоби інформації, міжнародні договори та 
угоди ратифіковані Україною, та принципи і норми міжнародного права.  

Стаття 5. Основні принципи інформаційних відносин  
Основними принципами інформаційних відносин є:  
гарантованість права на інформацію;  
відкритість, доступність інформації та свобода її обміну;  
об'єктивність, вірогідність інформації;  
повнота і точність інформації;  
законність одержання, використання, поширення та зберігання інформації.  
Стаття 6. Державна інформаційна політика  
Державна інформаційна політика - це сукупність основних напрямів і способів 

діяльності держави по одержанню, використанню, поширенню та зберіганню інформації.  
Головними напрямами і способами державної інформаційної політики є:  
забезпечення доступу громадян до інформації;  
створення національних систем і мереж інформації;  
зміцнення матеріально-технічних, фінансових, організаційних, правових і наукових 

основ інформаційної діяльності;  



 124

забезпечення ефективного використання інформації;  
сприяння постійному оновленню, збагаченню та збереженню національних 

інформаційних ресурсів;  
створення загальної системи охорони інформації;  
сприяння міжнародному співробітництву в галузі інформації і гарантування 

інформаційного суверенітету України.  
Державну інформаційну політику розробляють і здійснюють органи державної влади 

загальної компетенції, а також відповідні органи спеціальної компетенції.  
Стаття 7. Суб'єкти інформаційних відносин  
Суб'єктами інформаційних відносин є:  
громадяни України;  
юридичні особи;  
держава.  
Суб'єктами інформаційних відносин відповідно до цього Закону можуть бути також 

інші держави, їх громадяни та юридичні особи, міжнародні організації та особи без 
громадянства.  

Стаття 8. Об'єкти інформаційних відносин  
Об'єктами інформаційних відносин є документована або публічно оголошувана 

інформація про події та явища в галузі політики, економіки, культури, а також у соціальній, 
екологічній, міжнародній та інших сферах.  

Стаття 9. Право на інформацію  
Всі громадяни України, юридичні особи і державні органи мають право на 

інформацію, що передбачає можливість вільного одержання, використання, поширення та 
зберігання відомостей, необхідних їм для реалізації ними своїх прав, свобод і законних 
інтересів, здійснення завдань і функцій.  

Реалізація права на інформацію громадянами, юридичними особами і державою не 
повинна порушувати громадські, політичні, економічні, соціальні, духовні, екологічні та інші 
права, свободи і законні інтереси інших громадян, права та інтереси юридичних осіб.  

Кожному громадянину забезпечується вільний доступ до інформації, яка стосується 
його особисто, крім випадків, передбачених законами України.  

Стаття 10. Гарантії права на інформацію  
Право на інформацію забезпечується:  
обов'язком органів державної влади, а також органів місцевого і регіонального 

самоврядування інформувати про свою діяльність та прийняті рішення;  
створенням у державних органах спеціальних інформаційних служб або систем, що 

забезпечували б у встановленому порядку доступ до інформації;  
вільним доступом суб'єктів інформаційних відносин до статистичних даних, архівних, 

бібліотечних і музейних фондів; обмеження цього доступу зумовлюються лише специфікою 
цінностей та особливими умовами їх схоронності, що визначаються законодавством; 

створенням механізму здійснення права на інформацію;  
здійсненням державного контролю за додержанням законодавства про інформацію;  
встановленням відповідальності за порушення законодавства про інформацію.  
Стаття 11. Мова інформації  
Мова інформації визначається Законом "Про мови в Україні", іншими законодавчими 

актами України в цій галузі, міжнародними договорами та угодами, ратифікованими 
Україною.  

 
Розділ ІІ. 

Інформаційна діяльність 
 
Стаття 12. Визначення інформаційної діяльності  
Інформаційна діяльність - це сукупність дій, спрямованих на задоволення 
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інформаційних потреб громадян, юридичних осіб і держави.  
З метою задоволення цих потреб органи державної влади та органи місцевого і 

регіонального самоврядування створюють інформаційні служби, системи, мережі, бази і 
банки даних.  

Порядок їх створення, структура, права та обов’язки визначаються Кабінетом 
Міністрів України або іншими органами державної влади, а також органами місцевого і 
регіонального самоврядування.  

Стаття 13. Основні напрями інформаційної діяльності  
Основними напрямами інформаційної діяльності є: політичний, економічний, 

соціальний, духовний, екологічний, науково-технічний, міжнародний тощо.  
Держава зобов'язана постійно дбати про своєчасне створення, належне 

функціонування і розвиток інформаційних систем, мереж, банків і баз даних у всіх напрямах 
інформаційної діяльності.  

Держава гарантує свободу інформаційної діяльності в цих напрямах всім громадянам 
та юридичним особам в межах їх прав і свобод, функцій і повноважень.  

Стаття 14. Основні види інформаційної діяльності  
Основними видами інформаційної діяльності є одержання, використання, поширення 

та зберігання інформації.  
Одержання інформації - це набуття, придбання, накопичення відповідно до чинного 

законодавства України документованої або публічно оголошуваної інформації громадянами, 
юридичними особами або державою.  

Використання інформації - це задоволення інформаційних потреб громадян, 
юридичних осіб і держави.  

Поширення інформації - це розповсюдження, обнародування, реалізація у 
встановленому законом порядку документованої або публічно оголошуваної інформації.  

Зберігання інформації - це забезпечення належного стану інформації та її 
матеріальних носіїв.  

Одержання, використання, поширення та зберігання документованої або публічно 
оголошуваної інформації здійснюється у порядку, передбаченому цим Законом та іншими 
законодавчими актами в галузі інформації.  

Стаття 15. Професійна освіта в галузі  інформаційної діяльності  
В Україні створюються умови для здобуття професійної освіти в галузі інформаційної 

діяльності через систему її навчальних закладів.  
Порядок створення навчальних закладів інформаційного напряму (журналістики, 

статистики, бібліотечної та архівної справи, науково-інформаційної діяльності, інформатики 
та обчислювальної техніки тощо) та принципи їх діяльності визначаються Законом України 
"Про освіту" та іншими законодавчими актами.  

Стаття 16. Організація наукових досліджень в  галузі інформаційної діяльності  
Для забезпечення успішного функціонування і розвитку національних систем 

інформації в Україні здійснюються пошукові фундаментальні та прикладні наукові 
дослідження в галузі інформаційної діяльності.  

З цією метою створюються наукові установи, науково-виробничі підрозділи, 
об'єднання, асоціації, центри нових інформаційних технологій та інші формування, в тому 
числі за участю зарубіжних партнерів.  

Фінансування пошукових і фундаментальних наукових досліджень, наукових 
програм, проектів державного значення у науково-дослідних установах і навчальних 
закладах здійснюється за рахунок бюджетних асигнувань, власних коштів та коштів 
замовників.  

Фінансування прикладних досліджень, розробок здійснюється, як правило, на 
договірній або контрактовій основі, а їх результати можуть бути об'єктом товарних відносин.  

 
Розділ ІІІ. 
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Галузі, види, джерела інформації та режим доступу до неї 
 
Стаття 17. Галузі інформації  
Галузі інформації - це сукупність документованих або публічно оголошених 

відомостей про відносно самостійні сфери життя і діяльності суспільства та держави.  
Основними галузями інформації є: політична, економічна, духовна, науково-технічна, 

соціальна, екологічна, міжнародна.  
Стаття 18. Види інформації  
Основними видами інформації є:  
статистична інформація;  
масова інформація;  
інформація про діяльність державних органів влади та органів місцевого і 

регіонального самоврядування;  
правова інформація;  
інформація про особу;  
інформація довідково-енциклопедичного характеру;  
соціологічна інформація.  
Стаття 19. Статистична інформація  
Статистична інформація - це офіційна документована державна інформація, що дає 

кількісну характеристику подій та явищ, які відбуваються в економічній, соціальній, 
культурній та інших сферах життя України.  

Державна статистична інформація підлягає систематичному відкритому 
публікуванню. Забезпечується відкритий доступ громадян, наукових закладів та інших 
заінтересованих організацій до неопублікованих статистичних даних, які не підпадають під 
дію обмежень, встановлених цим Законом.  

Система статистичної інформації, її джерела і режим визначаються Законом України 
"Про державну статистику" та іншими правовими актами в цій галузі.  

Стаття 20. Масова інформація та її засоби  
Масова інформація - це публічно поширювана друкована та аудіовізуальна 

інформація.  
Друкованими засобами масової інформації є періодичні друковані видання (преса) - 

газети, журнали, бюлетені тощо і разові видання з визначеним тиражем.  
Аудіовізуальними засобами масової інформації є: радіомовлення, телебачення, кіно, 

звукозапис, відеозапис тощо.  
Порядок створення (заснування) та організації діяльності окремих засобів масової 

інформації визначаються законодавчими актами про ці засоби.  
Стаття 21. Інформація державних органів та органів  місцевого і регіонального 

самоврядування  
Інформація державних органів та органів місцевого і регіонального самоврядування - 

це офіційна документована інформація, яка створюється в процесі поточної діяльності 
законодавчої, виконавчої та судової влади, органів місцевого і регіонального 
самоврядування.  

Основними джерелами цієї інформації є: законодавчі акти України, інші акти, що 
приймаються Верховною Радою та її органами, акти Президента України, підзаконні 
нормативні акти, ненормативні акти державних органів, акти органів місцевого і 
регіонального самоврядування.  

Інформація державних органів та органів місцевого і регіонального самоврядування 
доводиться до відома заінтересованих осіб шляхом:  

опублікування її в офіційних друкованих виданнях або поширення інформаційними 
службами відповідних державних органів і організацій;  

опублікування її в друкованих засобах масової інформації або публічного оголошення 
через аудіо- та аудіовізуальні засоби масової інформації;  
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безпосереднього доведення її до заінтересованих осіб (усно, письмово чи іншими 
способами);  

надання можливості ознайомлення з архівними матеріалами;  
оголошення її під час публічних виступів посадових осіб.  
Джерела і порядок одержання, використання, поширення та зберігання офіційної 

інформації державних органів та органів місцевого і регіонального самоврядування 
визначаються законодавчими актами про ці органи.  

Законодавчі та інші нормативні акти, що стосуються прав, свобод і законних інтересів 
громадян, не доведені до публічного відома, не мають юридичної сили.  

Стаття 22. Правова інформація  
Правова інформація - це сукупність документованих або публічно оголошених 

відомостей про право, його систему, джерела, реалізацію, юридичні факти, правовідносини, 
правопорядок, правопорушення та боротьбу з ними і їх профілактику тощо.  

Джерелами правової інформації є Конституція України, інші законодавчі і підзаконні 
нормативні правові акти, міжнародні договори та угоди, норми і принципи міжнародного 
права, а також ненормативні правові акти, повідомлення засобів масової інформації, публічні 
виступи, інші джерела інформації з правових питань.  

З метою забезпечення доступу до законодавчих та інших нормативних актів всім 
громадянам держава забезпечує видання цих актів масовими тиражами у найкоротші строки 
після набрання ними чинності.  

Стаття 23. Інформація про особу  
Інформація про особу - це сукупність документованих або публічно оголошених 

відомостей про особу.  
Основними даними про особу (персональними даними) є: національність, освіта, 

сімейний стан, релігійність, стан здоров'я, а також адреса, дата і місце народження.  
Джерелами документованої інформації про особу є видані на її ім'я документи, 

підписані нею документи, а також відомості про особу, зібрані державними органами влади 
та органами місцевого і регіонального самоврядування в межах своїх повноважень.  

Забороняється збирання відомостей про особу без її попередньої згоди, за винятком 
випадків, передбачених законом.  

Кожна особа має право на ознайомлення з інформацією,зібраною автоматизованими 
інформаційними системами.  

Інформація про особу охороняється Законом.  
Стаття 24. Інформація довідково-енциклопедичного  характеру  
Інформація довідково-енциклопедичного характеру - це систематизовані, 

документовані або публічно оголошені відомості про суспільне, державне життя та 
навколишнє природне середовище.  

Основними джерелами цієї інформації є: енциклопедії, словники, довідники, рекламні 
повідомлення та оголошення, путівники, картографічні матеріали тощо, а також довідки, що 
даються уповноваженими на те державними органами та органами місцевого і регіонального 
самоврядування, громадськими об'єднаннями, організаціями, їх службовими особами та 
порядку.  

Система цієї інформації, доступ до неї регулюються бібліотечним, архівним та іншим 
галузевим законодавством.   

Стаття 25. Соціологічна інформація  
Соціологічна інформація - це документовані або публічно оголошені відомості про 

ставлення окремих громадян і соціальних груп до суспільних подій та явищ, процесів, 
фактів.  

Основними джерелами соціологічної інформації є документовані або публічно 
оголошені відомості, у яких відображено результати соціологічних опитувань, спостережень 
та інших соціологічних досліджень.  

Соціологічні дослідження здійснюються державними органами, громадськими 



 128

об'єднаннями, зареєстрованими у встановленому про неї.  
Стаття 26. Джерела інформації  
Джерелами інформації є передбачені або встановлені Законом носії інформації: 

документи та інші носії інформації, які являють собою матеріальні об'єкти, що зберігають 
інформацію, а також повідомлення засобів масової інформації, публічні виступи.  

Стаття 27. Документ в інформаційних відносинах  
Документ - це передбачена законом матеріальна форма одержання, зберігання, 

використання і поширення інформації шляхом фіксації її на папері, магнітній, кіно -, відео -, 
фотоплівці або на іншому носієві.  

Первинний документ - це документ, що містить в собі вихідну інформацію.  
Вторинний документ - це документ, що являє собою результат аналітико-синтетичної 

та іншої переробки одного або кількох документів.  
Стаття 28. Режим доступу до інформації  
Режим доступу до інформації - це передбачений правовими нормами порядок 

одержання, використання, поширення і зберігання інформації.  
За режимом доступу інформація поділяється на відкриту інформацію та інформацію з 

обмеженим доступом.  
Держава здійснює контроль за режимом доступу до інформації.  
Завдання контролю за режимом доступу до інформації полягає у забезпеченні 

додержання вимог законодавства про інформацію всіма державними органами, 
підприємствами, установами та організаціями, недопущенні необгрунтованого віднесення 
відомостей до категорії інформації з обмеженим доступом.  

Державний контроль за додержанням встановленого режиму здійснюється 
спеціальними органами, які визначають Верховна Рада України і Кабінет Міністрів України.  

У порядку контролю Верховна Рада України може вимагати від урядових установ, 
міністерств, відомств звіти, які містять відомості про їх діяльність по забезпеченню 
інформацією заінтересованих осіб (кількість випадків відмови у наданні доступу до 
інформації із зазначенням мотивів таких відмов; кількість та обгрунтування застосування 
режиму обмеженого доступу до окремих видів інформації, кількість скарг на неправомірні 
дії посадових осіб, які відмовили у доступі до інформації, та вжиті щодо них заходи тощо).  

Стаття 29. Доступ до відкритої інформації  
Доступ до відкритої інформації забезпечується шляхом:  
систематичної публікації її в офіційних друкованих виданнях (бюлетенях, збірниках);  
поширення її засобами масової комунікації;  
безпосереднього її надання заінтересованим громадянам, державним органам та 

юридичним особам.  
Порядок і умови надання громадянам, державним органам, юридичним особам і 

представникам громадськості відомостей за запитами встановлюються цим Законом або 
договорами (угодами), якщо надання інформації здійснюється на договорній основі.  

Обмеження права на одержання відкритої інформації забороняється законом.  
Переважним правом на одержання інформації користуються громадяни, яким ця 

інформація необхідна для виконання своїх професійних обов'язків.  
Стаття 30. Інформація з обмеженим доступом  
Інформація з обмеженим доступом за своїм правововим режимом поділяється на 

конфіденціальну і таємну.  
Конфіденціальна інформація - це відомості, які знаходяться у володінні, користуванні 

або розпорядженні окремих фізичних або юридичних осіб і поширюються за їх бажанням 
відповідно до передбачених ними умов.  

Громадяни, юридичні особи, які володіють інформацією професійного, ділового, 
виробничого, банківського, комерційного та іншого характеру, одержаною на власні кошти, 
або такою, яка є предметом їх професійного, ділового, виробничого, банківського, 
комерційного та іншого інтересу і не порушує передбаченої законом таємниці, самостійно 
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визначають режим доступу до неї, включаючи належність її до категорії конфіденціальної, та 
встановлюють для неї систему (способи) захисту.  

Виняток становить інформація комерційного та банківського характеру, а також 
інформація, правовий режим якої встановлено Верховною Радою України за поданням 
Кабінету Міністрів України (з питань статистики, екології, банківських операцій, податків 
тощо), та інформація, приховування якої являє загрозу життю і здоров'ю людей.  

До таємної інформації належить інформація, що містить відомості, які становлять 
державну та іншу, передбачену законом, таємницю, розголошення якої завдає шкоди особі, 
суспільству і державі.  

Віднесення інформації до категорії таємних відомостей, які становлять державну 
таємницю, і доступ до неї громадян здійснюється відповідно до закону про цю інформацію.  

Порядок обігу таємної інформації та її захисту визначається відповідними 
державними органами за умови додержання вимог, встановлених цим Законом.  

Порядок і терміни обнародування таємної інформації визначаються відповідним 
законом.  

Стаття 31. Доступ громадян до інформації про них  
Громадяни мають право:  
знати у період збирання інформації, які відомості про них і з якою метою збираються, 

як, ким і з якою метою вони використовуються;  
доступу до інформації про них, заперечувати її правильність, повноту, доречність 

тощо.  
Державні органи та організації, органи місцевого і регіонального самоврядування, 

інформаційні системи яких вміщують інформацію про громадян, зобов'язані надавати її 
безперешкодно і безкоштовно на вимогу осіб, яких вона стосується, крім випадків, 
передбачених законом, а також вживати заходів щодо запобігання несанкціонованого 
доступу до неї. У разі порушень цих вимог Закон гарантує захист громадян від завданої їм 
шкоди використанням такої інформації.  

Забороняється доступ сторонніх осіб до відомостей про іншу особу, зібраних 
відповідно до чинного законодавства державними органами, організаціями і посадовими 
особами.  

Зберігання інформації про громадян не повинно бути довшим, ніж це необхідно для 
законно встановленої мети.  

Всі організації, які збирають інформацію про громадян, повинні до початку роботи з 
нею здійснити у встановленому Кабінетом Міністрів України порядку державну реєстрацію 
відповідних баз даних.  

Необхідна кількість даних про громадян, яку можна одержати законним шляхом, має 
бути максимально обмеженою і може використовуватися лише для законно встановленої 
мети.  

Відмова в доступі до такої інформації, або приховування її, або незаконне збирання, 
використання, зберігання чи поширення можуть бути оскаржені до суду.  

Стаття 32. Інформаційний запит щодо доступу до  офіційних документів і запит щодо 
надання  письмової або усної інформації  

Під інформаційним запитом (надалі - запитом) щодо доступу до офіційних документів 
у цьому Законі розуміється звернення з вимогою про надання можливості ознайомлення з 
офіційними документами. Запит може бути індивідуальним або колективним. Він подається 
у письмовій формі.  

Громадянин має право звернутися до державних органів і вимагати надання будь-
якого офіційного документу, незалежно від того, стосується цей документ його особисто чи 
ні, крім випадків обмеження доступу, передбачених цим Законом.  

Під запитом щодо надання письмової або усної інформації у цьому Законі розуміється 
звернення з вимогою надати письмову або усну інформацію про діяльність органів 
законодавчої, виконавчої та судової влади України, їх посадових осіб з окремих питань.  
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Громадяни України, державні органи, організації і громадські об'єднання (надалі - 
запитувачі) подають запит відповідному органу законодавчої, виконавчої та судової влади, 
його посадовим особам.  

У запиті повинно бути зазначено прізвище, ім'я та по батькові запитувача, документ, 
письмова або усна інформація, що його цікавить, та адреса, за якою він бажає одержати 
відповідь.  

Органи законодавчої, виконавчої та судової влади України, їх посадові особи 
зобов’язані надавати інформацію, що стосується їх діяльності, письмово, усно, по телефону 
чи використовуючи публічні виступи своїх посадових осіб.  

Стаття 33. Термін розгляду запиту щодо доступу до  офіційних документів  
Термін вивчення запиту на предмет можливості його задоволення не повинен 

перевищувати десяти календарних днів.  
Протягом вказаного терміну державна установа письмово доводить до відома 

запитувача, що його запит буде задоволено або що запитуваний документ не підлягає 
наданню для ознайомлення.  

Задоволення запиту здійснюється протягом місяця, якщо інше не передбачено 
законом.  

Аналогічний термін розгляду встановлюється і по запиту щодо надання письмової 
інформації.  

Стаття 34. Відмова та відстрочка задоволення запиту  щодо доступу до офіційних 
документів  

Відмова задоволення запиту доводиться до відома запитувача у письмовій формі з 
роз'ясненням порядку оскарження прийнятого рішення.  

У відмові має бути зазначено:  
1) посадова особа державної установи, яка відмовляє у задоволенні запиту;  
2) дата відмови;  
3) мотивована підстава відмови.  
Відстрочення задоволення запиту допускається в разі, якщо запитуваний документ не 

може бути наданий для ознайомлення у місячний термін. Повідомлення про відстрочку 
доводиться до відома запитувача у письмовій формі з роз'ясненням порядку оскарження 
прийнятого рішення.  

У повідомленні про відстрочку має бути зазначено:  
1) посадова особа державної установи, яка відмовляє у задоволенні запиту у 

визначений місячний термін;  
2) дата надсилання або видачі повідомлення про відстрочення;  
3) причини, з яких запитуваний документ не може бути видано у встановлений цим 

Законом термін;  
4) термін, у який буде задоволено запит.  
Відмова та відстрочка задоволення запиту щодо надання письмової інформації 

здійснюється в аналогічному порядку.  
Стаття 35. Оскарження відмови і відстрочення задоволення  запиту щодо доступу до 

офіційних документів  
Відмова або відстрочення задоволення запиту може бути оскаржено.  
У разі відмови в наданні документа для ознайомлення або відстрочки задоволення 

запиту запитувач має право оскаржити відмову або відстрочку до органу вищого рівня.  
Якщо на скаргу, подану до органу вищого рівня, дається негативна відповідь, 

запитувач має право оскаржити цю відмову до суду.  
У разі, коли запитувач звернувся до суду, обов'язок доводити законність відмови чи 

відстрочки задоволення запиту покладається на відповідача - державну установу.  
Суд має право для забезпечення повноти та об'єктивності розгляду справи запитати 

офіційні документи, у можливості ознайомлення з якими було відмовлено, і вивчивши їх, 
прийняти рішення про обгрунтованість (або необгрунтованість) дій посадових осіб 
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державної установи.  
Якщо відмову або відстрочку визнано необгрунтованою, суд зобов'язує державну 

установу надати запитувачу змогу ознайомитися з офіційним документом і постановляє 
окрему ухвалу щодо посадових осіб, які відмовили заявнику.  

Необгрунтована відмова у наданні змоги для ознайомлення з офіційними 
документами або порушення визначеного терміну її надання без поважних причин тягнуть за 
собою дисциплінарну або іншу відповідальність посадових осіб державних установ у 
порядку, встановленому законами України.  

Офіційні документи, надані на запити органами законодавчої, виконавчої та судової 
влади України, можуть публікуватися.  

Запитувачі мають право робити виписки з наданих їм для ознайомлення офіційних 
документів, фотографувати їх, записувати текст на магнітну плівку тощо. Власник 
документів має право за відповідну плату виготовляти за бажанням запитувача копії 
запитуваних документів.  

Не підлягає оплаті робота по пошуку офіційних документів.  
Оскарження відмови і відстрочення задоволення запиту щодо надання письмової 

інформації здійснюється в аналогічному порядку.  
Стаття 36. Порядок відшкодування витрат, пов'язаних  із задоволенням запитів щодо 

доступу до  офіційних документів і надання письмової  інформації  
Запитувачі повинні повністю або частково відшкодувати витрати, пов'язані з 

виконанням запитів щодо доступу до офіційних документів та наданням письмової 
інформації.  

Порядок оплати копій запитуваних документів встановлюється державними 
установами.  

Кабінет Міністрів України або інші державні установи визначають порядок і розмір 
оплати робіт по збору, пошуку, підготовці, створенню і наданню запитуваної письмової 
інформації, який не повинен перевищувати реальних витрат, пов'язаних з виконанням 
запитів.  

Стаття 37. Документи та інформація, що не підлягають наданню для ознайомлення за 
запитами  

Не підлягають обов'язковому наданню для ознайомлення за інформаційними запитами 
офіційні документи, які містять у собі:  

інформацію, визнану у встановленому порядку державною таємницею;  
конфіндеціальну інформацію;  
інформацію про оперативну і слідчу роботу органів прокуратури, МВС, СБУ, роботу 

органів дізнання та суду у тих випадках, коли її розголошення може зашкодити оперативним 
заходам, розслідуванню чи дізнанню, порушити право людини на справедливий та 
об'єктивний судовий розгляд її справи, створити загрозу життю або здоров'ю будь-якої 
особи;  

інформацію, що стосується особистого життя громадян;  
документи, що становлять внутрівідомчу службову кореспонденцію (доповідні 

записки, переписка між підрозділами та інше), якщо вони пов'язані з розробкою напряму 
діяльності установи, процесом прийняття рішень і передують їх прийняттю;  

інформацію, що не підлягає розголошенню згідно з іншими законодавчими або 
нормативними актами. Установа, до якої звернено запит, може не надавати для 
ознайомлення документ, якщо він містить інформацію, яка не підлягає розголошенню на 
підставі нормативного акта іншої державної установи, а та державна установа, яка розглядає 
запит, не має права вирішувати питання щодо її розсекречення;  

інформацію фінансових установ, підготовлену для контрольно-фінансових відомств.  
Стаття 38. Право власності на інформацію  
Право власності на інформацію - це врегульовані законом суспільні відносини щодо 

володіння, користування і розпорядження інформацією.  
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Інформація є об'єктом права власності громадян, організацій (юридичних осіб) і 
держави. Інформація може бути об'єктом права власності як у повному обсязі, так і об'єктом 
лише володіння, користування чи розпорядження.  

Власник інформації щодо об'єктів своєї власності має право здійснювати будь-які 
законні дії.  

Підставами виникнення права власності на інформацію є:  
створення інформації своїми силами і за свій рахунок;  
договір на створення інформації;  
договір, що містить умови переходу права власності на інформацію до іншої особи.  
Інформація, створена кількома громадянами або юридичними особами, є колективною 

власністю її творців. Порядок і правила користування такою власністю визначаються 
договором, укладеним між співвласниками.  

Інформація, створена організаціями (юридичними особами) або придбана ними іншим 
законним способом, є власністю цих організацій.  

Інформація, створена на кошти державного бюджету, є державною власністю. 
Інформацію, створену на правах індивідуальної власності, може бути віднесено до державної 
власності у випадках передачі її на зберігання у відповідні банки даних, фонди або архіви на 
договірній основі.  

Власник інформації має право призначати особу, яка здійснює володіння, 
використання і розпорядження інформацією, і визначати правила обробки інформації та 
доступ до неї, а також встановлювати інші умови щодо інформації.  

Стаття 39. Інформація як товар  
Інформаційна продукція та інформаційні послуги громадян та юридичних осіб, які 

займаються інформаційною діяльністю, можуть бути об'єктами товарних відносин, що 
регулюються чинним цивільним та іншим законодавством.  

Ціни і ціноутворення на інформаційну продукцію та інформаційні послуги 
встановлюються договорами, за винятком випадків, передбачених Законом.  

Стаття 40. Інформаційна продукція  
Інформаційна продукція - це матеріалізований результат інформаційної діяльності, 

призначений для задоволення інформаційних потреб громадян, державних органів, 
підприємств, установ і організацій.  

Стаття 41. Інформаційна послуга  
Інформаційна послуга - це здійснення у визначеній законом формі інформаційної 

діяльності по доведенню інформаційної продукції до споживачів з метою задоволення їх 
інформаційних потреб.   

 
Розділ ІV. 

Учасники інформаційних відносин, їх права та обов'язки 
 
Стаття 42. Учасники інформаційних відносин  
Учасниками інформаційних відносин є громадяни, юридичні особи або держава, які 

набувають предбачених законом прав і обов'язків у процесі інформаційної діяльності.  
Основними учасниками цих відносин є: автори, споживачі, поширювачі, зберігачі 

(охоронці) інформації.  
Стаття 43. Права учасників інформаційних відносин  
Учасники інформаційних відносин мають право одержувати (виробляти, добувати), 

використовувати, поширювати та зберігати інформацію в будь-якій формі з використанням 
будь-яких засобів, крім випадків, передбачених законом.  

Кожний учасник інформаційних відносин для забезпечення його прав, свобод і 
законних інтересів має право на одержання інформації про:  

діяльність органів державної влади;  
діяльність народних депутатів;  
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діяльність органів місцевого і регіонального самоврядування та місцевої 
адміністрації;  

те, що стосується його особисто.  
Стаття 44. Обов'язки учасників інформаційних відносин  
Учасники інформаційних відносин зобов'язані:  
поважати інформаційні права інших суб'єктів;  
використовувати інформацію згідно з законом або договором (угодою);  
забезпечувати додержання принципів інформаційних відносин, передбачених статтею 

5 цього Закону;  
забезпечувати доступ до інформації усім споживачам на умовах, передбачених 

законом або угодою;  
зберігати її в належному стані протягом встановленого терміну і надавати іншим 

громадянам, юридичним особам або державним органам у передбаченому законом порядку;  
компенсувати шкоду, заподіяну при порушенні законодавства про інформацію.  
 

Розділ V. 
Охорона інформації. Відповідальність за порушення законодавства про інформацію 

 
Стаття 45. Охорона права на інформацію  
Право на інформацію охороняється законом. Держава гарантує всім учасникам 

інформаційних відносин рівні права і можливості доступу до інформації.  
Ніхто не може обмежувати права особи у виборі форм і джерел одержання інформації, 

за винятком випадків, передбачених законом.  
Суб'єкт права на інформацію може вимагати усунення будь-яких порушень його 

права.  
Забороняється вилучення друкованих видань, експонатів,інформаційніх банків, 

документів із архівних, бібліотечних, музейних фондів та знищення їх з ідеологічних чи 
політичних міркувань.  

Стаття 46. Неприпустимість зловживання правом на інформацію  
Інформація не може бути використана для закликів до повалення конституційного 

ладу, порушення територіальної цілісності України, пропаганди війни, насильства, 
жорстокості, розпалювання расової, національної, релігійної ворожнечі, зазіхання на права і 
свободи людини.  

Не підлягають розголошенню відомості, що становлять державну або іншу 
передбачену законодавством таємницю.  

Не підлягають розголошенню відомості, що стосуються лікарської таємниці, 
грошових вкладів, прибутків від підприємницької діяльності, усиновлення (удочеріння), 
листування, телефонних розмов і телеграфних повідомлень, крім випадків, передбачених 
законом.  

Стаття 47. Відповідальність за порушення законодавства про інформацію  
Порушення законодавства України про інформацію тягне за собою дисціплінарну, 

цивільно-правову, адміністративну або кримінальну відповідальність згідно з 
законодавством України.  

Відповідальність за порушення законодавства про інформацію несуть особи, винні у 
вчиненні таких порушень, як:  

необгрунтована відмова від надання відповідної інформації;  
надання інформації, що не відповідає дійсності;  
несвоєчасне надання інформації;  
навмисне приховування інформації;  
примушення до поширення або перешкодження поширенню чи безпідставна відмова 

від поширення певної інформації;  
поширення відомостей, що не відповідають дійсності, ганьблять честь і гідність 
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особи;  
використання і поширення інформації стосовно особистого життя громадянина без 

його згоди особою, яка є власником відповідної інформації внаслідок виконання своїх 
службових обов'язків;  

розголошення державної або іншої таємниці, що охороняється законом, особою, яка 
повинна охороняти цю таємницю;  

порушення порядку зберігання інформації;  
навмисне знищення інформації;  
необгрунтоване віднесення окремих видів інформації до категорії відомостей з 

обмеженим доступом.  
Стаття 48. Порядок оскарження протиправних діянь  
В разі вчинення державними органами, органами місцевого і регіонального 

самоврядування та їх посадовими особами, а також політичними партіями, іншими 
об'єднаннями громадян, засобами масової інформації, державними організаціями, які є 
юридичними особами, та окремими громадянами протиправних діянь, передбачених цим 
Законом, ці дії підлягають оскарженню до органів вищого рівня або до суду.  

Скарги на протиправні дії посадових осіб подаються в органи вищого рівня, яким 
підпорядковані ці посадові особи.  

У разі незадоволення скарги, поданої до органу вищого рівня, заінтересований 
громадянин або юридична особа мають право оскаржити протиправні дії посадових осіб до 
суду.  

Стаття 49. Відшкодування матеріальної та моральної шкоди  
У випадках, коли правопорушення завдають громадянам, підприємствам, установам, 

організаціям та державним органам матеріальної або моральної шкоди, особи, винні в цьому, 
відшкодовують її на підставі рішення суду. Розмір відшкодування визначається судом.   

 
Розділ VІ. 

Міжнародна інформаційна діяльність. Співробітництво з іншими державами, 
зарубіжними і міжнародними організаціями в галузі інформації 

 
Стаття 50. Міжнародна інформаційна діяльність  
Міжнародна інформаційна діяльність полягає в забезпеченні громадян, державних 

органів, підприємств, установ і організацій, офіційною документованою або публічно 
оголошуваною інформацією про зовнішньополітичну діяльність України, про події та явища 
в інших країнах, а також у цілеспрямованому поширенні за межами України державними 
органами і громадськими об'єднаннями, засобами масової інформації та громадянами 
всебічної інформації про Україну.  

Громадяни України мають право на вільний і безперешкодний доступ до інформації 
через зарубіжні джерела, включаючи пряме телевізійне мовлення, радіомовлення і пресу.  

Правове становище і професійна діяльність акредитованих в Україні іноземних 
кореспондентів та інших представників іноземних засобів масової інформації, а також 
інформаційна діяльність дипломатичних, консульських та інших офіційних представників 
зарубіжних держав в Україні регулюються законодавством України, відповідними 
міжнародними договорами, укладеними Україною.  

Створення і діяльність спільних організацій в галузі інформації за участю вітчизняних 
та іноземних юридичних осіб і громадян регулюється законодавством України.  

Якщо міжнародним договором встановлені інші правила, ніж ті, які містяться в 
законодавстві України, що регулює відносини в галузі інформації, то застосовуються норми 
міжнародного договору, укладеного Україною.  

Стаття 51. Міжнародні договори  
Міжнародне співробітництво в галузі інформації з питань, що становлять взаємний 

інтерес, здійснюється на основі міжнародних договорів, укладених Україною та юридичними 
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особами, які займаються інформаційною діяльністю.  
Державні органи та інші юридичні особи, які займаються інформаційною діяльністю, 

можуть безпосередньо здійснювати зовнішньоекономічну діяльність у власних інтересах, а 
також в інтересах індивідуальних і колективних споживачів, яких вони обслуговують і яким 
гарантують одержання зарубіжної інформації.  

Стаття 52. Експорт та імпорт інформаційної продукції (послуг)  
Експорт та імпорт інформаційної продукції (послуг) здійснюється згідно з 

законодавством України про зовнішньоекономічну діяльність.  
Стаття 53. Інформаційний суверенітет  
Основою інформаційного суверенітету України є національні інформаційні ресурси.  
До інформаційних ресурсів України входить вся належна їй інформація, незалежно від 

змісту, форм, часу і місця створення.  
Україна самостійно формує інформаційні ресурси на своїй території і вільно 

роспоряджається ними за винятком випадків, передбачених законами і міжнародними 
договорами.  

Стаття 54. Гарантії інформаційного суверенітету України  
Інформаційний суверенітет України забезпечується:  
виключним правом власності України на інформаційні ресурси, що формуються за 

рахунок коштів державного бюджету;  
створенням національних систем інформації;  
встановленням режиму доступу інших держав до інформаційних ресурсів України;  
використанням інформаційних ресурсів на основі рівноправного співробітництва з 

іншими державами.  
 
Голова Верховної Ради України                                       Л.КРАВЧУК  
м.Київ, 2 жовтня 1992 року  N 2657-XІІ  
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ЗАКОН  УКРАЇНИ 
Про захист інформації в автоматизованих системах 

 
Метою цього Закону є встановлення основ регулювання правових відносин щодо 

захисту інформації в автоматизованих системах за умови дотримання права власності 
громадян України і юридичних осіб на інформацію та права доступу до неї, права власника 
інформації на її захист, а також встановленого чинним законодавством обмеження на доступ 
до інформації.  

Дія Закону поширюється на будь-яку інформацію, що обробляється в 
автоматизованих системах.  

 
Розділ І.   

Загальні положення 
 
Стаття 1. Визначення термінів  
У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні:  
автоматизована система (АС) - система, що здійснює автоматизовану обробку даних і 

до складу якої входять технічні засоби їх обробки (засоби обчислювальної техніки і зв'язку), 
а також методи і процедури, програмне забезпечення;  

інформація в АС - сукупність усіх даних і програм, які використовуються в АС 
незалежно від засобу їх фізичного та логічного представлення;  

обробка інформації - вся сукупність операцій (збирання, введення, записування, 
перетворення, зчитування, зберігання, знищення, реєстрація), що здійснюються за 
допомогою технічних і програмних засобів, включаючи обмін по каналах передачі даних;  

захист інформації - сукупність організаційно-технічних 
заходів і правових норм для запобігання заподіянню шкоди інтересам власника 

інформації чи АС та осіб, які користуються інформацією;  
несанкціонований доступ - доступ до інформації, що здійснюється з порушенням 

встановлених в АС правил розмежування доступу;  
розпорядник АС - фізична або юридична особа, яка має право розпорядження АС за 

угодою з її власником або за його дорученням;  
персонал АС - фізичні особи, яких власник АС або уповноважена ним особа чи 

розпорядник АС визначили для здійснення функцій управління та обслуговування АС;  
користувач АС - фізична або юридична особа, яка має право використання АС за 

угодою із розпорядником АС;  
порушник - фізична або юридична особа, яка навмисно чи ненавмисно здійснює 

неправомірні дії щодо АС та інформації в ній;  
витік інформації - результат дій порушника, внаслідок яких інформація стає відомою 

(доступною) суб'єктам, що не мають права доступу до неї;  
втрата інформації - дія, внаслідок якої інформація в АС перестає існувати для 

фізичних або юридичних осіб, які мають право власності на неї в повному чи обмеженому 
обсязі;  

підробка інформації - навмисні дії, що призводять до перекручення інформації, яка 
повинна оброблятися або зберігатися в АС;  

блокування інформації - дії, наслідком яких є припинення доступу до інформації;  
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порушення роботи АС - дії або обставини, які призводять до спотворення процесу 
обробки інформації.  

Стаття 2. Об'єкти захисту  
Об'єктами захисту є інформація, що обробляється в АС, права власників цієї 

інформації та власників АС, права користувача.  
Захисту підлягає будь-яка інформація в АС, необхідність захисту якої визначається її 

власником або чинним законодавством.  
Стаття 3. Суб'єкти відносин  
Суб'єктами відносин, пов'язаних з обробкою інформації в АС, є:  
- власники інформації чи уповноважені ними особи;  
- власники АС чи уповноважені ними особи;  
- користувачі інформації;  
- користувачі АС.  
Стаття 4. Право власності на інформацію під час її обробки  
Право власності на інформацію, створену як вторинну в процесі обробки в АС, 

встановлюється з урахуванням норм авторського права на підставі угоди між власником 
вхідної інформації і користувачем АС. Якщо такої угоди немає, то така інформація належить 
користувачу АС, який здійснив цю обробку. Користувач АС може проводити обробку 
інформації лише за наявності згоди на те її власника або уповноваженої ним особи, якщо ця 
інформація не віднесена до категорії загальнодоступної.  

Стаття 5. Гарантія юридичного захисту  
Суб'єкти права власності, визначені авторським правом або договірними відносинами, 

мають право на юридичний захист від заподіяння шкоди власнику інформації чи АС 
внаслідок навмисної чи ненавмисної втрати, знищення, підроблення, спотворення, 
блокування інформації та інших неправомірних дій.  

Стаття 6. Доступ до інформації  
Доступ до інформації, яка зберігається, обробляється і передається в АС, здійснюється 

лише згідно з правилами розмежування доступу, встановленими власником інформації чи 
уповноваженою ним особою.  

Без дозволу власника доступ до інформації, яка обробляється в АС, здійснюється 
лише у випадках, передбачених чинним законодавством.  

 
Розділ ІІ. 

Відносини між суб'єктами в процесі обробки інформації в АС 
 
Стаття 7. Відносини між власником інформації та власником АС  
Власник АС повинен забезпечити захист інформації згідно з вимогами і правилами, 

що обумовлюються угодою з власником інформації або уповноваженою ним особою, та 
зобов'язаний повідомити його про всі факти порушення її захисту.  

Якщо інформація є власністю держави або належить до державної таємниці чи 
окремих видів інформації, захист яких гарантується державою, то власник АС повинен 
забезпечити захист інформації згідно з вимогами і правилами, що їх визначає уповноважений 
Кабінетом Міністрів України орган.  

Власник АС не несе відповідальності за шкоду, заподіяну власнику інформації, якщо 
при цьому не було порушено встановлені власником інформації правила її захисту.  

Згідно з укладеною угодою власник інформації або уповноважені ним особи мають 
право здійснювати контроль за дотриманням вимог щодо захисту інформації та забороняти 
чи зупиняти обробку інформації у разі порушення цих вимог.  

Стаття 8. Відносини між власником інформації та користувачем  
Власник інформації, уповноважені ним на те особи визначають користувачів належної 

йому інформації та встановлюють їх повноваження.  
Стаття 9. Відносини між власником АС і користувачем АС  
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Власник або розпорядник АС дає користувачам можливість доступу до інформації, 
що обробляється в АС, згідно з повноваженнями, встановленими власником інформації.  

Власник або розпорядник АС регламентує порядок взаємодії користувачів з АС за 
погодженням з власником інформації.  

Власник або розпорядник АС повинен інформувати власника і користувача 
інформації про властивості методів обробки інформації та межі їх використання, а власник і 
користувач інформації повинні підтвердити свою згоду на застосування пропонованих 
методів обробки та відсутність претензій.  

Розпорядник АС в обов'язковому порядку інформує власника інформації про технічні 
можливості захисту інформації в його АС, типові правила, встановлені для персоналу АС.  

 
Розділ ІІІ. 

Загальні вимоги щодо захисту інформації 
 
Стаття 10. Забезпечення захисту інформації в АС  
Захист інформації в АС забезпечується шляхом:  
дотримання суб'єктами правових відносин норм, вимог та правил організаційного і 

технічного характеру щодо захисту оброблюваної інформації;  
використання засобів обчислювальної техніки, програмного забезпечення, засобів 

зв'язку і АС в цілому, засобів захисту інформації, які відповідають встановленим вимогам 
щодо захисту інформації (мають відповідний сертифікат);  

перевірки відповідності засобів обчислювальної техніки, програмного забезпечення, 
засобів зв'язку і АС в цілому встановленим вимогам щодо захисту інформації (сертифікація 
засобів обчислювальної техніки, засобів зв'язку і АС);  

здійснення контролю щодо захисту інформації.  
Стаття 11. Встановлення вимог і правил щодо захисту  інформації  
Вимоги і правила щодо захисту інформації, яка є власністю держави, або інформації, 

захист якої гарантується державою, встановлюються державним органом, уповноваженим 
Кабінетом Міністрів України. Ці вимоги і правила є обов'язковими для власників АС, де така 
інформація обробляється, і мають рекомендаційний характер для інших суб'єктів права 
власності на інформацію.  

Стаття 12. Умови обробки інформації  
Інформація, яка є власністю держави, або інформація, захист якої гарантується 

державою, повинна оброблятись в АС, що має відповідний сертифікат (атестат) захищеності, 
в порядку, який визначається уповноваженим Кабінетом Міністрів України органом.  

У процесі сертифікації (атестації) цих АС здійснюються також перевірка, 
сертифікація (атестація) розроблених засобів захисту інформації.  

Інформація, яка є власністю інших суб'єктів, може оброблятися у зазначених АС за 
розсудом власника інформації. Власник інформації може звернутися до органів сертифікації 
з клопотанням про проведення аналізу можливостей АС щодо належного захисту його 
інформації та одержання відповідних консультацій.  

 
Розділ ІV. 

Організація захисту інформації в АС 
 
Стаття 13. Політика в галузі захисту інформації  
Політика в галузі захисту інформації в АС визначається Верховною Радою України.  
Стаття 14. Державне управління захистом інформації в АС  
Уповноважений Кабінетом Міністрів України орган здійснює управління захистом 

інформації шляхом:  
проведення єдиної технічної політики щодо захисту інформації; 
розроблення концепції, вимог, нормативно-технічних документів і науково-
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методичних рекомендацій щодо захисту інформації в АС;  
затвердження порядку організації, функціонування та контролю за виконанням 

заходів, спрямованих на захист оброблюваної в АС інформації, яка є власністю держави, а 
також рекомендацій щодо захисту інформації - власності юридичних та фізичних осіб;  

організації випробувань і сертифікації засобів захисту інформації в АС, в якій 
здійснюється обробка інформації, яка є власністю держави;  

створення відповідних структур для захисту інформації в АС;  
проведення атестації сертифікаційних (випробувальних) органів, центрів і 

лабораторій, видачі ліцензії на право проведення сервісних робіт в галузі захисту інформації 
в АС;  

здійснення контролю захищеності оброблюваної в АС інформації, яка є власністю 
держави;  

визначення порядку доступу осіб і організацій зарубіжних держав до інформації в АС, 
яка є власністю держави, або до інформації - власності фізичних та юридичних осіб, щодо 
поширення і використання якої державою встановлено обмеження.  

Міністерства, відомства та інші центральні органи державної виконавчої влади 
забезпечують вирішення питань захисту інформації в АС у межах своїх повноважень.  

Стаття 15. Служби захисту інформації в АС  
У державних установах та організаціях можуть створюватись підрозділи, служби, які 

організують роботу, пов'язану із захистом інформації, підтримки рівня захисту інформації в 
АС і несуть відповідальність за ефективність захисту інформації відповідно до вимог цього 
Закону.  

Стаття 16. Фінансування робіт  
Фінансування робіт, пов'язаних із захистом інформації, яка обробляється в АС, 

здійснюється власником АС.  
Роботи, пов'язані з виконанням додаткових вимог щодо захисту інформації, 

відмінного від сертифікаційного, фінансуються фізичною чи юридичною особою, що їх 
визначила, або на договірній основі.  

 
Розділ V. 

Відповідальність за порушення закону щодо захисту інформації 
 
Стаття 17. Відповідальність за порушення порядку і правил захисту інформації  
Особи, винні в порушенні порядку і правил захисту оброблюваної в АС інформації, 

несуть дисциплінарну, адміністративну, кримінальну чи матеріальну відповідальність згідно 
з чинним законодавством України.  

Стаття 18. Відшкодування шкоди  
Шкода, заподіяна суб'єктам відносин, визначеним статтею 3 цього Закону, внаслідок 

незаконного створення перешкод для доступу до інформації, витоку чи втрати інформації в 
АС, відшкодовується особами, яких визнано винними в цьому.  

 
Розділ VІ. 

Міжнародна діяльність в галузі захисту інформації в АС 
 
Стаття 19. Взаємодія в питаннях захисту інформації в АС  
З метою забезпечення міждержавної взаємодії обчислювальних мереж і АС 

уповноважені Кабінетом Міністрів України органи координують свою роботу щодо захисту 
інформації з органами захисту інформації інших держав.  

Стаття 20. Забезпечення інформаційних прав України  
Фізичні та юридичні особи в Україні на підставі Закону України "Про інформацію" ( 

2657-12 ) можуть встановлювати взаємозв'язки з АС інших держав з метою обробки, обміну, 
продажу, купівлі відкритої інформації. Такі взаємозв'язки повинні виключати можливість 
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несанкціонованого доступу з боку інших держав або їх представників - резидентів України 
чи осіб без громадянства до інформації, що є в АС України, незалежно від форм власності і 
підпорядкування, стосовно якої встановлено вимоги нерозповсюдження її за межі України 
без спеціального дозволу.  

Іноземні держави, іноземні фізичні та юридичні особи можуть виступати власниками 
АС в Україні, власниками інформації, що розповсюджується та обробляється в АС України, 
або засновувати спільні з українськими юридичними та фізичними особами підприємства з 
метою створення АС, постачання інформації до АС України, обміну інформацією між АС 
України та АС інших держав. Окремі види такої діяльності здійснюються на підставі 
спеціального дозволу (ліцензії), що видається уповноваженим на це органом.  
 
Президент України                                              Л. КУЧМА  
м. Київ, 5 липня 1994 року  
N 80/94-ВР 
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ЗАКОН УКРАЇНИ 
Про засади внутрішньої і зовнішньої політики 

 
Цим Законом визначаються засади внутрішньої політики України у сферах розбудови 

державності, розвитку місцевого самоврядування та стимулювання розвитку регіонів, 
формування інститутів громадянського суспільства, національної безпеки і оборони, в 
економічній, соціальній і гуманітарній сферах, в екологічній сфері та сфері техногенної 
безпеки, а також засади зовнішньої політики України. 

 
Стаття 1. Завдання засад внутрішньої і зовнішньої політики 
 
1. Засади внутрішньої і зовнішньої політики визначають принципи та пріоритети 

державної політики у відповідних сферах. 
 
Стаття 2. Основні принципи внутрішньої і зовнішньої політики 
 
1. Засади внутрішньої і зовнішньої політики базуються на безумовному додержанні 

Конституції України, забезпеченні в Україні прав і свобод людини і громадянина та 
гарантуванні прав і свобод, проголошених Конституцією України, на загальновизнаних 
принципах і нормах міжнародного права, забезпеченні соціальної спрямованості економіки 
України та сталого соціально-економічного розвитку України, зміцненні демократичних 
засад суспільного і державного життя, забезпеченні верховенства права, економічної і 
політичної незалежності держави, захисту її національних інтересів, утвердження України як 
повноправного і авторитетного члена світового співтовариства. 

 
2. Внутрішня політика ґрунтується на таких принципах: 
пріоритетність захисту національних інтересів; 
верховенство права, забезпечення реалізації прав і свобод людини і громадянина, 

повага до гідності кожної особи; 
рівність усіх суб'єктів права власності перед законом, захист конкуренції у сфері 

економічної діяльності; 
здійснення державної влади на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу та судову; 
відкритість та прозорість процесів підготовки і прийняття рішень органами державної 

влади та органами місцевого самоврядування; 
забезпечення сталого розвитку економіки на ринкових засадах та її соціальної 

спрямованості; 
забезпечення балансу загальнодержавних, регіональних та місцевих інтересів; 
свобода, соціальна справедливість і творча самореалізація, участь громадян в 

управлінні державними і суспільними справами; 
соціальне партнерство та громадянська солідарність. 
 
3. Зовнішня політика ґрунтується на таких принципах: 
суверенна рівність держав; 
утримання від загрози силою або її застосування проти територіальної цілісності або 

політичної незалежності будь-якої іноземної держави; 
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повага до територіальної цілісності іноземних держав та непорушності державних 
кордонів; 

вирішення міжнародних спорів мирними засобами; 
повага до прав людини та її основоположних свобод; 
невтручання у внутрішні справи держав; 
взаємовигідне співробітництво між державами; 
сумлінне виконання взятих на себе міжнародних зобов'язань; 
пріоритет загальновизнаних норм і принципів міжнародного права перед нормами і 

принципами національного права; 
застосування Збройних Сил України лише у випадках актів збройної агресії проти 

України, будь-яких інших збройних зазіхань на її територіальну цілісність і недоторканність 
державних кордонів, боротьби з міжнародним тероризмом та піратством або в інших 
випадках, передбачених міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких 
надана Верховною Радою України; 

застосування міжнародних санкцій, контрзаходів та заходів дипломатичного захисту 
відповідно до міжнародного права у випадках міжнародних протиправних діянь, які 
завдають шкоди Україні, її громадянам і юридичним особам; 

своєчасність та адекватність заходів захисту національних інтересів реальним і 
потенційним загрозам Україні, її громадянам і юридичним особам. 

 
Стаття 3. Засади політики у сфері розбудови державності 
 
1. Основними засадами політики у сфері розбудови державності є: 
розвиток демократії шляхом удосконалення механізму державного управління, 

здійснення парламентського контролю; 
вдосконалення системи проведення виборів до Верховної Ради України та органів 

місцевого самоврядування; 
модернізація системи державної служби з урахуванням європейського досвіду на 

принципах професійності та політичної нейтральності; 
посилення відкритості та прозорості процесів підготовки і прийняття державних 

рішень та здійснення будь-яких дій, пов'язаних із формуванням і використанням бюджетних 
коштів, кадровими призначеннями на керівні посади в центральних органах виконавчої 
влади, судах, правоохоронних органах; 

забезпечення справедливого і доступного судочинства; забезпечення дотримання 
міжнародних стандартів незалежності суддів; 

посилення протидії корупції та тіньовій економічній діяльності, забезпечення 
безумовного дотримання принципів законності насамперед вищими посадовими особами 
держави, політиками, суддями, керівниками правоохоронних органів і силових структур; 

боротьба із злочинністю шляхом поліпшення координації роботи правоохоронних 
органів, оптимізації їх структури, належного забезпечення їх діяльності. 

 
Стаття 4. Засади внутрішньої політики у сферах розвитку місцевого 

самоврядування та стимулювання розвитку регіонів 
 
1. Основними засадами внутрішньої політики у сферах розвитку місцевого 

самоврядування та стимулювання розвитку регіонів є: 
утвердження місцевого самоврядування як фундаменту народовладдя, розширення 

повноважень місцевих рад шляхом децентралізації функцій органів державної влади, 
гармонізація загальнодержавних, регіональних та місцевих інтересів; 

реформування міжбюджетних відносин на користь місцевого самоврядування, 
створення умов для розвитку економічної самостійності регіонів; 
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удосконалення системи адміністративно-територіального устрою на принципах 
економічної самодостатності та доступності адміністративних (управлінських) і соціальних 
послуг споживачам цих послуг; 

зміцнення матеріальної бази органів місцевого самоврядування та підвищення рівня їх 
ресурсного забезпечення; 

посилення відповідальності представників органів місцевого самоврядування, 
сільських, селищних, міських голів перед територіальними громадами, що їх обрали; 

розроблення та впровадження проектів міжрегіональних економічних зв'язків і 
транскордонного співробітництва, спрямованих на підвищення конкурентоспроможності 
регіонів як основи їх динамічного розвитку; 

зміцнення економічної інтеграції регіонів з використанням переваг територіального 
поділу і кооперації праці; 

створення ефективних механізмів забезпечення активної участі територіальних 
громад та органів місцевого самоврядування у формуванні та реалізації державної 
регіональної політики; 

досягнення високої функціональної спроможності кадрового потенціалу регіонів, 
передусім шляхом створення системи і технологій залучення інвестицій для підготовки 
високопрофесійних управлінських кадрів. 

 
Стаття 5. Засади внутрішньої політики у сфері формування інститутів 

громадянського суспільства 
 
1. Основними засадами внутрішньої політики у сфері формування інститутів 

громадянського суспільства є: 
утвердження громадянського суспільства як гарантії демократичного розвитку 

держави; 
завершення політичної реформи, посилення взаємодії органів державної влади та 

органів місцевого самоврядування і об'єднань громадян, запровадження громадського 
контролю за діяльністю влади; 

забезпечення незалежної діяльності об'єднань громадян, посилення їх впливу на 
прийняття суспільне важливих рішень; 

підвищення ролі та відповідальності політичних партій, сприяння політичній 
структуризації суспільства на засадах багатопартійності, створення умов для забезпечення 
широкого представництва інтересів громадян у представницьких органах влади; 

проведення регулярних консультацій з громадськістю з важливих питань життя 
суспільства і держави; 

проведення всеукраїнських та місцевих референдумів як ефективних форм народного 
волевиявлення, участі народу у прийнятті суспільне важливих рішень. 

 
Стаття 6. Засади внутрішньої політики у сфері національної безпеки і оборони 
 
1. Основними засадами внутрішньої політики у сфері національної безпеки і оборони 

є: 
забезпечення життєво важливих інтересів людини і громадянина, суспільства і 

держави, своєчасне виявлення, запобігання і нейтралізація реальних та потенційних загроз 
національним інтересам у зовнішньополітичній, оборонній, соціально-економічній, 
енергетичній, продовольчій, екологічній та інформаційній сферах; 

зміцнення обороноздатності держави, посилення відповідальності органів державної 
влади всіх рівнів за неналежну підготовку і забезпечення безпеки держави; 

реформування Збройних Сил України та інших військових формувань з метою 
забезпечення їх максимальної ефективності та здатності оперативно реагувати на потенційні 
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загрози Україні, надання особливої уваги прикриттю повітряного і морського простору 
держави, всебічному забезпеченню Збройних Сил України; 

забезпечення поступового переходу до комплектування Збройних Сил України на 
контрактній основі, насамперед за спеціальностями, що визначають боєздатність підрозділів; 

забезпечення оснащення Збройних Сил України новітніми видами військової техніки 
та озброєнь, відновлення спроможності оборонно-промислового комплексу щодо 
впровадження новітніх технологій як на основі кооперації з державами – партнерами, так і 
впровадження власних замкнутих циклів створення військової техніки та озброєнь; 

удосконалення системи демократичного цивільного контролю над Воєнною 
організацією держави та правоохоронними органами, забезпечення їх відповідності вимогам 
європейських інституцій; 

забезпечення реалізації гарантій соціального захисту військовослужбовців, осіб 
рядового і начальницького складу, працівників правоохоронних органів, інших прирівняних 
до них осіб та членів їхніх сімей; 

завершення формування і розвиток вітчизняного оборонно-промислового комплексу; 
впровадження практики державного замовлення на озброєння та військову техніку для 
Збройних Сил України, інших складових Воєнної організації держави. 

 
Стаття 7. Засади внутрішньої політики в економічній сфері 
 
1. Основними засадами внутрішньої політики в економічній сфері є: 
забезпечення конкурентоспроможності національної економіки, досягнення високих 

темпів її зростання, забезпечення макроекономічної стабільності та низького рівня інфляції; 
розвиток внутрішнього ринку, підвищення ефективності його функціонування та 

вдосконалення механізмів державного регулювання, забезпечення збалансованості попиту та 
пропозиції на окремих ринках; 

проведення узгодженої антиінфляційної політики та забезпечення цінової і валютно-
курсової стабільності; 

проведення стабільної, раціональної та справедливої податкової політики, яка 
передбачає зниження податкового навантаження на економіку з розширенням бази 
оподаткування; 

проведення прозорої та виваженої бюджетної політики як дієвого інструменту 
соціально-економічного розвитку, захисту вразливих верств населення та інвестування в 
реальний сектор економіки для підтримки національного товаровиробника і збереження 
робочих місць; 

проведення ефективної політики управління державним боргом; 
підвищення результативності державних видатків, реалізація прозорої політики 

закупівель за державні кошти, яка гарантуватиме раціональне використання ресурсів; 
перенесення податкового навантаження з мобільних факторів виробництва (праці та 

капіталу) на споживання, насамперед шкідливої для здоров'я людей продукції, ресурсні та 
екологічні платежі; 

розвиток і зміцнення банківської системи та небанківських фінансових установ; 
забезпечення інституційної та фінансової незалежності Національного банку України 

одночасно з посиленням прозорості його діяльності; 
підвищення рівня захисту прав вкладників; 
впровадження ринкових інструментів акумулювання і перерозподілу довгострокових 

фінансових ресурсів, у тому числі в рамках введення обов'язкового накопичувального 
пенсійного забезпечення; 

розвиток ліквідного, прозорого та надійного фондового ринку, ефективне 
функціонування системи депозитарного обліку цінних паперів; 

забезпечення економічної збалансованості розвитку регіонів, узгодженості напрямів 
їх розвитку із загальнонаціональними потребами; 
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гарантування державою непорушності усіх форм власності як основи ринкової 
системи господарювання; 

створення сприятливих умов для розвитку підприємництва, спрощення умов 
започаткування бізнесу та виходу з нього, зменшення втручання держави в економічну 
діяльність суб'єктів господарювання, спрощення системи отримання дозволів, зниження 
тиску на бізнес з боку контролюючих органів; 

перехід на європейську модель ринкового нагляду, якості та безпеки продукції; 
впровадження європейських підходів у сфері делегування функцій держави суб'єктам 

господарювання; 
розвиток конкуренції як основного чинника підвищення ефективності економіки, 

забезпечення дієвого регулювання діяльності природних монополій, недопущення проявів 
монополізму на державному та регіональному рівнях; 

детінізація економіки, створення сприятливих умов для діяльності економічних 
агентів у легальному правовому полі; 

інтенсифікація інвестиційної та інноваційної діяльності, зокрема, шляхом залучення 
коштів підприємств і населення, утвердження ефективної системи страхування 
інвестиційних ризиків, стимулювання спрямування заощаджень громадян на інвестування 
економіки, забезпечення інноваційної складової інвестицій; 

запровадження економічних стимулів для заохочення модернізації національного 
виробництва, спрямування інвестицій у новітні технології, формування національної 
інноваційної інфраструктури та державних програм промислової модернізації; 

розвиток механізмів державно-приватного партнерства з метою залучення інвестицій 
у модернізацію промислової та соціальної інфраструктури; 

перехід від фіскальної до інвестиційно орієнтованої моделі приватизації, забезпечення 
прозорості прийняття рішень та взаємопов'язаності стратегії приватизації державного майна 
із стратегією розвитку економіки України та її окремих галузей; 

забезпечення ефективного управління об'єктами державної власності, запровадження 
прозорого та ефективного механізму реалізації державою своїх прав власника; 

досягнення високого рівня енергетичної безпеки, диверсифікація джерел постачання 
енергоносіїв, збільшення обсягу їх власного видобутку, підвищення ефективності 
використання енергоносіїв, впровадження енерго- та ресурсозберігаючих технологій; 

переведення українських газо-, нафтотранспортних і електричних мереж на умови 
функціонування, що діють у державах Європейського Союзу; 

створення умов для відродження українського села, ефективного використання земель 
сільськогосподарського призначення, формування конкурентоспроможного 
агропромислового комплексу, збільшення його експортного потенціалу, гарантування 
продовольчої безпеки держави; 

забезпечення високого рівня якості сільськогосподарської продукції та продовольства, 
формування прозорого ринку такої продукції; 

формування інфраструктури ринку земель, забезпечення оформлення 
правовстановлюючих документів на право власності на землю; 

розбудова транспортної інфраструктури, підвищення ефективності використання 
транзитного потенціалу держави, інтеграція транспортних мереж України у міжнародні 
транспортні коридори; 

реформування житлово-комунального господарства, забезпечення доступності 
комунальних послуг та підвищення їх якості, залучення мешканців до управління об'єктами 
житлово-комунального господарства. 

 
Стаття 8. Засади внутрішньої політики в соціальній сфері 
 
1. Основними засадами внутрішньої політики в соціальній сфері є: 
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забезпечення гарантованих Конституцією України прав і свобод громадян на основі 
впровадження європейських стандартів соціального захисту, підвищення якості соціальних 
послуг; 

надання громадянам упродовж усього життя соціальних гарантій на основі 
вдосконалення системи соціальних стандартів і пільг; 

досягнення ефективного демографічного розвитку; 
поліпшення соціального захисту дітей, утвердження духовно і фізично здорової, 

матеріально забезпеченої та соціальне благополучної сім'ї; 
сприяння молоді в реалізації творчих можливостей та ініціатив, залучення її до 

активної участі в соціальному, економічному та гуманітарному розвитку держави; 
забезпечення доступним житлом громадян, насамперед малозабезпечених, з 

обмеженими фізичними можливостями, молоді, працівників бюджетної сфери, формування 
потужного державного замовлення на будівництво соціального житла, відродження 
доступного іпотечного кредитування; 

трансформація державної політики у сфері зайнятості та ринку праці, у тому числі 
шляхом розвитку партнерства між роботодавцями і найманими працівниками, власниками 
підприємств, установ, організацій та професійними спілками; 

подолання бідності і зменшення соціального розшарування, зокрема, шляхом 
сприяння самозайнятості населення, розвитку малого та середнього бізнесу, недопущення 
виникнення заборгованості із заробітної плати на підприємствах, в установах, організаціях 
усіх форм власності; 

забезпечення державних гарантій щодо реалізації соціальних прав працівників 
підприємств, установ, організацій усіх форм власності, забезпечення молоді першим 
робочим місцем; 

забезпечення захисту прав громадян України, які працюють за кордоном, та сприяння 
їх поверненню в Україну; 

поетапне погашення зобов'язань держави за знеціненими заощадженнями громадян; 
удосконалення системи пенсійного забезпечення, створення умов для гідного життя 

людей похилого віку, стимулювання розвитку недержавної системи пенсійного страхування; 
забезпечення розміру соціальних виплат, які є основним джерелом доходів, на рівні, 

не нижчому за прожитковий мінімум, удосконалення системи підтримки соціальне 
незахищених верств населення; 

подолання бездомності громадян, безпритульності та бездоглядності дітей. 
 
Стаття 9. Засади внутрішньої політики в екологічній сфері та сфері техногенної 

безпеки 
 
1. Основними засадами внутрішньої політики в екологічній сфері та сфері техногенної 

безпеки є: 
забезпечення конституційних прав громадян на безпечне довкілля, створення 

екологічно і техногенно безпечних умов життєдіяльності населення, посилення 
просвітницької діяльності з інформування населення про екологічні норми і стандарти; 

збереження навколишнього природного середовища, вдосконалення національної 
екологічної політики, стимулювання розвитку екобезпечних технологій; 

забезпечення комплексного захисту населення та реабілітації території від 
негативного впливу наслідків Чорнобильської катастрофи, подолання наслідків 
Чорнобильської катастрофи; 

здійснення заходів щодо безпечного поводження з радіоактивними відходами, зняття 
з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об'єкта «Укриття» на екологічно 
безпечну систему; 

підвищення рівня цивільного захисту населення і територій від надзвичайних 
ситуацій техногенного та природного характеру; 
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впровадження системи екологічно збалансованого використання природних ресурсів. 
 
Стаття 10. Засади внутрішньої політики в гуманітарній сфері 
 
1. Основними засадами внутрішньої політики в гуманітарній сфері є: 
реалізація державної мовної політики на основі норм національного та міжнародного 

права, забезпечення всебічного розвитку і функціонування української мови в усіх сферах 
суспільного життя на всій території України, гарантування вільного розвитку, використання і 
захисту російської, інших рідних мов громадян України; 

створення належних умов для нарощення освітнього потенціалу України, 
забезпечення рівного доступу громадян до здобуття якісної освіти незалежно від місця 
проживання, майнового стану та фінансових можливостей; 

удосконалення системи освіти, забезпечення якісної дошкільної, повної загальної 
середньої, професійно-технічної, вищої освіти в державних і комунальних навчальних 
закладах, підвищення престижності праці педагогічних та науково-педагогічних працівників, 
підтримка обдарованої молоді; 

підвищення ролі вищої освіти і науки як основ становлення в Україні ефективної 
«економіки знань»; 

реформування та розвиток вітчизняної системи вищої освіти і науки, забезпечення їх 
інтеграції в європейський та світовий освітній і науковий простір, запровадження принципів 
та стандартів Болонського процесу у вищих навчальних закладах України; 

забезпечення ефективного захисту відповідно до міжнародних стандартів права 
інтелектуальної власності, в тому числі авторських і суміжних прав; 

сприяння культурному розвитку громадян України, створення умов для реалізації 
творчого потенціалу людини та суспільства, забезпечення рівних можливостей для всіх 
громадян України у задоволенні культурно-духовних потреб; 

відродження духовних цінностей Українського народу, захист та примноження його 
культурного надбання, збереження національної культурної спадщини, підтримка розвитку 
культури і мистецтва, відродження та збереження культурної самобутності регіонів; 

захист, модернізація та розвиток національної культурної індустрії (книговидання, 
кінематографія, мистецтво); 

створення умов для консолідації суспільства на основі національної системи духовних 
цінностей, у центрі якої людина, її розвиток, права і свободи, максимальне забезпечення її 
потреб; 

відновлення повноцінного діалогу між представниками різних соціальних та етнічних 
груп, культур та релігійних конфесій; 

забезпечення умов для формування толерантного суспільства, гарантування свободи 
совісті та віросповідання; 

забезпечення свободи засобів масової інформації та безперешкодного доступу 
громадян до інформації, створення умов для розвитку інформаційних технологій та 
інформаційного суспільства, широкої інтеграції і доступу громадян до світового 
інформаційного простору; 

створення суспільного мовлення та надання державної підтримки національному 
інформаційному продукту, здійснення заходів щодо захисту національного інформаційного 
простору; 

створення умов для максимальної реалізації здібностей талановитих спортсменів, 
стимулювання створення спортивної інфраструктури, сприяння участі українських 
спортсменів у міжнародних змаганнях, підвищення авторитету держави у світовому 
спортивному русі; 

реформування системи охорони здоров'я з метою забезпечення якісної і доступної 
медичної допомоги, надання державою гарантованого обсягу безоплатної медичної 
допомоги, ефективної реалізації державних цільових програм лікування найбільш 
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поширених небезпечних для здоров'я і життя людини захворювань, раціонального 
державного контролю за якістю лікарських засобів і виробів медичного призначення; 

розвиток страхової медицини, зокрема шляхом запровадження загальнообов'язкового 
державного медичного страхування; 

запровадження пріоритетного розвитку та профілактичного спрямування первинної 
лікувально-профілактичної допомоги, розвиток інституту сімейного лікаря, забезпечення 
проведення обов'язкових профілактичних медичних оглядів (диспансеризації) з метою 
ранньої діагностики захворювань, створення єдиного простору доступної для всіх верств 
населення медичної допомоги; 

удосконалення державної політики у сфері фізичної культури і спорту, сприяння 
популяризації та поширенню здорового способу життя, організації змістовного дозвілля. 

 
Стаття 11. Засади зовнішньої політики 
 
1. Україна як європейська позаблокова держава здійснює відкриту зовнішню політику 

і прагне співробітництва з усіма заінтересованими партнерами, уникаючи залежності від 
окремих держав, груп держав чи міжнародних структур. 

 
2. Основними засадами зовнішньої політики є: 
забезпечення національних інтересів і безпеки України шляхом підтримання мирного 

і взаємовигідного співробітництва з членами міжнародного співтовариства за 
загальновизнаними принципами і нормами міжнародного права; 

забезпечення дипломатичними та іншими засобами і методами, передбаченими 
міжнародним правом, захисту суверенітету, територіальної цілісності та непорушності 
державних кордонів України, її політичних, економічних, енергетичних та інших інтересів; 

використання міжнародного потенціалу для утвердження і розвитку України як 
суверенної, незалежної, демократичної, соціальної та правової держави, її сталого 
економічного розвитку; 

створення сприятливих зовнішньополітичних умов для розвитку української нації, її 
економічного потенціалу, історичної свідомості, національної гідності українців, а також 
етнічної, культурної, мовної, релігійної самобутності громадян України усіх 
національностей; 

утвердження провідного місця України у системі міжнародних відносин, зміцнення 
міжнародного авторитету держави; 

сприяння міжнародному миру і безпеці у світі, участь у всеосяжному політичному 
діалозі для підвищення взаємної довіри держав, подолання традиційних і нових загроз 
безпеці; 

дотримання Україною політики позаблоковості, що означає неучасть України у 
військово-політичних союзах, пріоритетність участі у вдосконаленні та розвитку 
європейської системи колективної безпеки, продовження конструктивного партнерства з 
Організацією Північноатлантичного договору та іншими військово-політичними блоками з 
усіх питань, що становлять взаємний інтерес; 

 
підтримка зміцнення ролі міжнародного права у міжнародних відносинах, 

забезпечення дотримання та виконання чинних, вироблення нових принципів і норм 
міжнародного права; 

запобігання конфліктам у регіонах, що межують з Україною, та врегулювання 
наявних конфліктів; 

забезпечення захисту прав та інтересів громадян і юридичних осіб України за 
кордоном; 

створення сприятливих умов для задоволення національно-культурних і мовних 
потреб українців, які проживають за межами України, підтримання з ними сталих зв'язків; 
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забезпечення інтеграції України в європейський політичний, економічний, правовий 
простір з метою набуття членства в Європейському Союзі; 

підтримка розвитку торговельно-економічного, науково-технічного та інвестиційного 
співробітництва України з іноземними державами на засадах взаємної вигоди; 

забезпечення з метою повноцінного економічного розвитку, підвищення добробуту 
народу інтеграції економіки України у світову економічну систему; 

розширення міжнародного співробітництва з метою залучення іноземних інвестицій, 
новітніх технологій та управлінського досвіду в національну економіку в інтересах її 
реформування, модернізації та інноваційного розвитку; 

підтримка інтеграції України у світовий інформаційний простір. 
 
Стаття 12. Визначення та реалізація засад внутрішньої і зовнішньої політики 
 
1. Визначення та реалізація засад внутрішньої і зовнішньої політики здійснюються на 

основі тісної взаємодії та координації зусиль Верховної Ради України, Президента України, 
Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних та місцевих органів виконавчої 
влади у цьому напрямі. 

 
2. Визначені цим Законом засади внутрішньої і зовнішньої політики мають 

ураховуватися під час розроблення проектів законодавчих та інших нормативно-правових 
актів. 

 
3. Повноваження щодо визначення та реалізації засад внутрішньої і зовнішньої 

політики здійснюють: 
Верховна Рада України як єдиний орган законодавчої влади в Україні – шляхом 

визначення засад внутрішньої і зовнішньої політики, внесення у разі потреби змін до цього 
Закону, законодавчого регулювання відносин, спрямованого на впровадження засад 
внутрішньої та зовнішньої політики у відповідних сферах, здійснення кадрової політики в 
межах, визначених Конституцією України, здійснення парламентського контролю; 

Президент України як глава держави, гарант державного суверенітету, територіальної 
цілісності України, додержання Конституції України, прав і свобод людини і громадянина – 
шляхом звернення із щорічними і позачерговими посланнями до Верховної Ради України 
про внутрішнє і зовнішнє становище України, в яких пропонується визначення, коригування 
засад внутрішньої і зовнішньої політики з урахуванням внутрішнього і зовнішнього 
становища України, здійснення керівництва зовнішньополітичною діяльністю держави, 
керівництва у сферах національної безпеки і оборони держави, реалізації права законодавчої 
ініціативи, зокрема щодо внесення змін до цього Закону, застосування права вето щодо 
прийнятих Верховною Радою України законів, у тому числі з підстав їх невідповідності 
визначеним цим Законом засадам внутрішньої і зовнішньої політики, здійснення кадрової 
політики в межах, визначених Конституцією України, видання на виконання Конституції і 
законів України указів та розпоряджень; 

 
Рада національної безпеки і оборони України як контролюючий та координуючий 

орган у сфері національної безпеки і оборони при Президентові України – шляхом розгляду 
на своїх засіданнях стратегічних питань забезпечення національної безпеки і оборони, 
здійснення координації та контролю за діяльністю центральних та місцевих органів 
виконавчої влади у сферах національної безпеки і оборони; 

Кабінет Міністрів України як вищий орган у системі органів виконавчої влади – 
шляхом забезпечення здійснення внутрішньої і зовнішньої політики держави, спрямованої на 
реалізацію засад такої політики, забезпечення розроблення з метою реалізації цих засад у 
відповідній сфері проектів законів та інших нормативно-правових актів, проведення 
експертизи таких проектів на відповідність засадам, визначеним цим Законом, здійснення 
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координації роботи міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та 
спрямування її на забезпечення реалізації засад внутрішньої і зовнішньої політики у 
відповідних сферах суспільного і державного життя, здійснення кадрової політики в межах, 
визначених Конституцією та законами України, реалізації права законодавчої ініціативи та 
видання в межах своєї компетенції постанов і розпоряджень; 

центральні та місцеві органи виконавчої влади, інші державні органи – шляхом участі 
в межах своєї компетенції у формуванні та реалізації внутрішньої і зовнішньої політики у 
відповідній сфері, розроблення в межах наданих повноважень проектів законів та інших 
нормативно-правових актів, спрямованих на реалізацію засад внутрішньої і зовнішньої 
політики, здійснення кадрової політики в межах, визначених законодавством; 

органи місцевого самоврядування – шляхом вирішення в межах Конституції І законів 
України питань місцевого значення у відповідних сферах внутрішньої політики та у сфері 
зовнішньоекономічної діяльності. 

 
4. У реалізації засад внутрішньої і зовнішньої політики беруть участь політичні партії, 

громадські організації у порядку, передбаченому законом. 
 
Стаття 13. Контроль за дотриманням засад внутрішньої і зовнішньої політики 
 
1. Контроль за дотриманням засад внутрішньої і зовнішньої політики здійснюється 

Верховною Радою України, Президентом України, Радою національної безпеки і оборони 
України, Кабінетом Міністрів України, іншими органами державної влади у межах їх 
повноважень, визначених Конституцією і законами України. 

 
Стаття 14. Прикінцеві положення 
 
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування. 
 
2. Внести до Закону України «Про основи національної безпеки України» (Відомості 

Верховної Ради України, 2003 р., № 39, ст. 351) такі зміни: 
1) абзац другий статті 1 доповнити словами «у сферах правоохоронної діяльності, 

боротьби з корупцією, прикордонної діяльності та оборони, міграційної політики, охорони 
здоров'я, освіти та науки, науково-технічної та інноваційної політики, культурного розвитку 
населення, забезпечення свободи слова та інформаційної безпеки, соціальної політики та 
пенсійного забезпечення, житлово-комунального господарства, ринку фінансових послуг, 
захисту прав власності, фондових ринків і обігу цінних паперів, податково-бюджетної та 
митної політики, торгівлі та підприємницької діяльності, ринку банківських послуг, 
інвестиційної політики, ревізійної діяльності, монетарної та валютної політики, захисту 
інформації, ліцензування, промисловості та сільського господарства, транспорту та зв'язку, 
інформаційних технологій, енергетики та енергозбереження, функціонування природних 
монополій, використання надр, земельних та водних ресурсів, корисних копалин, захисту 
екології і навколишнього природного середовища та інших сферах державного управління 
при виникненні негативних тенденцій до створення потенційних або реальних загроз 
національним інтересам»; 

2) в абзаці одинадцятому статті 6 слова «та в євроатлантичний безпековий простір» 
виключити; 

3) в абзаці п'ятому частини другої статті 8 слова «та Організації Північноатлантичного 
договору» виключити. 

 
3. Визнати такою, що втратила чинність, Постанову Верховної Ради України від 2 

липня 1993 року «Про Основні напрями зовнішньої політики України» (Відомості Верховної 
Ради України, 1993 р., № 37, ст. 379). 
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4. Кабінету Міністрів України: 
 у тримісячний строк підготувати та внести на розгляд Верховної Ради України 

пропозиції щодо приведення законодавчих актів України у відповідність із цим Законом; 
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом; 
забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами 

виконавчої влади їх нормативно-правових актів, які суперечать цьому Закону. 
 
Президент України                                                                        Віктор ЯНУКОВИЧ 
 
м. Київ 
1 липня 2010 року 
№ 2411-VІ 
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ЗАКОН УКРАЇНИ 

 
Про Збройні Сили України 

 
  ( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, N 9, ст.108 )  
  { Вводиться в дію Постановою ВР  
    N 1935-XII ( 1935-12 ) від 06.12.91, ВВР, 1992, N 9, ст.109 }  
  { Із змінами, внесеними згідно із Законом  
    N 3548-XII ( 3548-12 ) від 21.10.93, ВВР, 1993, N 44, ст.421 }  
  { В редакції Закону  
    N 2019-III ( 2019-14 ) від 05.10.2000, ВВР, 2000, N 48, ст.410 }  
{ Із змінами, внесеними згідно із Законами  
  N 1003-IV ( 1003-15 ) від 19.06.2003, ВВР, 2004, N 2, ст. 8  
  N 1740-IV ( 1740-15 ) від 03.06.2004, ВВР, 2004, N 33-34, ст. 405  
  N 2341-IV ( 2341-15 ) від 13.01.2005, ВВР, 2005, N 10, ст.188  
  N  328-V  (  328-16 ) від 03.11.2006, ВВР, 2006, N 51, ст.519  
  N 107-VI ( 107-17 ) від 28.12.2007, ВВР, 2008, N 5-6, N 7-8, ст.78  - зміни діють по 31 грудня 
2008 року }  
{ Додатково див. Рішення Конституційного Суду N 10-рп/2008 ( v010p710-08 ) від 22.05.2008 
}  
{ Із змінами, внесеними згідно із Законами  
  N  309-VI (  309-17 ) від 03.06.2008, ВВР, 2008, N 27-28, ст.253  
  N  803-VI (  803-17 ) від 25.12.2008, ВВР, 2009, N 19, ст.258  
  N 1256-VI ( 1256-17 ) від 14.04.2009, ВВР, 2009, N 36-37, ст.513  
  N 2526-VI ( 2526-17 ) від 21.09.2010, ВВР, 2011, N  4, ст.27  
  N 2592-VI ( 2592-17 ) від 07.10.2010, ВВР, 2011, N 10, ст.63  
  N 4026-VI ( 4026-17 ) від 15.11.2011, ВВР, 2012, N 25, ст.264  
  N 5286-VI ( 5286-17 ) від 18.09.2012, ВВР, 2013, N 38, ст.499 }  
  

     Україна, враховуючи необхідність забезпечення власної воєнної  безпеки та 
оборони,  усвідомлюючи свою відповідальність  у  справі  підтримання  міжнародної  
стабільності,  як суверенна і незалежна,  демократична,  соціальна, правова держава має 
Збройні Сили України  із необхідним рівнем їх бойової готовності та боєздатності.  

     Цей Закон  визначає  функції,  склад  Збройних  Сил  України, правові засади їх 
організації, діяльності, дислокації, керівництва та управління ними.  

 
Розділ I 

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
 
     Стаття 1. Функції Збройних Сил України  
 
     Збройні Сили  України  -  це  військове  формування,  на  яке відповідно до 

Конституції  України  (  254к/96-ВР  )  покладаються оборона України, захист її суверенітету, 
територіальної цілісності і недоторканності.  
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     Збройні Сили  України   забезпечують   стримування   збройної агресії  проти 
України та відсіч їй,  охорону повітряного простору держави  та  підводного  простору  у  
межах  територіального  моря України  у  випадках, визначених законом, беруть участь у 
заходах,  

спрямованих на боротьбу з тероризмом. 
{  Частина  друга статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законом N 803-VI ( 803-17 ) 

від 25.12.2008 }  
      {  Частину  третю  статті  1  виключено  на  підставі  Закону N 4026-VI ( 4026-17 ) 

від 15.11.2011 }  
       
З'єднання,   військові  частини  і  підрозділи  Збройних  Сил України  відповідно  до  

закону  можуть  залучатися  до здійснення заходів  правового режиму воєнного і 
надзвичайного стану, боротьби з  тероризмом  і піратством, посилення охорони державного 
кордону, суверенних прав України в її виключній (морській) економічній зоні  

і  континентального  шельфу  України  та  їх правового оформлення, протидії  
незаконним  перевезенням  зброї  і  наркотичних засобів, психотропних  речовин,  їх  
аналогів  або прекурсорів у відкритому морі,  ліквідації надзвичайних ситуацій природного 
та техногенного характеру,  надання  військової  допомоги  іншим державам, а також брати   
участь   у   міжнародному   військовому   співробітництві, міжнародних антитерористичних, 
антипіратських та інших міжнародних операціях  з  підтримання  миру  і безпеки на підставі 
міжнародних договорів   України   та   в   порядку  і  на  умовах,  визначених законодавством 
України. 

{   Частина   четверта  статті  1  в  редакції  Закону  N  4026-VI (  4026-17  )  від  
15.11.2011;  із  змінами,  внесеними згідно із Законом N 5286-VI ( 5286-17 ) від 18.09.2012 }  

 
     Органи  військового  управління розвідки та військові частини розвідки   Збройних   

Сил  України  відповідно  до  закону  можуть залучатися  до заходів добування 
розвідувальної інформації з метою підготовки  держави  до  оборони  та  для  забезпечення 
готовності Збройних Сил України до оборони держави. 

{   Статтю   1   доповнено   частиною  п'ятою  згідно  із  Законом N 2526-VI ( 2526-17 ) 
від 21.09.2010 }  

 
     Органи військового    управління    забезпечують    неухильне додержання  вимог  

Конституції  України стосовно того,  що Збройні Сили України не можуть  бути  використані  
для  обмеження  прав  і свобод  громадян  або  з  метою  повалення  конституційного  ладу, 
усунення органів державної влади чи перешкоджання їх діяльності.  

 
     Ніякі надзвичайні   обставини,   накази   чи    розпорядження командирів  і  

начальників  не можуть бути підставою для будь-яких незаконних дій по відношенню до 
цивільного населення,  його  майна та навколишнього середовища.  

 
     За віддання  і  виконання  явно  злочинного  розпорядження чи наказу  

військовослужбовці  несуть   відповідальність   згідно   з законом.  
 
     Права і  обов'язки  військовослужбовців,  які  залучаються до здійснення  заходів,  

передбачених частиною четвертою цієї статті, визначаються законом. 
{  Частина  статті  1  із  змінами,  внесеними  згідно із Законами N  2341-IV  (  2341-15 ) 

від 13.01.2005, N 4026-VI ( 4026-17 ) від 15.11.2011 }  
 
     Стаття 1-1. Право на застосування зброї та бойової техніки в мирний час  
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     З'єднання, військові  частини  і  підрозділи,  у  тому  числі чергові сили,  Збройних 
Сил  України  в  мирний  час  мають  право застосовувати і використовувати зброю та бойову 
техніку для:  

 
     відбиття ударів  засобів  повітряного та підводного нападу по важливих державних 

та  воєнних  об'єктах,  безпосереднє  прикриття яких здійснюється черговими силами;  
 
     припинення порушення  державного  кордону України повітряними суднами 

збройних формувань інших держав,  які не виконують  команд (сигналів),   що   подаються   
черговими  літаками-перехоплювачами (вертольотами), або застосовують зброю;  

 
     припинення протиправних дій повітряних  суден  у  повітряному просторі  України,  

якщо  вони використовуються з метою здійснення терористичного акту;  
 
     примушення до  посадки  захоплених  (викрадених)   повітряних суден;  
 
     забезпечення виконання  покладених  на  Збройні  Сили України завдань щодо 

відсічі  можливої  збройної  агресії  проти  України, забезпечення  недоторканності  
повітряного  простору та підводного простору в межах територіального моря України;  

 
     самозахисту в разі застосування зброї проти них  або  загрози такого  застосування,  

а  також  у  разі будь-яких дій,  що можуть призвести до нанесення значних матеріальних 
збитків об'єктам,  які прикриваються  ними,  за  місцем  дислокації чи в районі виконання  

завдань;  
 
     надання допомоги   кораблям   (катерам)   Морської    охорони Державної  

прикордонної  служби  України у разі застосування зброї проти них  або  загрози  такого  
застосування,  а  також  під  час безперервного  переслідування,  що  розпочалося  у 
територіальному морі України,  іноземного судна у відкритому морі  для  примушення  

його зупинитися;  
 
     відбиття піратських нападів на морські або повітряні судна та осіб,  які перебувають 

на їх борту, захоплення піратських морських або повітряних суден,  звільнення заручників, а 
також морських або повітряних суден,  захоплених піратами,  у відкритому  морі  чи  в  

іншому місці поза межами юрисдикції будь-якої держави;  
 
     забезпечення виконання  покладених  на  з'єднання,  військові частини і підрозділи 

Збройних  Сил  України  завдань  під  час  їх застосування  в  районі  проведення 
антитерористичної операції,  у разі вчинення  терористичного  акту  в  повітряному  просторі  
або територіальному   морі   України,   а   також   для   захисту  від терористичних  посягань  
об'єктів  Збройних  Сил  України,   зброї масового  ураження,  ракетної  і  стрілецької зброї,  
боєприпасів, вибухових  та  отруйних  речовин,  що  перебувають  у   військових частинах 
або зберігаються у визначених місцях;  

 
     забезпечення виконання  покладених  на  Збройні  Сили України завдань у 

відкритому морі з протидії незаконним перевезенням зброї і  наркотичних  засобів,  
психотропних  речовин,  їх  аналогів або прекурсорів.  

 
     Під час залучення до виконання завдань  з  посилення  охорони державного  кордону  

та  суверенних  прав  України  в її виключній (морській)  економічній  зоні  з'єднання,  
військові   частини   і підрозділи Збройних Сил України мають право:  
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     зберігати, застосовувати  і використовувати спеціальні засоби та зброю;  
 
     застосовувати і  використовувати  зброю  та  бойову  техніку, спеціальні  засоби  в 

порядку і випадках,  передбачених статтею 21 Закону України   "Про   Державну   
прикордонну   службу   України"  

( 661-15 ).  
 
     Застосування і   використання   зброї   та   бойової  техніки допускається в разі,  

якщо інші заходи виявилися неефективними або застосування таких заходів є неможливим. 
{  Закон  доповнено  статтею  1-1  згідно  із  Законом  N  4026-VI (4026-17) від 

15.11.2011 }  
 
     Стаття 2. Правова основа діяльності Збройних Сил України  
 
     Правовою основою    діяльності   Збройних   Сил   України   є Конституція  України,  

цей  Закон,  Закон  України  "Про   оборону України" (  1932-12 ),  статути Збройних Сил 
України,  інші закони України,  акти Президента  України,  Кабінету  Міністрів  України,  

міжнародні  договори  України,  що регулюють відносини в оборонній сфері.  
 

Розділ II 
ЗАГАЛЬНА СТРУКТУРА, СКЛАД, ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ДИСЛОКАЦІЯ 

ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ 
 
     Стаття 3. Структура Збройних Сил України  
 
     Міністерство оборони України є центральним органом виконавчої влади  і   

військового   управління,   у   підпорядкуванні   якого перебувають Збройні Сили України.  
 
     Збройні Сили України мають таку загальну структуру:  
 
     Генеральний  штаб  Збройних  Сил  України  як  головний орган військового  

управління; 
 { Абзац другий частини другої статті 3 із змінами,  внесеними  згідно  із  Законом  N  

803-VI ( 803-17 ) від 25.12.2008 }  
 
     види  Збройних  Сил  України  -  Сухопутні війська, Повітряні Сили, Військово-

Морські Сили;  
( Абзац третій частини другої статті 3  із  змінами,  внесеними згідно із Законом N 

1740-IV ( 1740-15 ) від 03.06.2004 )  
 
     з'єднання,  військові  частини,  військові навчальні заклади, установи  та  організації,  

що  не  належать до видів Збройних Сил України.   
{  Абзац  четвертий  частини другої статті 3 із змінами, внесеними згідно із Законом N 

803-VI ( 803-17 ) від 25.12.2008 }  
 
     Організаційно Збройні  Сили  України  складаються  з  органів військового  

управління,  з'єднань,  військових частин, військових навчальних закладів, установ та 
організацій. 

{  Стаття  3  із  змінами,  внесеними  згідно  із Законом N 803-VI ( 803-17 ) від 
25.12.2008 }  

 
     Стаття 4. Чисельність Збройних Сил України  
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     Чисельність Збройних  Сил  України  затверджується  Верховною Радою України за 

поданням Президента України.  
 
     Гранична чисельність    працівників    центрального   апарату Міністерства оборони 

України  затверджується  Кабінетом  Міністрів України.  
 
     Стаття 5. Комплектування Збройних Сил України  
 
     Особовий склад    Збройних    Сил   України   складається   з військовослужбовців і 

працівників  Збройних  Сил  України,  які  є громадянами України.  
 
     Окремі посади   працівників   Збройних   Сил  України  можуть комплектуватися   

громадянами,   які    проходять    альтернативну (невійськову) службу у порядку, 
визначеному законом.  

 
     Громадяни України  проходять  військову  службу  та виконують військовий 

обов'язок у запасі відповідно до закону.  
 
     Громадяни України,  які проходять військову службу у Збройних Силах   України,   

складають   військову   присягу   на   вірність Українському народові,  при  виконанні  
обов'язків  служби  носять військову форму одягу, їм довічно встановлюються законом 
військові звання.  Порядок  позбавлення  військового   звання   визначається законом.  

 
     Трудові відносини    працівників    Збройних    Сил   України регулюються 

законодавством про працю.  
 
     Стаття 6. Дислокація Збройних Сил України  
 
     Органи  військового управління, з'єднання, військові частини, військові  навчальні 

заклади, установи та організації Збройних Сил України  дислокуються  на  території  
держави  або тимчасово за її межами   відповідно   до   завдань  оборони,  стратегічного  
плану застосування   і   завдань  Збройних  Сил  України  з  урахуванням військово-
адміністративного    поділу    території    України   та соціально-економічних умов районів 
дислокації.  

 
     План дислокації   Збройних    Сил    України    розробляється Генеральним    штабом    

Збройних    Сил   України,   узгоджується Міністерством оборони України  з  Кабінетом  
Міністрів  України  і затверджується Президентом України.  

 
     Передислокація військових    частин,   а   також   військових навчальних закладів,  

установ та організацій Збройних Сил  України до  рівня  з'єднання здійснюється за рішенням 
Міністерства оборони України за погодженням з Кабінетом Міністрів України, а з'єднань - за 
рішенням Президента України. 

{  Стаття  6  із  змінами,  внесеними  згідно  із Законом N 803-VI ( 803-17 ) від 
25.12.2008 }  

 
Розділ III 

КЕРІВНИЦТВО ЗБРОЙНИМИ СИЛАМИ УКРАЇНИ ТА                     
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЇХ ДІЯЛЬНОСТІ 
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     Стаття 7. Президент України - Верховний Головнокомандувач Збройних Сил 
України  

 
     Керівництво Збройними  Силами  України в межах,  передбачених Конституцією 

України ( 254к/96-ВР ), здійснює Президент України як Верховний Головнокомандувач 
Збройних Сил України.  

 
     В особливий  період  керівництво  Збройними Силами України та іншими 

військовими формуваннями Президент України може здійснювати через Ставку Верховного 
Головнокомандувача, робочим органом якої є Генеральний штаб Збройних Сил України.  

 
     Стаття 8. Керівництво Збройними Силами України  
 
     Міністр оборони  України  здійснює   військово-політичне   та адміністративне 

керівництво Збройними Силами України, а також інші повноваження, передбачені 
законодавством.  

 
     Військово-політичне керівництво Збройними  Силами  України  - діяльність, 

спрямована на забезпечення реалізації політики держави у Збройних Силах України, 
політичних та стратегічних цілей у сфері оборони, принципів і напрямів розвитку Збройних 
Сил України.  

 
     Адміністративне керівництво   Збройними   Силами   України  - діяльність,  

спрямована на всебічне  забезпечення  життєдіяльності Збройних  Сил  України,  їх  
функціонування  та  розвитку  в межах виконання основних завдань державної політики у 
сфері оборони.  

 
     Начальник Генерального штабу - Головнокомандувач Збройних Сил України  

здійснює  безпосереднє  військове  керівництво  Збройними Силами України.  
 
     Безпосереднє військове керівництво -  діяльність,  спрямована на  здійснення  

заходів  щодо  розвитку  Збройних Сил України,  їх технічного  оснащення,  підготовки  та  
всебічного   забезпечення, визначення основ їх застосування, а також управління ними. 

{ Стаття 8 в редакції Закону N 803-VI ( 803-17 ) від 25.12.2008 }  
 
     Стаття 9. Повноваження Кабінету Міністрів України  стосовно Збройних Сил 

України  
 
     Кабінет Міністрів України:  
 
     організує підготовку  та реалізацію загальнодержавних програм розвитку Збройних 

Сил України,  озброєння та  військової  техніки, інших державних програм стосовно 
Збройних Сил України,  державного оборонного замовлення на поставку (закупівлю) 
продукції, виконання робіт,  надання послуг для потреб Збройних Сил України,  створення  

недоторканних та мобілізаційних запасів;  
 
     забезпечує постачання  Збройним  Силам   України   озброєння, військової техніки,  

енергетичних,  матеріально-технічних та інших ресурсів і майна,  надання послуг та їх 
фінансування в обсягах, що необхідні для   ефективного  виконання  Збройними  Силами  
України покладених на них завдань і функцій;  
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     забезпечує комплектування  Збройних  Сил   України   особовим складом,  їх  
мобілізаційне  та оперативне розгортання в особливий період,  здійснює заходи,  пов'язані  з  
підготовкою  та  призовом громадян на військову службу;  

 
     встановлює порядок   надання   Збройним   Силам   України   в управління об'єктів 

державної власності,  в тому  числі  земельних (водних)  ділянок,  інших  природних  
ресурсів,  фондів  і  майна, використання повітряного і водного простору,  морських і  
річкових портів, аеропортів та аеродромів (посадочних майданчиків), засобів зв'язку і 
радіочастотного  ресурсу,  комунікацій,  інших  об'єктів інфраструктури     держави,     
навігаційної,     топогеодезичної, метеорологічної,  гідрографічної  та  іншої  інформації,   
ведення геодезичних  і  картографічних  робіт,  необхідних  для  виконання покладених на 
Збройні  Сили  України  функцій  та  завдань  як  на платній,  так  і  безоплатній  основі,  у 
грошовій та інших формах розрахунків;  

 
     встановлює   порядок   забезпечення   справності,   технічної придатності   та  

модернізації  озброєння  та  військової  техніки Збройних  Сил  України;  {  Статтю  9  
доповнено абзацом згідно із Законом N 1256-VI ( 1256-17 ) від 14.04.2009 }  

 
     визначає  порядок  (  1007-2008-п,  487-2013-п ) застосування зброї  і  бойової  

техніки  з'єднаннями,  військовими  частинами і підрозділами,  у тому числі черговими 
силами, Збройних Сил України в  мирний час у разі виконання ними завдань у випадках, 
визначених частиною  четвертою  статті 1 та статтею 1-1 цього Закону;  

{ Абзац статті  9  в редакції Закону N 2341-IV ( 2341-15 ) від 13.01.2005; із  змінами, 
внесеними згідно із Законом N 4026-VI ( 4026-17 ) від 15.11.2011 }  

 
     забезпечує реалізацію  права  на соціально-економічний захист військовослужбовців  

та  осіб,  звільнених  з  військової  служби, членів  їх  сімей,  а також членів сімей 
військовослужбовців,  які загинули (померли),  пропали безвісти,  стали інвалідами  під  час 
проходження військової служби або потрапили в полон у ході бойових дій   (війни)   чи  під  
час  участі  в  міжнародних  операціях  з підтримання  миру  і безпеки; { Абзац восьмий 
статті 9 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5286-VI ( 5286-17 ) від 18.09.2012 }  

 
     регулює економічну  та  господарську  діяльність  у  Збройних Силах України;  
 
     здійснює відповідно до Конституції і законів України контроль за діяльністю 

Збройних  Сил  України  та  інші  повноваження  щодо забезпечення  бойової,  мобілізаційної 
готовності,  боєздатності і функціонування Збройних Сил України.  

 
     Стаття 10. Повноваження Міністерства оборони України у сфері управління 

Збройними Силами України  
 
     Міністерство оборони України:  
 
     здійснює військово-політичне  та  адміністративне  управління Збройними Силами 

України;  
 
     реалізує політику держави у Збройних Силах України, розробляє принципи  їх  

будівництва,  визначає напрями розвитку Збройних Сил України і підготовки їх у мирний та 
воєнний час;  

 
     забезпечує   життєдіяльність   Збройних   Сил   України,   їх функціонування,  бойову 

та мобілізаційну готовність, боєздатність, підготовку  до  виконання покладених на них 
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завдань, застосування, комплектування  особовим  складом  та  його підготовку, постачання 
озброєння та військової техніки, підтримання справності, технічної придатності  та  
модернізації  зазначеного  озброєння  і  техніки, матеріальних,   фінансових,  інших  ресурсів  
та  майна  згідно  з потребами,  визначеними  Генеральним штабом Збройних Сил України в 
межах  коштів, передбачених Державним бюджетом України, і здійснює контроль  за  їх  
ефективним  використанням, організовує виконання  

робіт  і  надання послуг в інтересах Збройних Сил України; { Абзац четвертий  частини  
першої  статті  10 в редакції Закону N 1256-VI ( 1256-17 ) від 14.04.2009 }  

 
     провадить розвідувальну та інформаційно-аналітичну діяльність з метою 

забезпечення виконання завдань,  які покладені на  Збройні Сили України;  
 
     взаємодіє   з   органами   державної  влади  та  громадськими організаціями, 

контролює дотримання законодавства у Збройних Силах України; { Абзац шостий частини 
першої статті 10 в редакції Закону N 1003-IV ( 1003-15 ) від 19.06.2003 }  

 
     розглядає  звернення,  здійснює  прийом громадян з питань, що належать  до  

компетенції  Міністерства оборони України; { Частину першу  статті  10  доповнено  абзацом  
згідно із Законом N 1003-IV ( 1003-15 ) від 19.06.2003 }  

 
     здійснює в межах своєї компетенції міжнародне співробітництво за воєнно-

політичним,  військово-технічним та іншими напрямами,  а також  з  питань  цивільно-
військових  відносин   з   відповідними органами  інших  держав  та  міжнародними 
організаціями; { Частину першу  статті  10  доповнено  абзацом  згідно із Законом N 1003-IV 
( 1003-15 ) від 19.06.2003 }  

 
     здійснює інші повноваження, передбачені законом.  
 
     Забезпечення окремих видів діяльності  Збройних  Сил  України може  проводитися  

державними  підприємствами,  що  створюються  у встановленому порядку Міністерством 
оборони України.  

 
     Організація    діяльності    Міністерства   оборони   України визначається  законами  

України та Положенням,  яке затверджується Президентом України. 
{  Частина третя статті 10 із змінами, внесеними згідно із Законом N  803-VI  (  803-17 ) 

від 25.12.2008; в редакції Закону N 2592-VI ( 2592-17 ) від 07.10.2010 }  
 
     Функції структурного підрозділу Міністерства оборони України, який проводить 

розвідувальну та інформаційно-аналітичну діяльність в інтересах оборони і безпеки  
держави,  визначаються  Положенням, яке затверджує Президент України.  

 
Розділ IV 

ДІЯЛЬНІСТЬ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ 
 
     Стаття 11. Засади діяльності Збройних Сил України  
 
     Збройні Сили України провадять свою діяльність на засадах:  
 
     вірності конституційному обов'язку та військовій присязі;  
 
     верховенства права,   законності  та  гуманності,  поваги  до людини, її 

конституційних прав і свобод;  
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     гласності, відкритості    для    демократичного    цивільного контролю;  
 
     поєднання єдиноначальності    і   колегіального   розроблення найбільш важливих 

рішень;  
 
     комплектування шляхом призову громадян на військову службу та прийняття на 

військову службу за контрактом;  
 
     постійної бойової та мобілізаційної готовності;  
 
     збереження  державної  таємниці; { Абзац восьмий статті 11 із змінами,  внесеними  

згідно  із  Законом  N  803-VI ( 803-17 ) від 25.12.2008 }  
 
     виховання військовослужбовців    на   патріотичних,   бойових традиціях 

Українського народу, додержання військової дисципліни;  
 
     забезпечення державного       соціально-економічного       та соціально-правового 

захисту громадян,  які перебувають на службі у Збройних Силах України, а також членів їх 
сімей;  

 
     заборони створення  і  діяльності   організаційних   структур політичних партій.  
 
     Стаття 12. Основні складові діяльності Збройних Сил України  
 
     Підготовка Збройних  Сил  України  до виконання покладених на них Конституцією 

України ( 254к/96-ВР )  завдань,  організація  та забезпечення їх виконання,  підтримання на 
належному рівні бойової і  мобілізаційної  готовності  та  боєздатності,  виховна  робота, 
збереження   життя   і  здоров'я  особового  складу,  забезпечення законності та  військової  
дисципліни  у  Збройних  Силах  України здійснюються   органами   військового  управління,  
командирами  і начальниками всіх рівнів відповідно до вимог  Конституції  України та 
законів України,  інших нормативно-правових актів, що регулюють відносини у сфері 
оборони.  

 
     Стаття 13. Мова у Збройних Силах України  
 
     У Збройних   Силах   України   мовою   службової  діяльності, діловодства та 

документації є державна мова.  
 
     Стаття 14. Господарська діяльність у Збройних Силах України  
 
     Збройні Сили   України   можуть   здійснювати    господарську діяльність згідно із 

законом.  
 
     Земля, води, інші природні ресурси, а також майно, закріплені за   військовими  

частинами,  військовими  навчальними  закладами, установами  та  організаціями  Збройних  
Сил  України, є державною власністю,   належать  їм  на  праві  оперативного  управління  та 
звільняються  від сплати усіх видів податків відповідно до законів з  питань  оподаткування. 

{  Частина друга статті 14 із змінами, внесеними згідно із Законом N   107-VI   (   107-17   
)   від   28.12.2007   -  зміну  визнано неконституційною    згідно   з   Рішенням   
Конституційного   Суду N  10-рп/2008  (  v010p710-08  ) від 22.05.2008; в редакції Закону  

N 309-VI ( 309-17 ) від 03.06.2008 }  
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     Особливості правового   режиму  майна  Збройних  Сил  України визначаються 

відповідним законом.  
 
     Стаття 15. Фінансування Збройних Сил України  
 
     Фінансування Збройних Сил  України  здійснюється  за  рахунок коштів Державного 

бюджету України.  
 
     Фінансування витрат Міністерства оборони України на виконання завдань, до яких 

можуть залучатися з'єднання, частини і підрозділи Збройних  Сил України,  визначених 
частиною третьою статті 1 цього Закону,  здійснюється  Кабінетом  Міністрів  України  за   
рахунок коштів,   що   виділяються  у  встановленому  законом  порядку  на виконання цих 
завдань, або додаткових коштів (надходжень).  

 
     Контроль за виконанням Державного бюджету України в  частині, що  стосується  

витрат на забезпечення функціонування Збройних Сил України, здійснюється згідно із 
законом.  

 
     Стаття 16. Соціальний і правовий захист військовослужбовців, членів їх сімей 

та працівників Збройних Сил України  
 
     Держава забезпечує    соціальний    і     правовий     захист військовослужбовців,  

членів  їх  сімей,  працівників Збройних Сил України,  а також членів сімей 
військовослужбовців,  які  загинули (померли),  пропали  безвісти,  стали інвалідами під час 
виконання службових  обов'язків  або постраждали в полоні в ході бойових дій (війни), при 
надзвичайному стані чи під час проходження військової служби за межами України в 
порядку військового співробітництва або у  складі  національного  контингенту чи 
національного персоналу у міжнародних миротворчих операціях. 

{  Частина перша статті 16 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5286-VI ( 5286-17 
) від 18.09.2012 }  

 
     Соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей  здійснюється 

відповідно до Закону України "Про соціальний і правовий захист   військовослужбовців   та   
членів   їх    сімей" ( 2011-12 ) та інших нормативно-правових актів.  

 
     Соціальний захист    працівників    Збройних    Сил   України забезпечується 

відповідно до законодавства про працю, про державну службу, інших нормативно-правових 
актів. 

{ Стаття 16 в редакції Закону N 328-V ( 328-16 ) від 03.11.2006 }  
 
     Стаття 17. Обмеження політичної діяльності у Збройних Силах України  
 
     Військовослужбовці зупиняють членство у політичних партіях та професійних 

спілках на період військової служби.  
 
     Військовослужбовці можуть     бути     членами    громадських організацій,  за 

винятком  організацій,  статутні  положення  яких суперечать засадам діяльності Збройних 
Сил України, і можуть брати участь в їх роботі у вільний від обов'язків військової служби 
час,  

коли вони вважаються такими, що не виконують обов'язків військової служби.  
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     Організація військовослужбовцями  страйків  і  участь  в   їх проведенні не 
допускаються.  

 
     Військовослужбовці та  працівники Збройних Сил України можуть бути  обмежені  у  

свободі  пересування,  вільному  виборі   місця проживання  та  праві вільно залишати 
територію України,  праві на збирання,  використання  і  поширення  інформації  відповідно   
до закону.  

     Працівники  зупиняють членство у політичних партіях на період роботи  у  
Збройних  Силах  України. 

{  Частина п'ята статті 17 із змінами, внесеними згідно із Законом N 803-VI ( 803-17 ) 
від 25.12.2008 }  

 
     Функціонування професійних  спілок  працівників,  які  уклали трудовий   договір   

із  Збройними  Силами  України,  здійснюється відповідно до Закону України "Про 
професійні спілки,  їх права  та гарантії діяльності" ( 1045-14 ).  

 
     Організація працівниками  Збройних  Сил  України  страйків  і участь в їх 

проведенні не допускаються.  
 
     Кожному військовослужбовцю  гарантується  право   сповідувати будь-яку релігію 

або не сповідувати ніякої.  
 
     Військовослужбовцям надається     можливість     відправляти, одноособово чи 

колективно,  релігійні культи і  ритуальні  обряди, вести релігійну діяльність з додержанням 
вимог Конституції України та законів України.  

 
     Стаття 18. Контроль і відповідальність за виконання цього Закону  
 
     Контроль за  виконанням  цього  Закону покладається на органи державної влади, 

передбачені законами України.  
 
     Нагляд за додержанням законності у  Збройних  Силах  України, цивільний   

демократичний  контроль  за  діяльністю  Збройних  Сил України здійснюються відповідно 
до закону.  

 
Розділ V 

ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 
 

     1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування,  крім статті 16, яка набирає 
чинності з 2001 року.  

     2. Кабінету  Міністрів  України  у  шестимісячний строк після набрання чинності 
цим Законом:  

     подати Верховній Раді України пропозиції щодо  внесення  змін до законів України, 
що випливають з цього Закону;  

     привести свої  нормативно-правові  акти у відповідність з цим Законом;  
     забезпечити перегляд і скасування  міністерствами  та  іншими центральними  

органами  виконавчої  влади  їх  нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.  
 
 Президент України                                       Л.КРАВЧУК  
 
 м. Київ, 6 грудня 1991 року  
        N 1934-XII 
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ЗАКОН УКРАЇНИ 

 
Про оборону України 

 
(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, № 9, ст.106) 
 {Вводиться в дію Постановою ВР № 1933-XII від 06.12.91, ВВР, 1992, № 9, ст.107} 
 {Із змінами, внесеними згідно із Законами  
№ 3547-XII від 21.10.93, ВВР, 1993, № 44, ст.420  
№ 221/94-ВР від 20.10.94, ВВР, 1994, № 45, ст.410  
№ 387/95-ВР від 17.10.95, ВВР, 1995, № 38, ст.284} 
 {В редакції Закону  
№ 2020-III від 05.10.2000, ВВР, 2000, № 49, ст.420} 
 {Із змінами, внесеними згідно із Законами  
№ 662-IV від 03.04.2003, ВВР, 2003, № 27, ст.209  
№ 1003-IV від 19.06.2003, ВВР, 2004, № 2, ст.8  
№ 3428-IV від 09.02.2006, ВВР, 2006, № 26, ст.215  
№ 1014-V від 11.05.2007, ВВР, 2007, № 33, ст.442  
№ 107-VI від 28.12.2007, ВВР, 2008, № 5-6, № 7-8, ст.78 - зміни діють по 31 грудня 

2008 року} 
{Додатково див. Рішення Конституційного Суду № 10-рп/2008 від 22.05.2008} 
 {Із змінами, внесеними згідно із Законами  
№ 803-VI від 25.12.2008, ВВР, 2009, № 19, ст.258  
№ 2526-VI від 21.09.2010, ВВР, 2011, № 4, ст.27  
№ 2592-VI від 07.10.2010, ВВР, 2011, № 10, ст.63  
№ 5286-VI від 18.09.2012, ВВР, 2013, № 38, ст.499  
№ 5404-VI від 02.10.2012, ВВР, 2013, № 41, ст.550} 
 
{У тексті Закону слова "миротворчих операціях" замінено словами "операціях з 

підтримання миру і безпеки"згідно із Законом № 5286-VI від 18.09.2012} 
 
 Цей Закон встановлює засади оборони України, а також повноваження органів 

державної влади, основні функції та завдання органів військового управління, місцевих 
державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, обов'язки підприємств, 
установ, організацій, посадових осіб, права та обов'язки громадян України у сфері оборони. 

 
Розділ I 

ЗАСАДИ ОБОРОНИ УКРАЇНИ ТА ПІДГОТОВКИ ДЕРЖАВИ ДО ОБОРОНИ 
 

Стаття 1. Визначення основних термінів 
 
 У цьому Законі терміни вживаються у такому значенні: 
 
 оборона України - система політичних, економічних, соціальних, воєнних, наукових, 

науково-технічних, інформаційних, правових, організаційних, інших заходів держави щодо 
підготовки до збройного захисту та її захист у разі збройної агресії або збройного конфлікту; 
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 обороноздатність держави - здатність держави до захисту у разі збройної агресії або 
збройного конфлікту. Вона складається з матеріальних і духовних елементів та є сукупністю 
воєнного, економічного, соціального та морально-політичного потенціалу у сфері оборони та 
належних умов для його реалізації; 

 
 збройна агресія - застосування іншою державою або групою держав збройної сили 

проти України. Збройною агресією проти України вважається будь-яка з таких дій: 
 
 вторгнення або напад збройних сил іншої держави або групи держав на територію 

України, а також окупація або анексія частини території України; 
 
 блокада портів, узбережжя або повітряного простору, порушення комунікацій 

України збройними силами іншої держави або групи держав; 
 
 напад збройних сил іншої держави або групи держав на військові сухопутні, морські 

чи повітряні сили або цивільні морські чи повітряні флоти України; 
 
 засилання іншою державою або від її імені озброєних груп регулярних або 

нерегулярних сил, що вчиняють акти застосування збройної сили проти України, які мають 
настільки серйозний характер, що це рівнозначно переліченим в абзацах п'ятому - сьомому 
цієї статті діям, у тому числі значна участь третьої держави у таких діях; 

 
 дії іншої держави (держав), яка дозволяє, щоб її територія, яку вона надала в 

розпорядження третьої держави, використовувалася цією третьою державою (державами) 
для вчинення дій, зазначених в абзацах п'ятому - восьмому цієї статті; 

 
 застосування підрозділів збройних сил іншої держави або групи держав, які 

перебувають на території України відповідно до укладених з Україною міжнародних 
договорів, проти третьої держави або групи держав, інше порушення умов, передбачених 
такими договорами, або продовження перебування цих підрозділів на території України 
після припинення дії зазначених договорів; 

 
 особливий період - період, що настає з моменту оголошення рішення про мобілізацію 

(крім цільової) або доведення його до виконавців стосовно прихованої мобілізації чи з 
моменту введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях та охоплює час 
мобілізації, воєнний час і частково відбудовний період після закінчення воєнних дій; 

 
{Абзац одинадцятий статті 1 в редакції Закону № 803-VI від 25.12.2008} 
 
 воєнний стан - це особливий правовий режим, що вводиться в Україні або в окремих 

її місцевостях у разі збройної агресії чи загрози нападу, небезпеки державній незалежності 
України, її територіальній цілісності та передбачає надання відповідним органам державної 
влади, військовому командуванню та органам місцевого самоврядування повноважень, 
необхідних для відвернення загрози та забезпечення національної безпеки, а також 
тимчасове, зумовлене загрозою, обмеження конституційних прав і свобод людини і 
громадянина та прав і законних інтересів юридичних осіб із зазначенням строку дії цих 
обмежень; 

 
 військове формування - створена відповідно до законодавства України сукупність 

військових з'єднань і частин та органів управління ними, які комплектуються 
військовослужбовцями і призначені для оборони України, захисту її суверенітету, державної 
незалежності і національних інтересів, територіальної цілісності і недоторканності у разі 



 165

збройної агресії, збройного конфлікту чи загрози нападу шляхом безпосереднього ведення 
воєнних (бойових) дій; 

 
{Абзац тринадцятий статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законом № 803-VI від 

25.12.2008} 
 
 підрозділ збройних сил іншої держави (далі - підрозділ збройних сил) - військове 

формування іноземної держави, що має постійну чи тимчасову організацію, належить до 
сухопутних (наземних), морських, повітряних або спеціальних військ (сил) цієї держави, 
оснащене легкою зброєю чи важкою бойовою технікою, яка підпадає під дію Договору про 
звичайні збройні сили в Європі, перебуває під командуванням особи, відповідальної перед 
своєю державою і законами України за поведінку своїх підлеглих, які зобов'язані 
дотримуватися внутрішньої дисципліни, законів України, норм міжнародного права, та яке 
направляється в Україну з конкретною метою, визначеною міжнародним договором України; 

 
 військове командування - Генеральний штаб Збройних Сил України, командування 

видів Збройних Сил України, об'єднане оперативне командування, управління оперативних 
командувань, територіальні управління, командування військових з'єднань, частин Збройних 
Сил України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань; 

 
{Абзац п'ятнадцятий статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законом № 803-VI від 

25.12.2008} 
 
 органи військового управління - Міністерство оборони України, інші центральні 

органи виконавчої влади, що здійснюють керівництво військовими формуваннями, 
утвореними відповідно до законів України, Генеральний штаб Збройних Сил України, інші 
штаби, командування, управління, постійні чи тимчасово утворені органи у Збройних Силах 
України та інших військових формуваннях, призначені для виконання функцій з управління, 
в межах їх компетенції, військами (силами), з'єднаннями, військовими частинами, 
військовими навчальними закладами, установами та організаціями, які належать до сфери 
управління центральних органів виконавчої влади, а також військові комісаріати, що 
забезпечують виконання законодавства з питань військового обов'язку і військової служби, 
мобілізаційної підготовки та мобілізації. 

 
{Абзац шістнадцятий статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законами № 1014-V від 

11.05.2007, № 803-VI від 25.12.2008} 
 
Стаття 2. Основи оборони України 
 
 Оборона України базується на готовності та здатності органів державної влади, усіх 

ланок воєнної організації України, органів місцевого самоврядування, єдиної системи 
цивільного захисту, національної економіки до переведення, при необхідності, з мирного на 
воєнний стан та відсічі збройній агресії, ліквідації збройного конфлікту, а також готовності 
населення і території держави до оборони. 

 
{Частина перша статті 2 із змінами, внесеними згідно із Законом № 803-VI від 

25.12.2008} 
 
 Правовою основою оборони держави є Конституція України, цей Закон, інші 

законодавчі акти України та відповідні міжнародні договори, згода на обов'язковість яких 
надана Верховною Радою України. 
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 Для організації оборони держави Президент України за поданням Кабінету Міністрів 
України затверджує військово-адміністративний поділ території України. 

 
 З метою запобігання збройній агресії та збройному конфлікту, забезпечення 

національних інтересів і реалізації власної воєнної політики Україна, дотримуючись норм 
відповідальної і заснованої на співробітництві поведінки в галузі безпеки, бере участь у 
міжнародних системах безпеки та міжнародному співробітництві у сфері оборони на підставі 
міжнародних договорів України та в порядку і на умовах, визначених законодавством 
України. 

 
 Визначаючи способи забезпечення власної безпеки у процесі підготовки держави до 

оборони та під час воєнних дій, Україна додержується принципів і норм міжнародного права, 
враховує законні інтереси безпеки інших держав. 

 
 Фінансування потреб національної оборони держави здійснюється виключно за 

рахунок і в межах коштів, визначених у законі про Державний бюджет України на 
відповідний рік. 

 
{Частина шоста статті 2 в редакції Закону № 107-VI від 28.12.2007 - зміну визнано 

неконституційною згідно з Рішенням Конституційного Суду № 10-рп/2008 від 22.05.2008} 
 
Стаття 3. Підготовка держави до оборони 
 
 Підготовка держави до оборони в мирний час включає: 
 
 прогнозування та оцінку воєнної небезпеки і воєнної загрози; 
 
 проведення розвідувальної та інформаційно-аналітичної діяльності в інтересах 

підготовки держави до оборони; 
 
{Статтю 3 доповнено новим абзацом згідно із Законом № 2526-VI від 21.09.2010} 
 
 здійснення заходів у зовнішньополітичній сфері, спрямованих на запобігання 

збройному конфлікту та відсіч збройній агресії; 
 
 формування та реалізацію воєнної, воєнно-економічної, військово-технічної та 

військово-промислової політики держави; 
 
 удосконалення структури, уточнення завдань і функцій Збройних Сил України та 

інших військових формувань, забезпечення необхідної чисельності їх особового складу, а 
також їх розвиток, підготовку і підтримання на належному рівні боєздатності, бойової та 
мобілізаційної готовності до оборони держави, планування їх застосування; 

 
 розвиток військово-промислового комплексу, створення сприятливих умов для 

мобілізаційного розгортання галузей національної економіки з метою виробництва 
озброєння, військової техніки і майна в необхідних обсягах; 

 
 забезпечення Збройних Сил України, інших військових формувань, утворених 

відповідно до законів України, та правоохоронних органів підготовленими кадрами, 
озброєнням, військовою та іншою технікою, продовольством, речовим майном, іншими 
матеріальними та фінансовими ресурсами; 
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 розвиток військово-технічного співробітництва з іншими державами з метою 
забезпечення Збройних Сил України, інших військових формувань, утворених відповідно до 
законів України, та правоохоронних органів озброєнням, військовою технікою і майном, які 
не виробляються в Україні; 

 
 підготовку національної економіки, території, органів державної влади, органів 

військового управління, органів місцевого самоврядування, а також населення до дій в 
особливий період; 

 
 створення державного матеріального резерву та резервних фондів грошових коштів; 
 
 забезпечення охорони державного кордону України; 
 
 військово-патріотичне виховання громадян України, підготовку молоді до служби в 

Збройних Силах України, забезпечення престижу військової служби; 
 
 забезпечення розвитку воєнної науки, формування науково-технічного і 

технологічного набутку для створення високоефективних засобів збройної боротьби; 
 
 захист інформаційного простору України та її входження у світовий інформаційний 

простір, створення розвинутої інфраструктури в інформаційній сфері; 
 
 забезпечення відкритого та демократичного цивільного контролю у сфері оборони в 

порядку, визначеному законодавством, та дотримання вимог щодо збереження державної 
таємниці; 

 
 інші заходи, що впливають на стан обороноздатності держави. 
 
Стаття 4. Відсіч збройній агресії проти України 
 
 У разі збройної агресії проти України або загрози нападу на Україну Президент 

України приймає рішення про загальну або часткову мобілізацію, введення воєнного стану в 
Україні або окремих її місцевостях, застосування Збройних Сил України, інших військових 
формувань, утворених відповідно до законів України, подає його Верховній Раді України на 
схвалення чи затвердження, а також вносить до Верховної Ради України подання про 
оголошення стану війни. 

 
 Органи державної влади та органи військового управління, не чекаючи оголошення 

стану війни, вживають заходів для відсічі агресії. На підставі відповідного рішення 
Президента України Збройні Сили України разом з іншими військовими формуваннями 
розпочинають воєнні дії. 

 
 З моменту оголошення стану війни чи фактичного початку воєнних дій настає 

воєнний час, який закінчується у день і час припинення стану війни. 
 

Розділ II 
ПОВНОВАЖЕННЯ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ, ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ ТА 

ЗАВДАННЯ ОРГАНІВ ВІЙСЬКОВОГО УПРАВЛІННЯ, МІСЦЕВИХ ДЕРЖАВНИХ 
АДМІНІСТРАЦІЙ, ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ, ПІДПРИЄМСТВ, 

УСТАНОВ І ОРГАНІЗАЦІЙ, ОБОВ'ЯЗКИ ПОСАДОВИХ ОСІБ, ПРАВА ТА 
ОБОВ'ЯЗКИ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ У СФЕРІ ОБОРОНИ 
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Стаття 5. Верховна Рада України 
 
 Верховна Рада України в межах повноважень, визначених Конституцією України, 

здійснює законодавче регулювання питань сфери оборони. 
 
Стаття 6. Президент України 
 
 Президент України здійснює повноваження у сфері оборони відповідно до 

Конституції України. 
 
 Повноваження Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України 

визначаються законами. 
 
{Частина друга статті 6 в редакції Закону № 803-VI від 25.12.2008} 
 
 Для здійснення повноважень у сфері оборони, визначених Конституцією та законами 

України, Президент України видає укази і розпорядження. Як Верховний 
Головнокомандувач Збройних Сил України Президент України видає накази і директиви з 
питань оборони. 

 
{Статтю 6 доповнено частиною третьою згідно із Законом № 803-VI від 25.12.2008} 
 
Стаття 7. Рада національної безпеки і оборони України 
 
 Рада національної безпеки і оборони України координує і контролює діяльність 

органів виконавчої влади у сфері оборони в межах повноважень, визначених Конституцією 
України та Законом України "Про Раду національної безпеки і оборони України". 

 
Стаття 8. Ставка Верховного Головнокомандувача 
 
 Для забезпечення стратегічного керівництва Збройними Силами України, іншими 

військовими формуваннями та правоохоронними органами в особливий період може 
створюватися Ставка Верховного Головнокомандувача як вищий колегіальний орган 
воєнного керівництва обороною держави у цей період. 

 
 Пропозиції про утворення Ставки Верховного Головнокомандувача, її персонального 

складу та граничної чисельності подаються Радою національної безпеки і оборони України 
на розгляд Президенту України і вводяться в дію Указом Президента України. Положення 
про Ставку Верховного Головнокомандувача затверджує Президент України. 

 
Стаття 9. Повноваження Кабінету Міністрів України у сфері оборони 
 
 Кабінет Міністрів України: 
 
 забезпечує в межах своєї компетенції державний суверенітет України, здійснення 

внутрішньої та зовнішньої політики держави, виконання Конституції і законів України, актів 
Президента України у сфері оборони держави; 

 
 визначає потреби в оборонних витратах, забезпечує виконання затвердженого 

Верховною Радою України Державного бюджету України щодо фінансування заходів у сфері 
оборони у визначених обсягах; 
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 організовує розроблення і виконання державних програм розвитку Збройних Сил 
України, інших військових формувань та розвитку озброєння і військової техніки, інших 
програм (планів) з питань оборони; 

 
 здійснює передбачені законодавством заходи щодо формування, розміщення, 

фінансування та виконання державного оборонного замовлення на поставку (закупівлю) 
продукції, виконання робіт, надання послуг для потреб Збройних Сил України, інших 
військових формувань; 

 
 встановлює порядок надання Збройним Силам України, іншим військовим 

формуванням у користування державного майна, в тому числі земельних (водних) ділянок, 
інших природних, енергетичних ресурсів, фондів, майна і послуг, використання повітряного і 
водного простору, морських і річкових портів, аеропортів та аеродромів (посадочних 
майданчиків), засобів зв'язку і радіочастотного ресурсу, комунікацій, інших об'єктів 
інфраструктури держави, навігаційної, топогеодезичної, метеорологічної, гідрографічної та 
іншої інформації, ведення геодезичних і картографічних робіт, необхідних для належного 
виконання покладених на ці органи функцій та завдань, як на платній, так і безоплатній 
основі, у грошовій та інших формах розрахунків; 

 
 здійснює загальнодержавні заходи щодо забезпечення живучості об'єктів 

національної економіки та державного управління у воєнний час; 
 
 забезпечує комплектування особовим складом Збройних Сил України, інших 

військових формувань та відповідних правоохоронних органів, здійснює заходи, пов'язані з 
підготовкою та проведенням призову громадян України на строкову військову службу; 

 
{Абзац восьмий статті 9 із змінами, внесеними згідно із Законом № 662-IV від 

03.04.2003} 
 
 здійснює згідно із законодавством України заходи з мобілізаційної підготовки та 

мобілізації, створення державного матеріального резерву, резервного фонду грошових 
коштів, інших резервів для забезпечення потреб оборони держави; 

 
 організовує підготовку населення і території держави до оборони; 
 
 вирішує питання щодо врегулювання діяльності місцевих органів військового 

управління (військових комісаріатів), допризовної та призовної підготовки, підготовки 
призовників з військово-технічних спеціальностей, ведення військового обліку 
військовозобов'язаних і призовників, виконання військово-транспортного обов'язку; 

 
 встановлює відповідно до закону порядок і терміни повного відшкодування вартості 

об'єктів права приватної власності, що згідно із законом відчужувалися у зв'язку із 
здійсненням заходів правового режиму воєнного стану; 

 
 утворює, реорганізовує, ліквідовує науково-дослідні установи Збройних Сил України, 

інших військових формувань і військові навчальні заклади та військові кафедри (відділення, 
факультети) інших державних вищих навчальних закладів; 

 
 забезпечує реалізацію права на соціально-економічний захист військовослужбовців 

та осіб, звільнених у запас або у відставку, членів їх сімей, а також членів сімей 
військовослужбовців, які загинули (померли), пропали безвісти, стали інвалідами під час 
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проходження військової служби або потрапили в полон у ході бойових дій (війни) чи під час 
участі в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки; 

 
 здійснює у визначених законом випадках регулювання господарської діяльності у 

Збройних Силах України та інших військових формуваннях; 
 
 встановлює відповідно до закону порядок реалізації та утилізації озброєння, 

військової техніки, іншого майна Збройних Сил України та інших військових формувань і 
правоохоронних органів, а також утилізації металобрухту, який утворився в них; 

 
 забезпечує здійснення передбачених законодавством заходів щодо цивільного 

захисту України, надання військової допомоги іншим державам, направлення підрозділів 
Збройних Сил України до інших держав, допуску та умов перебування підрозділів збройних 
сил інших держав на території України та участі України в міжнародних операціях з 
підтримання миру і безпеки; 

 
{Абзац сімнадцятий частини першої статті 9 із змінами, внесеними згідно із Законом 

№ 803-VI від 25.12.2008} 
 
 контролює виконання законів у сфері оборони, здійснює відповідно до законів інші 

заходи щодо забезпечення обороноздатності України, координує і контролює їх виконання та 
несе, в межах своїх повноважень, відповідальність за забезпечення оборони України. 

 
Стаття 10. Основні функції Міністерства оборони України 
 
 Міністерство оборони України як центральний орган виконавчої влади забезпечує 

проведення в життя державної політики у сфері оборони, функціонування, бойову та 
мобілізаційну готовність, боєздатність і підготовку Збройних Сил України до здійснення 
покладених на них функцій і завдань. 

 
 Міністерство оборони України: 
 
 бере участь у формуванні та реалізації державної політики з питань національної 

безпеки у воєнній сфері, оборони і військового будівництва, підготовці проектів 
законодавчих та інших нормативних актів у сфері оборони, забезпечує їх виконання у 
Збройних Силах України, у встановленому порядку координує діяльність державних органів 
та органів місцевого самоврядування щодо підготовки держави до оборони; 

 
{Абзац другий частини другої статті 10 із змінами, внесеними згідно із Законом № 

803-VI від 25.12.2008} 
 
 провадить розвідувальну та інформаційно-аналітичну діяльність в інтересах 

національної безпеки та оборони держави, бере участь в аналізі воєнно-політичної 
обстановки, прогнозуванні, виявленні та визначенні рівня воєнної загрози національній 
безпеці України; 

 
{Абзац третій частини другої статті 10 із змінами, внесеними згідно із Законом № 

803-VI від 25.12.2008} 
 
 забезпечує належний рівень боєздатності, укомплектованості, бойової та 

мобілізаційної готовності і підготовки Збройних Сил України; 
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 бере участь у формуванні оборонного бюджету, звітує перед Кабінетом Міністрів 
України про використання виділених коштів; 

 
 проводить державну військову кадрову політику, забезпечує розвиток військової 

освіти і науки, зміцнення дисципліни, правопорядку та виховання особового складу; 
 
 бере участь у забезпеченні функціонування національної економіки та державного 

управління в особливий період, у плануванні мобілізаційної підготовки її галузей та контролі 
за підготовкою підприємств, установ та організацій усіх форм власності до виконання 
мобілізаційних завдань та за їх виконанням; 

 
 виступає, відповідно до визначених Генеральним штабом Збройних Сил України 

потреб, вимог та пріоритетів, замовником із державного оборонного замовлення на 
розроблення, виробництво, постачання, ремонт, знищення та утилізацію озброєння, 
військової техніки, військового майна і металобрухту, виконання робіт і надання послуг, а 
також на поставку матеріальних цінностей до мобілізаційного резерву Збройних Сил 
України; 

 
 здійснює управління переданим Міністерству оборони України військовим майном і 

майном підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління; 
 
 організовує накопичення озброєння, військової техніки, інших матеріальних ресурсів 

у непорушному запасі та мобілізаційному резерві, а також створення резерву 
військовонавчених людських ресурсів; 

 
 забезпечує комплектування Збройних Сил України, інших військових формувань та 

відповідних правоохоронних органів особовим складом, здійснює разом з міністерствами та 
іншими центральними органами виконавчої влади, Радою міністрів Автономної Республіки 
Крим, місцевими державними адміністраціями, органами місцевого самоврядування заходи 
щодо підготовки громадян до військової служби, їх призову на військову службу або 
прийняття на військову службу за контрактом, при мобілізації, звільнення в запас 
військовослужбовців, які вислужили встановлені строки служби та у разі демобілізації, а 
також забезпечує їх відповідні права і свободи; 

 
{Абзац одинадцятий частини другої статті 10 із змінами, внесеними згідно із Законом 

№ 662-IV від 03.04.2003} 
 
 здійснює заходи, спрямовані на реалізацію соціально-економічних і правових 

гарантій військовослужбовцям, членам їх сімей та працівникам Збройних Сил України, 
особам, звільненим у запас або відставку, а також членам сімей військовослужбовців, які 
загинули (померли), пропали безвісти, стали інвалідами під час проходження військової 
служби або потрапили в полон у ході бойових дій (війни) чи під час участі в міжнародних 
операціях з підтримання миру і безпеки; 

 
 забезпечує реалізацію заходів демократичного цивільного контролю за Збройними 

Силами України; 
 
 здійснює в межах своєї компетенції міжнародне співробітництво за воєнно-

політичним, військово-технічним та іншими напрямами, а також з питань цивільно-
військових відносин з відповідними органами інших держав та міжнародними організаціями; 
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{Абзац чотирнадцятий частини другої статті 10 в редакції Закону № 1003-IV від 
19.06.2003} 

 
 забезпечує виконання рішень про участь підрозділів Збройних Сил України в 

міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки та надання військової допомоги іншим 
державам, направлення підрозділів Збройних Сил України до інших держав, допуск та умови 
перебування підрозділів збройних сил інших держав на території України; 

 
 забезпечує взаємовідносини Збройних Сил України з державними органами, 

громадськими організаціями та громадянами, реалізує інші повноваження, що випливають з 
цього та інших законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України у 
сфері оборони. 

 
 Положення про Міністерство оборони України затверджує Президент України. 
 
{Частина третя статті 10 із змінами, внесеними згідно із Законом № 803-VI від 

25.12.2008; в редакції Закону № 2592-VI від 07.10.2010} 
 
 Порядок організації розвідувальної діяльності в інтересах оборони держави 

визначається законом. 
 
Стаття 11. Основні функції Генерального штабу Збройних Сил України 
 
 Генеральний штаб Збройних Сил України є головним військовим органом з 

планування оборони держави, управління застосуванням Збройних Сил України, координації 
та контролю за виконанням завдань у сфері оборони органами виконавчої влади, органами 
місцевого самоврядування, військовими формуваннями, утвореними відповідно до законів 
України, та правоохоронними органами у межах, визначених цим Законом, іншими законами 
України і нормативно-правовими актами Президента України, Верховної Ради України та 
Кабінету Міністрів України. 

 
 Генеральний штаб Збройних Сил України в особливий період є робочим органом 

Ставки Верховного Головнокомандувача. 
 
 Генеральний штаб Збройних Сил України: 
 
 прогнозує тенденції розвитку форм і способів воєнних дій та засобів збройної 

боротьби, бере участь у формуванні та реалізації державної політики у сфері оборони, 
стратегії воєнної безпеки, обгрунтовує напрями розвитку Збройних Сил України; 

 
 здійснює стратегічне планування застосування Збройних Сил України, інших 

військових формувань, утворених відповідно до законів України, та правоохоронних органів 
для оборони держави; 

 
 визначає потреби в особовому складі, озброєнні, військовій техніці, матеріально-

технічних, енергетичних, фінансових, інформаційних ресурсах, продовольстві, земельних і 
водних ділянках, комунікаціях, фондах та майні, необхідних для належного виконання 
завдань Збройними Силами України та іншими військовими формуваннями, контролює 
повноту і якість їх отримання; 
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 здійснює керівництво у сфері оборони та забезпечення громадського порядку в 
Україні або в окремих її місцевостях, де введено воєнний стан у межах, визначених 
відповідним законом; 

 
 бере участь у створенні та контролює стан системи управління державою в 

особливий період; 
 
 доводить до Збройних Сил України, інших військових формувань, утворених 

відповідно до законів України, та правоохоронних органів, а в особливий період - і до 
міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, рад оборони Автономної 
Республіки Крим та областей, міст Києва та Севастополя директиви і накази Верховного 
Головнокомандувача Збройних Сил України з питань оборони, організовує їх виконання і 
здійснює контроль за їх реалізацією; 

 
{Абзац сьомий частини третьої статті 11 із змінами, внесеними згідно із Законом № 

803-VI від 25.12.2008} 
 
 бере участь в організації та контролює підготовку системи зв'язку, комунікацій і в 

цілому території держави до оборони; 
 
 бере участь у розробці мобілізаційного плану держави, контролює стан 

мобілізаційної підготовки державних органів, органів місцевого самоврядування, галузей 
економіки, підприємств, установ, організацій усіх форм власності та виконання ними 
мобілізаційних завдань в особливий період; 

 
 організовує стратегічне розгортання Збройних Сил України та інших військових 

формувань, взаємодію з міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, 
радами оборони Автономної Республіки Крим та областей, міст Києва та Севастополя під час 
виконання завдань оборони держави; 

 
{Абзац десятий частини третьої статті 11 із змінами, внесеними згідно із Законом № 

803-VI від 25.12.2008} 
 
 бере участь в організації використання та контролю за повітряним, водним і 

інформаційним простором держави та здійснює його в особливий період; 
 
 здійснює контроль за станом бойової та мобілізаційної готовності і боєздатності 

органів управління, з'єднань, частин, установ і організацій військових формувань, утворених 
відповідно до законів України, та правоохоронних органів, призначених для 
підпорядкування органам військового управління в особливий період та для виконання 
завдань територіальної оборони; 

 
 організовує комплектування Збройних Сил України, інших військових формувань та 

відповідних правоохоронних органів військовослужбовцями, призов громадян на строкову 
військову службу, навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори, накопичення 
військовонавчених людських ресурсів; 

 
{Абзац тринадцятий частини третьої статті 11 із змінами, внесеними згідно із Законом 

№ 662-IV від 03.04.2003} 
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 проводить розвідувальну та інформаційно-аналітичну діяльність в інтересах 
підтримання у готовності і бойового застосування Збройних Сил України, для чого має у 
своєму складі відповідний структурний підрозділ; 

 
 організовує підготовку Збройних Сил України до виконання покладених на них 

завдань, здійснює координацію і контроль підготовки інших військових формувань, 
утворених відповідно до законів України, та правоохоронних органів до виконання завдань з 
оборони України; 

 
 організовує використання національної системи зв'язку в інтересах оборони, здійснює 

відповідно до закону управління та регулювання в сфері використання радіочастотного 
ресурсу, виділеного для цілей оборони; 

 
 організовує застосування засобів державного розпізнавання у державних органах, 

Збройних Силах України, інших військових формуваннях, утворених відповідно до законів 
України, використання цих засобів на підприємствах, в установах та організаціях усіх форм 
власності; 

 
 планує та здійснює контроль за військовими перевезеннями всіх видів у державі в 

особливий період, а також перевезеннями, здійснюваними для Збройних Сил України у 
мирний час; 

 
 здійснює в межах своєї компетенції міжнародне військове співробітництво із 

збройними силами інших держав, бере участь у міжнародному співробітництві за воєнно-
політичним, військово-технічним та іншими напрямами, забезпечує підготовку і участь 
національного контингенту та національного персоналу Збройних Сил України у 
міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки; 

 
{Частину третю статті 11 доповнено абзацом згідно із Законом № 1003-IV від 

19.06.2003; із змінами, внесеними згідно із Законом № 5286-VI від 18.09.2012} 
 
 забезпечує згідно з міжнародними договорами у галузі роззброєння та контролю над 

озброєннями інспекційну діяльність на території України та поза її межами, збирає, 
опрацьовує інформацію та повідомлення відповідно до цих міжнародних договорів 
незалежно від підлеглості об'єктів інспектування; 

 
 реалізує інші повноваження, що випливають з цього та інших законів України, актів 

Президента України, Кабінету Міністрів України. 
 
 Генеральний штаб Збройних Сил України організовує свою діяльність відповідно до 

Положення, яке затверджує Президент України. 
 
Стаття 12. Завдання інших військових формувань, утворених відповідно до 

законів України, та правоохоронних органів 
 
 Участь в обороні держави разом із Збройними Силами України беруть у межах своїх 

повноважень інші військові формування, утворені відповідно до законів України, Державна 
спеціальна служба транспорту, а також відповідні правоохоронні органи. 

 
{Частина перша статті 12 із змінами, внесеними згідно із Законами № 662-IV від 

03.04.2003, № 3428-IV від 09.02.2006, № 803-VI від 25.12.2008} 
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 Діяльність і управління іншими військовими формуваннями, утвореними відповідно 
до законів України, та правоохоронними органами, які відповідно до своїх повноважень 
беруть участь в обороні держави, здійснюються згідно із законодавством. 

 
 Інші військові формування, утворені відповідно до законів України, та відповідні 

правоохоронні органи: 
 
 узгоджують з Генеральним штабом Збройних Сил України їх програми розвитку в 

частині, що стосується оборони держави, а також плани підготовки їх органів управління, 
з'єднань і частин, призначених для підпорядкування органам військового управління в 
особливий період та виконання завдань територіальної оборони; 

 
 здійснюють під керівництвом Генерального штабу Збройних Сил України 

планування застосування органів управління, з'єднань і частин, призначених для 
підпорядкування органам військового управління Збройних Сил України в особливий період 
та виконання завдань територіальної оборони, надають Генеральному штабу Збройних Сил 
України необхідну для цієї роботи інформацію; 

 
 здійснюють разом із Збройними Силами України підготовку та забезпечують 

готовність до спільних дій з метою оборони, беруть участь у створенні єдиної системи 
управління та всебічного забезпечення на особливий період; узгоджують з Генеральним 
штабом оперативно-стратегічні вимоги до озброєння та військової техніки, військово-
технічного майна, його якісні та кількісні показники, спільно з Міністерством оборони 
України розробляють державну програму розвитку озброєння і військової техніки та 
формують державне оборонне замовлення; 

 
 узгоджують з Міністерством оборони України програми підготовки військових 

кадрів, вживають заходів щодо оптимізації системи військової освіти; 
 
 беруть участь у підготовці громадян України до військової служби, в тому числі 

допризовній підготовці молоді, підготовці призовників з військово-технічних 
спеціальностей, забезпеченні призову на строкову військову службу, навчальні (або 
перевірочні) та спеціальні збори і під час мобілізації, а також у військово-патріотичному 
вихованні громадян України; 

 
 забезпечують здійснення відповідних заходів щодо підготовки території України до 

оборони; 
 
 беруть участь у виконанні завдань територіальної оборони, сприяють забезпеченню 

правового режиму воєнного стану; 
 
 сприяють Збройним Силам України у виконанні ними завдань, здійснюють їх 

пріоритетне забезпечення та інші повноваження у сфері оборони України згідно із 
законодавством. 

 
 В особливий період відповідним органам військового управління Збройних Сил 

України підпорядковуються визначені в установленому порядку Генеральним штабом 
Збройних Сил України органи управління, з'єднання, частини та установи інших військових 
формувань. 

 
Стаття 13. Діяльність центральних та інших органів виконавчої влади у сфері 

оборони 
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{Назва статті 13 із змінами, внесеними згідно із Законом № 803-VI від 25.12.2008} 
 
 Міністерства центральні та інші органи виконавчої влади у взаємодії з Міністерством 

оборони України у межах своїх повноважень: 
 
{Абзац перший частини першої статті 13 із змінами, внесеними згідно із Законом № 

803-VI від 25.12.2008} 
 
 організовують і забезпечують виконання законодавства у сфері оборони, сприяють 

Збройним Силам України у виконанні ними завдань, здійснюють їх належне забезпечення за 
напрямами діяльності; 

 
 узгоджують з Генеральним штабом Збройних Сил України та забезпечують 

проведення заходів щодо розвитку системи зв'язку, шляхів, транспорту, інших об'єктів 
інфраструктури і території держави та підготовки своїх галузей до оборони, забезпечують їх 
територіальну оборону в межах своїх повноважень; 

 
 забезпечують за замовленням Міністерства оборони України, інших центральних 

органів виконавчої влади, що здійснюють керівництво військовими формуваннями, 
утвореними відповідно до законів України, та правоохоронними органами, підготовку 
офіцерів запасу у вищих навчальних закладах, які належать до сфери їх управління; 

 
 планують, організовують і контролюють виконання заходів з мобілізаційної 

підготовки відповідних органів управління, установ, організацій і підприємств усіх форм 
власності відповідних галузей національної економіки, створюють і утримують визначені 
Кабінетом Міністрів України резерви матеріальних і фінансових ресурсів; 

 
 організовують роботу, пов'язану з військово-патріотичним вихованням громадян 

України, надають допомогу громадським організаціям, діяльність яких спрямована на 
зміцнення обороноздатності держави та військово-патріотичне виховання громадян України; 

 
 беруть участь у формуванні та реалізації державних програм розвитку Збройних Сил 

України та інших військових формувань, утворених відповідно до законів України, та 
правоохоронних органів, розвитку озброєння і військової техніки, інших програм (планів) з 
питань оборони; 

 
 узгоджують з Генеральним штабом Збройних Сил України питання використання 

повітряного, водного та інформаційного простору держави; 
 
 організовують розроблення та виконання програм із створення нових і модернізації 

наявних зразків озброєння та військової техніки, військового майна, створення виробничих 
потужностей для їх випуску, набуття досвіду у сфері науки, техніки і технологій та 
впровадження його у виробництво оборонної продукції; 

 
 забезпечують виконання державного оборонного замовлення; 
 
 забезпечують виконання законодавства про соціально-економічний захист громадян 

України у зв'язку з проходженням військової служби; 
 
 здійснюють згідно із законодавством інші повноваження у сфері оборони України. 
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 Функції органів, які проводять розвідувальну та інформаційно-аналітичну діяльність 
в інтересах національної безпеки, визначаються Положенням про ці органи, яке 
затверджується Президентом України. 

 
Стаття 14. Діяльність Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих 

державних адміністрацій у сфері оборони 
 
 Рада міністрів Автономної Республіки Крим та місцеві державні адміністрації, 

забезпечуючи на відповідній території виконання підприємствами, установами та 
організаціями усіх форм власності, посадовими особами і громадянами Конституції та 
законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, центральних органів 
виконавчої влади з питань оборони: 

 
 організовують і виконують завдання територіальної оборони; 
 
 вирішують питання організації цивільного захисту, виконання органами управління у 

справах цивільного захисту покладених на них завдань; 
 
{Абзац третій частини першої статті 14 із змінами, внесеними згідно із Законом № 

803-VI від 25.12.2008} 
 
 організовують надання підприємствами, установами та організаціями комунально-

побутових послуг і ресурсів, виробництво та постачання продукції, електро- і теплоенергії 
Збройним Силам України та іншим військовим формуванням на договірних засадах; 

 
 надають у визначеному законодавством порядку частинам, підприємствам, установам 

та організаціям і навчальним закладам Збройних Сил України та іншим військовим 
формуванням службові приміщення і житлову площу як у мирний, так і у воєнний час; 

 
 організовують військовий облік і підготовку громадян України до військової служби, 

в тому числі допризовну підготовку молоді, підготовку призовників з військово-технічних 
спеціальностей та військово-патріотичного виховання, забезпечують їх призов на строкову 
військову службу, навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори і під час мобілізації; 

 
 виконують передбачені законодавством заходи щодо мобілізаційної підготовки та 

проведення мобілізації на відповідній території, у тому числі здійснення контролю за станом 
мобілізаційної готовності підприємств, установ та організацій, що є об'єктами спільної 
власності територіальних громад сіл, селищ, міст, районів у містах і перебувають в 
управлінні районних і обласних рад або належать до майна Автономної Республіки Крим чи 
підприємств, установ та організацій усіх форм власності, які в установленому порядку 
залучаються ними до виконання мобілізаційних завдань (замовлень); 

 
 реалізують право на соціально-економічний та соціально-правовий захист 

військовослужбовців та осіб, звільнених у запас або у відставку, членів їх сімей, а також 
членів сімей військовослужбовців, які загинули (померли), пропали безвісти, стали 
інвалідами під час проходження військової служби або потрапили в полон у ході бойових дій 
(війни) чи під час участі в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки; 

 
 здійснюють інші повноваження в галузі оборонної роботи, передбачені 

законодавством. 
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 В особливий період для керівництва виконанням на відповідній території заходів 
щодо оборони України рішенням Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних 
державних адміністрацій, державних адміністрацій міст Києва та Севастополя утворюються 
ради оборони Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя. 
Положення про ради оборони Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та 
Севастополя затверджуються Кабінетом Міністрів України. 

 
{Частина друга статті 14 в редакції Закону № 803-VI від 25.12.2008} 
 
Стаття 15. Діяльність органів місцевого самоврядування у сфері оборони 
 
 Виконавчі органи сільських, селищних, міських рад у галузі оборонної роботи 

забезпечують: 
 
 підготовку громадян до військової служби, а також загальне військове навчання у 

воєнний час; 
 
 приписку громадян до призовних дільниць, військовий облік військовозобов'язаних і 

призовників; 
 
 призов громадян на строкову військову службу; 
 
 направлення громадян на навчальні (або перевірочні) і спеціальні збори; 
 
 організацію та участь у здійсненні на відповідній території заходів, пов'язаних з 

мобілізаційною підготовкою, територіальною обороною та цивільним захистом; 
 
{Абзац шостий статті 15 із змінами, внесеними згідно із Законом № 803-VI від 

25.12.2008} 
 
 бронювання військовозобов'язаних на період мобілізації та на воєнний час; 
 
 проведення мобілізації людських, транспортних та інших ресурсів в особливий 

період; 
 
 здійснення контролю за використанням і охороною наданих у встановленому порядку 

для потреб оборони земельних, водних та інших природних ресурсів згідно із 
законодавством; 

 
 вирішення згідно із законодавством питань, пов'язаних з наданням частинам, 

установам, навчальним закладам Збройних Сил України та іншим військовим формуванням, 
утвореним відповідно до законів України, та правоохоронним органам службових приміщень 
і житлової площі, інших об'єктів, здійсненням контролю за їх використанням, наданням 
комунально-побутових та інших послуг; 

 
 організацію виробництва і поставки військам підприємствами та організаціями, що 

належать до комунальної власності, замовленої продукції, енергетичних та інших ресурсів; 
 
 сприяння у підтриманні відповідного режиму в прикордонній смузі та у 

контрольованих прикордонних районах; 
 
 проведення заходів щодо військово-патріотичного виховання громадян України; 
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 здійснення інших повноважень у галузі оборонної роботи, передбачених законами. 
 
Стаття 16. Завдання підприємств, установ та організацій і обов'язки їх посадових 

осіб у сфері оборони 
 
 Підприємства, установи та організації усіх форм власності: 
 
 виконують державні оборонні замовлення, в тому числі проводять наукові 

дослідження та виконують розробки у сфері оборони, створюють і підтримують у готовності 
мобілізаційні потужності, зберігають матеріальні цінності мобілізаційного резерву; 

 
 здійснюють на договірних засадах виробництво і поставки Збройним Силам України, 

іншим військовим формуванням, утвореним відповідно до законів України, та 
правоохоронним органам продукції, виконують інші роботи, надають комунально-побутові 
та інші послуги, що не входять у державне оборонне замовлення; 

 
 здійснюють згідно із законодавством заходи щодо мобілізаційної підготовки та 

мобілізації; 
 
 забезпечують та беруть участь у здійсненні заходів цивільного захисту. 
 
{Абзац п'ятий частини першої статті 16 із змінами, внесеними згідно із Законом № 

803-VI від 25.12.2008} 
 
 Посадові особи підприємств, установ та організацій усіх форм власності: 
 
 виконують передбачені законодавством обов'язки у сфері оборони; 
 
 сприяють забезпеченню ведення персонального військового обліку 

військовозобов'язаних і призовників, їх підготовці до військової служби, призову на 
строкову військову службу, навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори і під час 
мобілізації, створенню працівникам належних умов для виконання ними військового 
обов'язку згідно із законодавством, забезпечують здійснення заходів з їх військово-
патріотичного виховання; 

 
 несуть відповідальність за підготовку підприємств, установ та організацій до 

виконання мобілізаційних завдань, збереження матеріальних цінностей мобілізаційного 
резерву; 

 
 забезпечують виробництво оборонної продукції та постачання її за призначенням у 

встановлені строки та за визначеною номенклатурою, а також виконання робіт, надання 
послуг. 

 
Стаття 17. Права та обов'язки громадян України у сфері оборони 
 
 Захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України є конституційним 

обов'язком громадян України. 
 
 Громадяни України чоловічої статі, придатні до проходження військової служби за 

станом здоров'я і віком, а жіночої статі - також за відповідною фаховою підготовкою, 
повинні виконувати військовий обов'язок згідно із законодавством. 
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 Громадяни проходять військову службу та виконують військовий обов'язок у запасі 

відповідно до законодавства. 
 
 Громадяни, які проходять державну військову службу у Збройних Силах України, 

при виконанні обов'язків служби носять військову форму одягу, їм довічно встановлюються 
законом військові звання. Порядок позбавлення військового звання визначається законом. 

 
 В умовах воєнного стану відповідно до закону допускається примусове вилучення 

приватного майна та відчуження об'єктів права приватної власності громадян з наступним 
повним відшкодуванням їх вартості у порядку та терміни, встановлені Кабінетом Міністрів 
України. 

 
 Громадяни України в установленому законом порядку можуть створювати громадські 

організації для сприяння зміцненню оборони держави. 
 

Розділ III 
ТЕРИТОРІАЛЬНА ОБОРОНА. ЦИВІЛЬНИЙ ЗАХИСТ 

 
{Назва розділу III із змінами, внесеними згідно із Законом № 803-VI від 25.12.2008} 
 
Стаття 18. Територіальна оборона України 
 
 Територіальна оборона України є системою загальнодержавних воєнних і 

спеціальних заходів, що здійснюються в особливий період із завданнями: 
 
 охорони та захисту державного кордону; 
 
 забезпечення умов для надійного функціонування органів державної влади, органів 

військового управління, стратегічного (оперативного) розгортання військ (сил); 
 
 охорони та оборони важливих об'єктів і комунікацій; 
 
 боротьби з диверсійно-розвідувальними силами, іншими озброєними формуваннями 

агресора та антидержавними незаконно утвореними озброєними формуваннями; 
 
{Абзац шостий частини першої статті 18 виключено на підставі Закону № 803-VI від 

25.12.2008} 
 
{Абзац сьомий частини першої статті 18 виключено на підставі Закону № 803-VI від 

25.12.2008} 
 
 підтримання правового режиму воєнного стану. 
 
 Територіальну оборону на всій території України організовує Генеральний штаб 

Збройних Сил України, на території Автономної Республіки Крим, областей, у містах Києві 
та Севастополі - відповідно Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська 
та Севастопольська міські державні адміністрації в межах своїх повноважень. 

 
{Частина друга статті 18 в редакції Закону № 803-VI від 25.12.2008} 
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 Безпосереднє керівництво територіальною обороною держави здійснює начальник 
Генерального штабу - Головнокомандувач Збройних Сил України. 

{Частина третя статті 18 в редакції Закону № 803-VI від 25.12.2008} 
 До виконання завдань територіальної оборони в межах їх повноважень залучаються 

Збройні Сили України, інші військові формування, утворені відповідно до законів України, 
органи внутрішніх справ, підрозділи Державної спеціальної служби транспорту та відповідні 
правоохоронні органи. 

{Частина четверта статті 18 із змінами, внесеними згідно із Законами № 803-VI від 
25.12.2008, № 5404-VI від 02.10.2012} 

 Основні завдання, заходи щодо підготовки та ведення територіальної оборони, 
повноваження Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних органів 
виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих державних 
адміністрацій, органів місцевого самоврядування, військових формувань та основи їх 
взаємодії визначаються Положенням про територіальну оборону України, яке затверджує 
Президент України. 

 
Стаття 19. Цивільний захист України 
 Цивільний захист України у мирний час здійснюється відповідно до Кодексу 

цивільного захисту України, а в особливий період та з метою підготовки до нього - з 
урахуванням особливостей, визначених законодавством про оборону, мобілізацію та 
правовий режим воєнного стану. 

{Стаття 19 в редакції Законів № 803-VI від 25.12.2008, № 5404-VI від 02.10.2012} 
 

Розділ IV 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ОБОРОНУ 

УКРАЇНИ 
 
Стаття 20. Відповідальність за порушення законодавства про оборону України 
 Посадові особи і громадяни, винні у порушенні законодавства та інших нормативно-

правових актів у сфері оборони України, несуть відповідальність згідно із законом. 
 

Розділ V 
ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 

 
 1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування. 
 2. Кабінету Міністрів України в шестимісячний термін: 
 подати до Верховної Ради України пропозиції про внесення змін до законів України, 

що випливають з цього Закону; 
 розробити і затвердити відповідні нормативно-правові акти, передбачені цим 

Законом; 
 привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цим Законом; 
 забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами 

виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону. 
 
Президент України  
Л.КРАВЧУК 
 
м. Київ  
6 грудня 1991 року  
№ 1932-XII 
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ЗАКОН УКРАЇНИ 
Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей 

 
Р о з д і л I 

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
 
Стаття 1. Соціальний захист військовослужбовців 
 

Соціальний захист військовослужбовців - діяльність держави, спрямована на встановлення 
системи правових і соціальних гарантій, що забезпечують реалізацію конституційних прав і 
свобод, задоволення матеріальних і духовних потреб військовослужбовців відповідно до 
особливого виду їх службової діяльності, статусу в суспільстві, підтримання соціальної 
стабільності у військовому середовищі. Це право на забезпечення їх у разі повної, часткової 
або тимчасової втрати працездатності, втрати годувальника, безробіття з незалежних від них 
обставин, у старості, а також в інших випадках, передбачених законом. 

{ Стаття 1 в редакції Закону N 328-V від 03.11.2006 } 
 
Стаття 1-1. Законодавство про соціальний і правовий захист 

військовослужбовців та членів їх сімей 
 

Законодавство про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей 
базується на Конституції України і складається з цього Закону та інших нормативно-
правових актів.  

 
Якщо міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою 
України, встановлені більш високі норми щодо соціального захисту військовослужбовців та 
членів їх сімей, ніж ті, що містить законодавство України, то застосовуються норми 
міжнародного договору. 

{ Закон доповнено статтею 1-1 згідно із Законом N 328-V від 03.11.2006 } 
 
Стаття 1-2. Гарантії соціального і правового захисту військовослужбовців та 

членів їх сімей 
 

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. { 
Частина друга статті 1-2 із змінами, внесеними згідно із Законом N 107-VI від 28.12.2007 - 
зміну визнано неконституційною згідно з Рішенням Конституційного Суду N 10-рп/2008 від 
22.05.2008 } 

 
Нормативно-правові акти органів державної влади та органів місцевого самоврядування, які 
обмежують права і пільги військовослужбовців та членів їх сімей, є недійсними. 

{ Закон доповнено статтею 1-2 згідно із Законом N 328-V від 03.11.2006 } 
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Стаття 2. Заборона обмежень прав військовослужбовців 
 

Ніхто не вправі обмежувати військовослужбовців та членів їх сімей у правах і свободах, 
визначених законодавством України. 

 
Стаття 3. Сфера дії цього Закону 
 

1. Дія цього Закону поширюється на:  
 

1) військовослужбовців Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів 
України військових формувань та правоохоронних органів спеціального призначення , 
Державної спеціальної служби транспорту, які проходять військову службу на території 
України, і військовослужбовців зазначених вище військових формувань та правоохоронних 
органів - громадян України, які виконують військовий обов'язок за межами України, та 
членів їх сімей; { Підпункт 1 пункту 1 статті 3 із змінами, внесеними згідно із Законом N 
1014-V від 11.05.2007 } 

 
2) військовослужбовців, які стали інвалідами внаслідок захворювання, пов'язаного з 
проходженням військової служби, чи внаслідок захворювання після звільнення їх з 
військової служби, пов'язаного з проходженням військової служби, та членів їх сімей, а 
також членів сімей військовослужбовців, які загинули, померли чи пропали безвісти; 

 
3) військовозобов'язаних та резервістів, призваних на навчальні та спеціальні збори, і членів 
їх сімей. 

 
2. Дія цього Закону не поширюється на членів сімей військовослужбовців, 
військовозобов'язаних та резервістів, які загинули чи померли під час проходження 
військової служби , проходження служби у резерві внаслідок вчинення ними злочину чи 
адміністративного правопорушення, або якщо загибель військовослужбовця, 
військовозобов'язаного чи резервіста сталася внаслідок вчинення ними дій у стані 
алкогольного, наркотичного або токсичного сп'яніння, чи є наслідком навмисного заподіяння 
собі військовослужбовцем, військовозобов'язаним чи резервістом тілесного ушкодження.  
{ Стаття 3 із змінами, внесеними згідно із Законами N 2171-III від 21.12.2000, N 662-IV від 
03.04.2003, N 3200-IV від 15.12.2005, N 3428-IV від 09.02.2006; в редакції Закону N 328-V від 
03.11.2006 } 

 
Стаття 4. Забезпечення виконання законодавства щодо соціального і правового 

захисту військовослужбовців та членів їх сімей 
 

Забезпечення виконання цього Закону, інших нормативно-правових актів щодо соціального і 
правового захисту військовослужбовців та членів їх сімей покладається на органи державної 
влади та органи місцевого самоврядування.  

{ Стаття 4 в редакції Закону N 328-V від 03.11.2006 } 
 

Р о з д і л II 
ПРАВА ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ 

 
Стаття 5. Забезпечення громадянських прав і свобод військовослужбовців 
 

Військовослужбовці - громадяни України, які проходять службу на території України, беруть 
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участь у всеукраїнському і місцевих референдумах, обирають і можуть бути обраними до 
відповідних місцевих рад та інших виборних державних органів згідно з Конституцією 
України . На них поширюються положення Закону України "Про вибори Президента 
Української РСР" . { Частина перша статті 5 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2459-
IV від 03.03.2005 } 

 
Військовослужбовцям, які балотуються кандидатами у народні депутати, депутати місцевих 
рад, їх командири повинні створювати належні умови для здійснення цього права. { Частина 
друга статті 5 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2459-IV від 03.03.2005 } 

 
Військовослужбовці, обрані на виборні посади до місцевих рад, на яких вони працюють на 
постійній основі, прикомандировуються до відповідних місцевих рад із залишенням на 
військовій службі. Час роботи військовослужбовця на виборній посаді в місцевій раді, на 
якій він працює на постійній основі, зараховується до вислуги років на військовій службі. 
Після закінчення строку повноважень у місцевій раді військовослужбовець направляється в 
розпорядження військового формування, де він проходив службу до обрання, для 
подальшого проходження служби на попередній посаді, а за її відсутності - на іншій 
рівноцінній посаді. { Частина третя статті 5 в редакції Закону N 2459-IV від 03.03.2005 } 

 
Народний депутат України, який є військовослужбовцем, на строк виконання депутатських 
повноважень прикомандировується до Верховної Ради України із залишенням на строк 
виконання депутатських повноважень на військовій службі. Після закінчення повноважень 
народного депутата України він направляється в установленому порядку в розпорядження 
відповідного військового формування для подальшого проходження служби на попередній 
або, за його згодою, на іншій, не нижчій ніж попередня, посаді.  

 
Військовослужбовці мають право створювати свої громадські об'єднання відповідно до 
законодавства України. Військовослужбовці не можуть бути членами будь-яких політичних 
партій або організацій чи рухів. Організація військовослужбовцями страйків і участь в їх 
проведенні не допускається.  

{ Частину шосту статті 5 виключено на підставі Закону N 1014-V від 11.05.2007 }  
{ Частину сьому статті 5 виключено на підставі Закону N 1014-V від 11.05.2007 } 
Статтю 5 доповнено частиною четвертою згідно із Законом N 1519-IV від 19.02.2004 
 
Стаття 6. Реалізація військовослужбовцями права на свободу світогляду і 

віросповідання 
 

1. Військовослужбовці вправі сповідувати будь-яку релігію або не сповідувати ніякої, 
відкрито висловлювати свої релігійні або атеїстичні переконання. Командири військових 
з'єднань та частин надають можливість військовослужбовцям брати участь у богослужіннях 
та релігійних обрядах у вільний від виконання обов'язків військової служби час.  

{ Пункт 1 статті 6 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1900-VI від 16.02.2010 }  
 
2. Військовослужбовці не мають права відмовлятися або ухилятися від виконання обов'язків 
військової служби з мотивів релігійних переконань та використовувати службові 
повноваження для релігійної чи атеїстичної пропаганди.  

 
3. Військовослужбовці мають право на придбання, володіння і використання релігійної 
літератури будь-якою мовою, а також інших предметів та матеріалів релігійного 
призначення. Ніхто не має права перешкоджати задоволенню військовослужбовцями своїх 
релігійних потреб. 
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4. Держава не несе зобов'язань щодо задоволення потреб військовослужбовців, пов'язаних з 
їх релігійними переконаннями та відправленням релігійних обрядів.  

 
5. Особам, релігійні переконання яких перешкоджають проходженню строкової військової 
служби, надається право на проходження альтернативної служби відповідно до Закону 
України "Про альтернативну службу" .  

 
6. Створення релігійних організацій в органах військового управління, військових з'єднаннях 
та частинах забороняється. 

{ Пункт 6 статті 6 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1900-VI від 16.02.2010 } 
{ Стаття 6 в редакції Закону N 1014-V від 11.05.2007 } 

 
Стаття 7. Недоторканність військовослужбовця 
 

Військовослужбовцю гарантується недоторканність особи. Він не може бути арештований 
інакше, як на підставі судового рішення.  

{ Стаття 7 із змінами, внесеними згідно із Законом N 328-V від 03.11.2006 } 
 
Стаття 8. Основні права військовослужбовців, пов'язані з проходженням служби 
 

1. Використання військовослужбовців для виконання завдань, не пов'язаних з військовою 
службою, забороняється та тягне за собою відповідальність згідно із законом. 
Військовослужбовці можуть залучатися до участі у ліквідації наслідків аварій, катастроф, 
стихійного лиха та в інших окремих випадках лише за рішенням Верховної Ради України. { 
Абзац перший пункту 1 статті 8 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1768-IV від 
15.06.2004 } 

 
Час перебування громадян України на військовій службі зараховується до їх страхового 
стажу, стажу роботи, стажу роботи за спеціальністю, а також до стажу державної служби. 
Час проходження строкової військової служби зараховується до стажу роботи, що дає право 
на призначення пенсії за віком на пільгових умовах, якщо на момент призову на строкову 
військову службу особа навчалася за фахом у професійно-технічному навчальному закладі, 
працювала за професією або займала посаду, що передбачала право на пенсію на пільгових 
умовах до введення в дію Закону України "Про пенсійне забезпечення" або на пенсію за 
віком на пільгових умовах до набрання чинності Законом України "Про загальнообов'язкове 
державне пенсійне страхування" . Час навчання в професійно-технічному навчальному 
закладі і час проходження строкової військової служби, які зараховуються до пільгового 
стажу, не повинні перевищувати наявного стажу роботи, що дає право на пенсію на 
пільгових умовах. { Абзац другий пункту 1 статті 8 із змінами, внесеними згідно із Законами 
N 2636-IV від 02.06.2005, N 328-V від 03.11.2006 }  
 
Військовослужбовцям гарантується свобода наукової, технічної та художньої творчості.  
{ Абзац четвертий пункту 1 статті 8 виключено на підставі Закону N 1014-V від 11.05.2007   
 
У разі тимчасового заміщення військовослужбовцем вищестоящої командної посади оплата 
провадиться у встановленому порядку по заміщуваній посаді.  

 
2. Військовослужбовці не можуть бути звільнені з військової служби до набуття права на 
пенсію за вислугу років, крім випадків, коли їхня служба припиняється у зв'язку із 
закінченням строку контракту або у зв'язку із систематичним невиконанням умов контракту 
командуванням чи у зв'язку із систематичним невиконанням умов контракту 
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військовослужбовцем, за віком, за власним бажанням, за станом здоров'я, через службову 
невідповідність, у зв'язку із скороченням штатів або проведенням організаційних заходів, у 
зв'язку з обвинувальним вироком суду, що набрав законної сили, яким призначено покарання 
у вигляді позбавлення чи обмеження волі, позбавлення військового звання, позбавлення 
права займати певні посади, у зв'язку з позбавленням військового звання в дисциплінарному 
порядку, а також через сімейні обставини або з інших поважних причин, перелік яких 
визначається Кабінетом Міністрів України.  

 
У разі незаконного звільнення з військової служби або переміщення по службі 

військовослужбовець, який проходить військову службу за контрактом або перебуває на 
кадровій військовій службі, підлягає поновленню на військовій службі на попередній або за 
його згодою на іншій, не нижчій, ніж попередня, посаді. Посада вважається нижчою, якщо за 
цією посадою штатним розписом передбачено нижче військове звання, а за умови рівних 
звань - менший посадовий оклад. У разі якщо штатним розписом передбачено два військових 
звання або диференційовані посадові оклади, до уваги береться вище військове звання або 
вищий посадовий оклад. У разі заподіяння йому таким звільненням моральної шкоди вона 
може бути відшкодована за рішенням суду. 

 
У разі поновлення на військовій службі орган, який прийняв рішення про таке поновлення, 
одночасно вирішує питання про виплату військовослужбовцю матеріального і грошового 
забезпечення за час вимушеного прогулу або різниці за час виконання військового обов'язку 
на нижчеоплачуваній посаді, які він недоотримав внаслідок незаконного звільнення . Цей 
період зараховується військовослужбовцю до вислуги років та до терміну, встановленого для 
присвоєння чергового військового звання.  

{ Пункт 2 статті 8 в редакції Закону N 328-V від 03.11.2006 }  
 

3. За військовослужбовцями строкової служби, які до призову працювали на підприємствах, 
в установах і організаціях, незалежно від форм власності і господарювання, зберігається при 
звільненні з військової служби право на працевлаштування їх в тримісячний строк на те ж 
підприємство, в установу чи організацію або їх правонаступники на посаду, не нижчу за ту, 
яку вони займали до призову на військову службу. Протягом місяця з дня взяття на 
військовий облік за місцем проживання за поданням військовий комісаріат в порядку, який 
встановлюється Кабінетом Міністрів України, надає їм матеріальну допомогу в розмірі 
середньої місячної заробітної плати за останнім місцем роботи за рахунок коштів державного 
бюджету. Вони користуються за інших рівних умов переважним правом на залишення на 
роботі при скороченні чисельності або штату працівників у зв'язку із змінами в організації 
виробництва і праці протягом двох років з дня звільнення з військової служби. { Абзац 
перший пункту 3 статті 8 із змінами, внесеними згідно із Законами N 328-V від 03.11.2006, N 
107-VI від 28.12.2007 - зміну визнано неконституційною згідно з Рішенням Конституційного 
Суду N 10-рп/2008 від 22.05.2008 } 

 
Військовослужбовці строкової служби, сім'ї яких втратили годувальника і не мають інших 
працездатних членів та членів сім'ї з самостійним заробітком, звільняються з військової 
служби достроково. 

 
4. Забезпечення зайнятості осіб, звільнених з військової служби без права на пенсію, 
провадиться відповідно до законодавства України про зайнятість населення. 

 
5. Держава забезпечує соціальну та професійну адаптацію військовослужбовців, які 
звільняються у зв'язку із скороченням штатів або проведенням організаційних заходів, за 
станом здоров'я, а також військовослужбовців строкової військової служби, які до призову 
на строкову військову службу не були працевлаштовані, в разі відповідного звернення 
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зазначених осіб. У разі необхідності соціальну та професійну адаптацію проходять також 
члени сімей військовослужбовців за їх зверненням. Адаптація зазначеної категорії осіб 
провадиться урядовим органом державного управління з питань адаптації 
військовослужбовців, звільнених у запас або відставку, та конверсії колишніх військових 
об'єктів за рахунок коштів державного бюджету. { Абзац перший пункту 5 статті 8 в редакції 
Закону N 328-V від 03.11.2006 } 

 
Військовослужбовцям, які мають вислугу військової служби не менше 10 років та позитивні 
службові характеристики, дозволяється, починаючи з 1 січня 2005 року, протягом останнього 
року перед звільненням з військової служби проходити професійну перепідготовку , без 
стягнення з них платні за навчання та із збереженням забезпечення усіма видами 
забезпечення в порядку та на умовах, які визначаються Міністерством оборони України, у 
центрах перепідготовки та працевлаштування всіх форм власності за рахунок службового 
часу. { Пункт 5 статті 8 доповнено абзацом другим згідно із Законом N 1763-IV від 
15.06.2004 } 

 
Стаття 8-1. Право військовослужбовців на вибір місця проживання і виїзд за 

кордон 
 

1. Військовослужбовці при звільненні з військової служби мають право на вибір місця 
проживання в будь-якому населеному пункті України або в іншій державі відповідно до 
законів та міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою 
України.  
 
2. Військовослужбовці мають рівне з іншими громадянами України право на виїзд за кордон 
у порядку, встановленому законом.  

{ Закон доповнено статтею 8-1 згідно із Законом N 1014-V від 11.05.2007 } 
 
Стаття 9. Грошове забезпечення військовослужбовців 
 

1. Держава гарантує військовослужбовцям достатнє матеріальне, грошове та інші види 
забезпечення в обсязі, що відповідає умовам військової служби, стимулює закріплення 
кваліфікованих військових кадрів.  

 
2. До складу грошового забезпечення входять:  

 
посадовий оклад, оклад за військовим званням; 

 
щомісячні додаткові види грошового забезпечення ;  

 
одноразові додаткові види грошового забезпечення.  

 
3. Грошове забезпечення визначається залежно від посади, військового звання, тривалості, 
інтенсивності та умов військової служби, кваліфікації, наукового ступеня і вченого звання 
військовослужбовця.  
 
Грошове забезпечення підлягає індексації відповідно до закону.  

 
4. Грошове забезпечення виплачується у розмірах, що встановлюються Кабінетом Міністрів 
України, та повинно забезпечувати достатні матеріальні умови для комплектування 
Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових 
формувань та правоохоронних органів кваліфікованим особовим складом, враховувати 
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характер, умови служби, стимулювати досягнення високих результатів у службовій 
діяльності. 

Порядок виплати грошового забезпечення визначається Міністром оборони України, 
керівниками центральних органів виконавчої влади, що мають у своєму підпорядкуванні 
утворені відповідно до законів України військові формування та правоохоронні органи, 
керівниками розвідувальних органів України. 

 
5. За військовослужбовцями, які тимчасово проходять військову службу за межами України, 
зберігається виплата грошового забезпечення в національній валюті та виплачується 
винагорода в іноземній валюті за нормами і в порядку, що визначаються Кабінетом Міністрів 
України.  

 
6. За військовослужбовцями, захопленими в полон або заручниками, а також інтернованими 
в нейтральних державах або безвісно відсутніми, зберігаються грошове та інші види 
забезпечення. Сім'ям зазначених військовослужбовців щомісячно виплачується грошове 
забезпечення, в тому числі додаткові та інші види грошового забезпечення, в розмірах, що 
встановлені військовослужбовцю на день захоплення його в полон або заручником, 
інтернування в нейтральних державах або безвісної відсутності. 

 
Дія цього пункту не поширюється на військовослужбовців, які добровільно здалися в полон.  
 
Грошове забезпечення виплачується таким членам сімей військовослужбовців:  

 
дружині , а в разі її відсутності - повнолітнім дітям, які проживають разом з нею , або 
законним представникам чи усиновлювачам неповнолітніх дітей , а також особам, які 
перебувають на утриманні військовослужбовців, або батькам військовослужбовців рівними 
частками, якщо військовослужбовці не перебувають у шлюбі і не мають дітей. При цьому 
виплата грошового забезпечення цим членам сімей здійснюється до повного з'ясування 
обставин захоплення військовослужбовців у полон або заручниками, інтернування 
військовослужбовців або їх звільнення, або визнання їх у встановленому законом порядку 
безвісно відсутніми чи померлими. У всіх випадках виплата грошового забезпечення 
здійснюється не більше ніж до дня виключення військовослужбовця зі списків особового 
складу військової частини.  

 
У разі індексації грошового забезпечення військовослужбовців Збройних Сил 

України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань та 
правоохоронних органів грошове забезпечення членам сімей військовослужбовців, 
захоплених у полон або заручниками, а також інтернованих у нейтральних державах або 
безвісно відсутніх виплачується з урахуванням такої індексації.  

 
7. За військовослужбовцями, відрядженими до державних органів, установ, організацій, а 
також Державного підприємства обслуговування повітряного руху України, зберігаються всі 
види забезпечення, передбачені статтями 9 і 9-1 цього Закону, гарантії та пільги, що 
надаються за рахунок коштів, призначених у Державному бюджеті України на утримання 
Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових 
формувань та правоохоронних органів, Державної спеціальної служби транспорту. Перелік 
посад, які можуть бути заміщені військовослужбовцями у цих державних органах, установах, 
організаціях, а також Державному підприємстві обслуговування повітряного руху України", 
затверджується Президентом України.  

{ Частина сьома статті 9 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1255-VI від 
14.04.2009} { Стаття 9 із змінами, внесеними згідно із Законами N 2171-III від 21.12.2000, N 
662-IV від 03.04.2003; в редакції Закону N 328-V від 03.11.2006 } 



 189

 
Стаття 9-1. Продовольче, речове та інше забезпечення військовослужбовців 
 

1. Продовольче та речове забезпечення військовослужбовців здійснюється за нормами і в 
терміни, що встановлюються Кабінетом Міністрів України. 

 
{ Пункт 2 статті 9-1 виключено на підставі Закону N 107-VI від 28.12.2007 - зміну визнано 
неконституційною згідно з Рішенням Конституційного Суду N 10-рп/2008 від 22.05.2008 }  

 
3. При переїзді військовослужбовців, які проходять військову службу за контрактом, а також 
тих, хто перебуває на кадровій військовій службі, на нове місце військової служби в інший 
населений пункт, у зв'язку з призначенням на військову посаду, зарахуванням до військового 
навчального закладу, термін навчання в якому становить не менше шести місяців, або у 
зв'язку з передислокацією військової частини їм виплачується:  

 
1) підйомна допомога в розмірі місячного грошового забезпечення на військовослужбовця і 
50 відсотків місячного грошового забезпечення на кожного члена сім'ї військовослужбовця, 
який переїжджає з ним на нове місце військової служби;  

 
2) добові, встановлені Кабінетом Міністрів України для працівників, які перебувають у 
відрядженні, за кожний день перебування в дорозі на військовослужбовця та кожного члена 
сім'ї військовослужбовця, який переїжджає разом з ним. 

{ Закон доповнено статтею 9-1 згідно із Законом N 328-V від 03.11.2006 } 
 
Стаття 10. Службовий час і час відпочинку військовослужбовців 
 

1. Загальна тривалість службового часу військовослужбовців на тиждень не може 
перевищувати нормальної тривалості робочого часу за відповідний період, визначеної 
законодавством України, за винятком випадків, передбачених пунктом 5 цієї статті.  
 
2. Розподіл службового часу військовослужбовців протягом доби і протягом тижня у 
військових частинах здійснюється таким чином, щоб забезпечити у військовій частині 
постійну бойову готовність і проведення занять з бойової підготовки та створити умови для 
підтримання порядку, військової дисципліни та виховання військовослужбовців, підвищення 
їх культурного рівня, всебічного побутового обслуговування, відпочинку і харчування.  
 
3. Розподіл службового часу військовослужбовців визначається розпорядком дня, який 
затверджує відповідний командир у порядку, визначеному статутами Збройних Сил України, 
з додержанням встановленої загальної тривалості щотижневого службового часу.  
 
4. Для військовослужбовців, крім військовослужбовців строкової військової служби, 
встановлюється п'ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями, а для 
військовослужбовців строкової військової служби і курсантів вищих військових навчальних 
закладів та курсантів вищих навчальних закладів, які мають військові навчальні підрозділи, 
навчальних центрів - шестиденний робочий тиждень з одним вихідним днем. 

 
5. Військові навчання, походи кораблів, бойові стрільби та бойове чергування, несення 
служби в добовому наряді та інші заходи, пов'язані із забезпеченням боєготовності 
військових частин, здійснюються без обмеження загальної тривалості службового часу.  
 
6. Вихідні, святкові та неробочі дні є днями відпочинку для всього особового складу, крім 
військовослужбовців, залучених до виконання службових обов'язків. Ці дні згідно з планами, 
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а також вільний від занять час відводяться для відпочинку, проведення культурно-освітньої 
роботи, спортивних заходів та ігор. Військовослужбовцям, крім військовослужбовців 
строкової військової служби та курсантів вищих військових навчальних закладів, які 
виконували службові обов'язки у вихідні, святкові та неробочі дні, відповідний час для 
відпочинку надається командиром , як правило, протягом наступного тижня. 
Військовослужбовцям строкової військової служби, курсантам вищих військових навчальних 
закладів при виконанні обов'язків військової служби у зазначені дні час відпочинку 
встановлюється відповідним командиром .  

{ Стаття 10 в редакції Закону N 328-V від 03.11.2006 } 
 
Стаття 10-1. Право військовослужбовців на відпустки. Порядок надання 

військовослужбовцям відпусток та відкликання з них 
 

1. Військовослужбовцям, крім військовослужбовців строкової військової служби, надаються 
щорічні основні відпустки із збереженням грошового, матеріального забезпечення та 
наданням грошової допомоги на оздоровлення у розмірі місячного грошового забезпечення. 
Тривалість щорічної основної відпустки для військовослужбовців, які мають вислугу в 
календарному обчисленні до 10 років, становить 30 календарних днів; від 10 до 15 років - 35 
календарних днів; від 15 до 20 років - 40 календарних днів; понад 20 календарних років - 45 
календарних днів. Час для проїзду до місця проведення зазначеної відпустки і назад не 
надається. Святкові та неробочі дні при визначенні тривалості щорічних основних відпусток 
не враховуються. 

 
2. Щорічна основна відпустка надається протягом календарного року. В особливих випадках 
з дозволу прямого начальника, уповноваженого Міністром оборони України, керівниками 
центральних органів виконавчої влади, які відповідно до закону здійснюють керівництво 
військовими формуваннями, утвореними відповідно до законів України, керівниками 
правоохоронних органів та керівниками розвідувальних органів України, щорічна основна 
відпустка за минулий рік надається в першому кварталі наступного року, якщо раніше її не 
було надано. 

 
Військовослужбовцям, які прийняті на військову службу за контрактом, тривалість щорічної 
основної відпустки в році початку військової служби обчислюється з розрахунку 1/12 
частини тривалості відпустки, на яку вони мають право відповідно до пункту 1 цієї статті, за 
кожний повний місяць служби до кінця календарного року. При цьому 
військовослужбовцям, які мають право на відпустку тривалістю 10 календарних днів і 
більше, оплачується вартість проїзду до місця проведення відпустки і назад в межах України 
у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. Відпустка тривалістю менш як 10 
календарних днів за бажанням військовослужбовця може бути надана йому одночасно із 
щорічною основною відпусткою в наступному році. У такому самому порядку надається 
щорічна основна відпустка і військовослужбовцям, які перебували у відпустці по догляду за 
дитиною до досягнення нею трирічного віку.  

 
3. За бажанням військовослужбовців, крім курсантів вищих військових навчальних закладів, 
а також вищих навчальних закладів, які мають у своєму складі військові інститути, 
факультети військової підготовки, кафедри військової підготовки, щорічна основна 
відпустка може надаватися їм частинами, не більше двох, за умови, що основна безперервна 
її частина становитиме не менше 24 календарних днів. 

 
4. Військовослужбовцям, виконання обов'язків військової служби яких пов'язано з 
підвищеним нервово-емоційним та інтелектуальним навантаженням або здійснюється в 
особливих природних географічних, геологічних, кліматичних і екологічних умовах та 
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умовах підвищеного ризику для життя і здоров'я, крім військовослужбовців строкової 
військової служби, надається щорічна додаткова відпустка із збереженням грошового та 
матеріального забезпечення. Тривалість такої щорічної додаткової відпустки визначається 
залежно від часу проходження служби в цих умовах та не може перевищувати 15 
календарних днів. 

 
Перелік місцевостей з особливими природними географічними, геологічними, кліматичними, 
екологічними умовами, військових посад, виконання обов'язків військової служби яких 
пов'язано з підвищеним нервово-емоційним та інтелектуальним навантаженням, ризиком для 
життя і здоров'я, а також порядок надання та тривалість щорічної додаткової відпустки 
залежно від часу проходження служби в зазначених умовах визначаються Кабінетом 
Міністрів України. 

 
Військовослужбовцям, які одночасно мають право на отримання щорічної додаткової 
відпустки, передбаченої абзацом першим цього пункту та іншими законами, щорічна 
додаткова відпустка із збереженням грошового та матеріального забезпечення надається за 
однією з підстав за вибором військовослужбовця. 

 
5. Військовослужбовцям, які захворіли під час щорічної основної або щорічної додаткової 
відпустки, зазначена відпустка продовжується після одужання на кількість невикористаних 
днів цієї відпустки. 

 
6. Курсантам вищих військових навчальних закладів, а також вищих навчальних закладів, які 
мають у своєму складі військові інститути, факультети військової підготовки, кафедри 
військової підготовки, щороку надаються канікулярні відпустки: зимова - тривалістю до 14 
календарних днів та літня - 30 календарних днів. Тривалість таких відпусток не залежить від 
вислуги років.  

 
У разі наявності навчальної заборгованості у курсантів вищих військових навчальних 
закладів, а також вищих навчальних закладів, які мають у своєму складі військові інститути, 
факультети військової підготовки, кафедри військової підготовки, канікулярна відпустка 
надається їм після ліквідації заборгованості в межах строків, установлених графіком 
навчального процесу. При цьому тривалість літньої відпустки не може бути меншою ніж 15 
календарних днів.  

 
Курсантам вищих військових навчальних закладів, а також вищих навчальних 

закладів, які мають у своєму складі військові інститути, факультети військової підготовки, 
кафедри військової підготовки, крім канікулярних відпусток, зазначених в абзаці першому 
цього пункту, можуть надаватися додаткові відпустки для лікування у зв'язку з хворобою або 
за сімейними обставинами в порядку, передбаченому пунктами 9-11 цієї статті.  

 
7. Військовослужбовцям, які перебувають у довготривалому відрядженні за межами України, 
крім військовослужбовців строкової військової служби, дозволяється за їх бажанням 
об'єднувати щорічні основні відпустки за два роки. У цьому разі загальна тривалість 
об'єднаної відпустки не може перевищувати 90 календарних днів. 

 
8. Військовослужбовцям, крім військовослужбовців строкової військової служби, додаткові 
відпустки у зв'язку з навчанням, творчі відпустки та соціальні відпустки надаються 
відповідно до Закону України "Про відпустки" . Інші додаткові відпустки надаються їм на 
підставах та в порядку, визначених відповідними законами України. 
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У разі якщо Законом України "Про відпустки" або іншими законами України 
передбачено надання додаткових відпусток без збереження заробітної плати, такі відпустки 
військовослужбовцям надаються без збереження грошового забезпечення. 

 
9. Відпустка за сімейними обставинами без збереження грошового забезпечення надається 
військовослужбовцю у таких випадках:  

 
1) укладення ним шлюбу - тривалістю до 10 календарних днів; 

 
2) тяжкого стану здоров'я або смерті рідних по крові або по шлюбу:  

 
а) дружини , батька , вітчима , сина , пасинка , рідного брата військовослужбовця, батька 
подружжя або особи, на вихованні якої перебував військовослужбовець, - тривалістю до 7 
календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду до місця проведення 
відпустки та назад; 

 
б) інших рідних - тривалістю до 3 календарних днів без урахування часу, необхідного для 
проїзду до місця проведення відпустки та назад; 

 
3) пожежі або іншого стихійного лиха, яке спіткало сім'ю військовослужбовця або осіб, 
зазначених у підпункті 2 цього пункту, - тривалістю до 15 календарних днів без урахування 
часу, необхідного для проїзду до місця проведення відпустки та назад;  

 
4) в інших виняткових випадках, коли присутність військовослужбовця в сім'ї необхідна, за 
рішенням командира військової частини - тривалістю до 3 календарних днів без урахування 
часу, необхідного для проїзду до місця проведення відпустки та назад. Така відпустка може 
надаватися один раз протягом календарного року.  

 
10. За рішенням командира військової частини військовослужбовцям, крім 

військовослужбовців строкової військової служби, можуть надаватися відпустки за 
сімейними обставинами та з інших поважних причин без збереження грошового 
забезпечення загальною тривалістю не більш як 15 календарних днів на рік. 

 
11. У зв'язку з хворобою військовослужбовця йому надається відпустка для лікування із 
збереженням грошового та матеріального забезпечення на підставі висновку військово-
лікарської комісії. Тривалість такої відпустки визначається характером захворювання. 
Загальний час безперервного перебування військовослужбовця в закладах охорони здоров'я 
та у відпустці для лікування у зв'язку з хворобою не повинен перевищувати 4 місяців підряд .  

 
Після закінчення встановленого безперервного перебування на лікуванні у закладах охорони 
здоров'я та у відпустці для лікування у зв'язку з хворобою військовослужбовець підлягає 
огляду військово-лікарською комісією для вирішення питання про придатність його до 
військової служби. 

 
Після видання наказу про звільнення військовослужбовця з військової служби відпустка для 
лікування у зв'язку з хворобою не надається. 

 
12. Військовослужбовцям строкової військової служби, які проходять військову службу на 
кораблях, суднах і в берегових частинах бойового забезпечення Військово-Морських Сил 
Збройних Сил України та Морської охорони Державної прикордонної служби України, за 
весь період проходження військової служби надається відпустка тривалістю 10 календарних 
днів без урахування часу, необхідного для проїзду до місця проведення відпустки та назад, 
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але не раніш як через 3 місяці проходження ними строкової військової служби.  
 
13. Дружині військовослужбовця щорічна основна відпустка за її бажанням надається у 
зручний для неї час одночасно із щорічною основною відпусткою військовослужбовця.  
 
14. Військовослужбовцям, крім військовослужбовців строкової військової служби, які 
звільняються з військової служби, за винятком осіб, які звільняються зі служби за віком, 
станом здоров'я та у зв'язку із скороченням штатів або проведенням організаційних заходів, 
щорічна основна відпустка надається з розрахунку 1/12 частини тривалості відпустки, на яку 
вони мають право відповідно до пункту 1 цієї статті за кожний повний місяць служби в році 
звільнення. При цьому, якщо тривалість відпустки таких військовослужбовців становить 
більш як 10 календарних днів, їм оплачується вартість проїзду до місця проведення 
відпустки і назад до місця служби або до обраного місця проживання в межах України у 
порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.  

 
Військовослужбовцям, крім військовослужбовців строкової військової служби, які 
звільняються зі служби за віком, станом здоров'я та у зв'язку із скороченням штатів або 
проведенням організаційних заходів, щорічні основні відпустки та додаткові відпустки в рік 
звільнення надаються на строки, установлені пунктами 1 та 4 цієї статті.  
 
У рік звільнення зазначених в абзацах першому та другому цього пункту 
військовослужбовців зі служби у разі невикористання ними щорічної основної або 
додаткової відпустки їм виплачується грошова компенсація за всі невикористані дні 
щорічної основної відпустки, а також дні додаткової відпустки, у тому числі 
військовослужбовцям-жінкам, які мають дітей. 

 
У разі звільнення військовослужбовця до закінчення календарного року, за який він уже 
використав щорічну основну та щорічну додаткову відпустки, за винятком осіб, які 
звільняються зі служби за віком, станом здоров'я або у зв'язку із скороченням штатів або 
проведенням організаційних заходів, на підставі наказу командира військового з'єднання чи 
частини, керівника органу військового управління, вищого військового навчального закладу, 
установи та організації провадиться відрахування із грошового забезпечення за дні 
відпустки, що були використані в рахунок тієї частини календарного року, яка залишилася 
після звільнення військовослужбовця. { Абзац четвертий пункту 14 статті 10-1 із змінами, 
внесеними згідно із Законом N 1900-VI від 16.02.2010 }  

 
У разі смерті військовослужбовця відрахування з його грошового забезпечення за 
використані дні відпустки не провадяться.  

 
Військовослужбовцям, крім військовослужбовців строкової військової служби, накази про 
звільнення яких підписано в минулому році, але не виключеним із списків військової 
частини, відпустки за період служби в поточному році не надаються.  

 
15. У разі звільнення військовослужбовців зі служби та невикористання ними щорічної 
основної відпустки за їх бажанням надається невикористана відпустка з наступним 
звільненням їх зі служби. Датою звільнення військовослужбовця зі служби у такому разі є 
останній день відпустки.  

 
У разі звільнення військовослужбовця зі служби у зв'язку із закінченням строку контракту 
невикористана ним щорічна основна відпустка за його бажанням може надаватися й тоді, 
коли час цієї відпустки повністю або частково перевищує строк контракту. У цьому випадку 
дія такого контракту продовжується до закінчення відпустки.  
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16. Відкликання військовослужбовців із щорічних основних відпусток дозволяється лише у 
разі оголошення мобілізації, введення воєнного чи надзвичайного стану в Україні або в 
окремих її місцевостях, а в інших випадках - за рішенням Міністра оборони України, 
керівників центральних органів виконавчої влади та інших державних органів, які відповідно 
до закону здійснюють керівництво військовими формуваннями, утвореними відповідно до 
законів України, керівників правоохоронних органів та керівників розвідувальних органів 
України, їх заступників та начальника Генерального штабу - Головнокомандувача Збройних 
Сил України, а також командувачів відповідних військових формувань, які за посадою не є 
керівниками центральних органів виконавчої влади. { Абзац перший пункту 16 статті 10-1 із 
змінами, внесеними згідно із Законом N 1900-VI від 16.02.2010 }  

 
У разі відкликання військовослужбовця із щорічної основної відпустки невикористана її 
частина надається йому, як правило, в поточному році. Якщо невикористана частина 
відпустки становить 10 календарних днів і більше, військовослужбовцю оплачується вартість 
проїзду до місця проведення відпустки і назад в межах України, але не далі пункту 
перебування, з якого його було відкликано.  

{ Закон доповнено статтею 10-1 згідно із Законом N 328-V від 03.11.2006, в редакції 
Закону N 1014-V від 11.05.2007 } 

 
Стаття 11. Право військовослужбовців на охорону здоров'я та медичну допомогу 
 

1. Охорона здоров'я військовослужбовців забезпечується створенням сприятливих санітарно-
гігієнічних умов проходження військової служби, побуту та системою заходів з обмеження 
дії небезпечних факторів військової служби, з урахуванням її специфіки та екологічної 
обстановки, які здійснюються командирами у взаємодії з місцевими органами виконавчої 
влади та органами місцевого самоврядування.  

 
Турбота про збереження та зміцнення здоров'я військовослужбовців - обов'язок 

командирів . На них покладається забезпечення вимог безпеки при проведенні навчань, 
інших заходів бойової підготовки, під час експлуатації озброєння і військової техніки, 
проведення робіт та виконання інших обов'язків військової служби. 

 
Військовослужбовці, військовозобов'язані та резервісти, які призвані на навчальні та 
спеціальні збори, мають право на безоплатну кваліфіковану медичну допомогу у військово-
медичних закладах охорони здоров'я. Військовослужбовці щорічно проходять медичний 
огляд, щодо них проводяться лікувально-профілактичні заходи. 

 
За відсутності за місцем проходження військової служби, навчальних і спеціальних зборів 
або за місцем проживання військовослужбовців військово-медичних закладів охорони 
здоров'я чи відповідних відділень або спеціального медичного обладнання, а також у 
невідкладних випадках медична допомога надається державними або комунальними 
закладами охорони здоров'я за рахунок Міністерства оборони України, інших утворених 
відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів.  
 
Військовослужбовцям, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, медична 
допомога, санаторно-курортне лікування та відпочинок надаються відповідно до 
законодавства.  
 
2. Члени сімей військовослужбовців вищих військових навчальних закладів, а також вищих 
навчальних закладів, які мають військові навчальні підрозділи) за відсутності за місцем їх 



 195

проживання державних або комунальних закладів охорони здоров'я отримують медичну 
допомогу у військово-медичних закладах охорони здоров'я. 

 
Члени сімей військовослужбовців та осіб, звільнених у запас або у відставку, а також 
військовослужбовців, які загинули , пропали безвісти, стали інвалідами під час проходження 
військової служби або постраждали у полоні в ході бойових дій чи під час участі в 
міжнародних миротворчих операціях, якщо ці особи прослужили у Збройних Силах України, 
інших утворених відповідно до законів України військових формуваннях та правоохоронних 
органах не менш як 20 календарних років, мають право на медичне обслуговування у 
закладах Міністерства оборони України, інших утворених відповідно до законів України 
військових формувань та правоохоронних органів. 

 
Направлення військовослужбовців та членів їх сімей на лікування за межі України 
здійснюється на загальних підставах у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.  
 
3. Військовослужбовці та члени їх сімей мають право не більше одного разу на рік на 
санаторно-курортне лікування та відпочинок у санаторіях, будинках відпочинку, пансіонатах 
і на туристських базах Міністерства оборони України, інших утворених відповідно до 
законів України військових формувань та правоохоронних органів з пільговою оплатою 
вартості путівок у розмірах та порядку, встановлених Кабінетом Міністрів України. Таким 
же правом користуються члени сімей військовослужбовців, які загинули або пропали 
безвісти під час проходження військової служби. До таких членів сімей належать: батьки, 
дружина , неповнолітні діти, а також діти - інваліди з дитинства . { Абзац перший пункту 3 
статті 11 із змінами, внесеними згідно із Законом N 107-VI від 28.12.2007 - зміну визнано 
неконституційною згідно з Рішенням Конституційного Суду N 10-рп/2008 від 22.05.2008 } 

 
Військовослужбовцям, які направляються до санаторію для продовження лікування 
відповідно до висновків військово-лікарської комісії після лікування в госпіталях, путівки 
надаються безоплатно. 

 
Військовослужбовці строкової військової служби, курсанти вищих військових навчальних 
закладів та курсанти вищих навчальних закладів, які мають військові навчальні підрозділи, 
навчальних центрів , військовослужбовці-жінки за наявності медичних показань 
забезпечуються безоплатним санаторно-курортним лікуванням. 

 
Військовослужбовці, які отримали захворювання, пов'язане з виконанням обов'язків 
військової служби, після лікування у військово-медичному закладі охорони здоров'я мають 
право на позачергове одержання путівок до санаторно-курортних та оздоровчих закладів 
Міністерства оборони України, інших утворених відповідно до законів України військових 
формувань та правоохоронних органів. 

 
Військовослужбовцям, зайнятим на роботах із шкідливими умовами праці, а також при 
особливому характері їх служби, військовослужбовцям, які стали інвалідами внаслідок 
бойових дій, учасникам бойових дій і прирівняним до них особам путівки для санаторно-
курортного лікування надаються у першу чергу. 

 
Пенсіонери з числа військовослужбовців, які визнані інвалідами I та II групи внаслідок 
захворювання, пов'язаного з проходженням військової служби, забезпечуються путівками 
для санаторно-курортного лікування незалежно від виду пенсії, яку вони отримують. 
Інваліди III групи, звільнені з військової служби за станом здоров'я, які отримують пенсії по 
інвалідності, забезпечуються путівками для санаторно-курортного лікування за наявності 
медичних показань.  
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Порядок забезпечення путівками для санаторно-курортного лікування встановлюється 
Кабінетом Міністрів України. 

 
4. Військовослужбовці, які стали інвалідами внаслідок бойових дій, а також учасники 
бойових дій прирівнюються у правах до інвалідів та учасників Великої Вітчизняної війни.  
 
5. Військовослужбовці-жінки користуються всіма пільгами, передбаченими законодавством з 
питань соціального захисту жінок, охорони материнства і дитинства. Ці пільги поширюються 
на батьків з числа військовослужбовців, які виховують дітей без матері .  
 
6. Військовослужбовці, звільнені з військової служби внаслідок захворювання, пов'язаного з 
виконанням обов'язків військової служби, члени сімей військовослужбовців приймаються на 
обстеження і лікування до військово-медичних закладів охорони здоров'я в порядку, 
встановленому Міністерством оборони України, іншими утвореними відповідно до законів 
України військовими формуваннями та правоохоронними органами.  
 
7. Зміна підпорядкування, перепрофілювання військово-медичних закладів охорони здоров'я, 
санаторно-курортних та оздоровчих закладів Міністерства оборони України, Служби безпеки 
України, Державної прикордонної служби України, інших утворених відповідно до законів 
України військових формувань і правоохоронних органів та відчуження нерухомого майна 
цих закладів забороняються.  

{ Стаття 11 із змінами, внесеними згідно із Законами N 2171-III від 21.12.2000, N 662-
IV від 03.04.2003, N 1768-IV від 15.06.2004; в редакції Закону N 328-V від 03.11.2006 } 
Статтю 11 доповнено пунктом 7 згідно із Законом N 1138-VI від 17.03.2009 

 
Стаття 12. Забезпечення військовослужбовців та членів їх сімей жилими 

приміщеннями 
 

1. Держава забезпечує військовослужбовців жилими приміщеннями або за їх бажанням 
грошовою компенсацією за належне їм для отримання жиле приміщення на підставах, у 
порядку і відповідно до вимог, встановлених Житловим кодексом Української РСР та 
іншими нормативно-правовими актами. { Абзац перший пункту 1 статті 12 із змінами, 
внесеними згідно із Законом N 1510-VI від 11.06.2009 } 

 
Військовослужбовці строкової військової служби розміщуються в казармах згідно із 
Статутом внутрішньої служби Збройних Сил України . За ними зберігаються жилі 
приміщення, які вони займали до призову на строкову військову службу. Вони не можуть 
бути зняті з обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов.  
 
Військовослужбовці та члени їх сімей, які проживають разом з ними, забезпечуються 
службовими жилими приміщеннями, що повинні відповідати вимогам житлового 
законодавства.  
 
Військовослужбовцям, які мають вислугу на військовій службі 20 років і більше, та членам 
їх сімей надаються жилі приміщення для постійного проживання або за їх бажанням грошова 
компенсація за належне їм для отримання жиле приміщення. Такі жилі приміщення або 
грошова компенсація надаються їм один раз протягом усього часу проходження військової 
служби за умови, що ними не було використано право на безоплатну приватизацію житла. { 
Абзац четвертий пункту 1 статті 12 в редакції Закону N 1510-VI від 11.06.2009 } 

 
У разі відсутності службового жилого приміщення військовослужбовці рядового,  
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сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом і не 
перебувають у шлюбі, розміщуються безплатно в спеціально пристосованих казармах у 
розташуванні військової частини, а сімейні - у сімейних гуртожитках. Житлово-побутові 
умови в таких казармах повинні відповідати вимогам, які пред'являються до гуртожитків, що 
призначені для проживання одиноких громадян. Для інших військовослужбовців військова 
частина зобов'язана орендувати житло для забезпечення ним військовослужбовця та членів 
його сім'ї або за бажанням військовослужбовця виплачувати йому грошову компенсацію за 
піднайом жилого приміщення.  

 
Курсантам вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів 
вищих навчальних закладів, які мають сім'ї, надається жила площа в сімейних гуртожитках. 
У разі відсутності таких гуртожитків їм виплачується за місцем проходження військової 
служби грошова компенсація за піднайом жилого приміщення.  

 
Порядок забезпечення військовослужбовців та членів їх сімей жилими приміщеннями , а 
також розмір і порядок виплати військовослужбовцям грошової компенсації за піднайом 
ними жилих приміщень визначаються Кабінетом Міністрів України.  

 
2. За військовослужбовцями, які вступили на військову службу за контрактом, зберігається 
право на жилу площу, яку вони займали до вступу на військову службу. Вони не можуть 
бути зняті з обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, за попереднім 
місцем проживання. 

 
3. Особам, звільненим з військової служби і визнаним інвалідами внаслідок поранення, 
контузії, каліцтва, одержаних під час виконання обов'язків військової служби, або 
захворювання, одержаного під час проходження військової служби, жилі приміщення в 
населених пунктах, обраних ними для проживання з урахуванням встановленого порядку, 
надаються позачергово за рахунок військових формувань або органів виконавчої влади, в 
яких вони перебувають на обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов.  
 
У позачерговому порядку в разі потреби поліпшення житлових умов надаються жилі 
приміщення сім'ям військовослужбовців, які загинули або пропали безвісти під час 
проходження військової служби, за місцем їх перебування на обліку громадян, які 
потребують поліпшення житлових умов. 

 
4. За військовослужбовцями, які мають вислугу на військовій службі 20 років і більше, у разі 
їх направлення для проходження військової служби за межі України або переведення на 
службу до місцевості, що зазнала інтенсивного радіоактивного забруднення внаслідок 
Чорнобильської катастрофи, бронюється жила площа, яку займали вони та члени їх сімей, на 
весь час їх перебування за межами України чи в зазначеній місцевості.  
 
5. Військовослужбовцям, а також звільненим з військової служби особам, які стали 
інвалідами під час проходження військової служби, та членам їх сімей, які перебувають на їх 
утриманні, батькам та членам сімей військовослужбовців, які загинули або пропали безвісти 
під час проходження військової служби, надається 50-відсоткова знижка плати за 
користування житлом та плати за комунальні послуги в жилих будинках усіх форм власності 
в межах встановлених норм, передбачених законодавством.  

 
Особам, звільненим з військової служби, які стали інвалідами під час проходження 
військової служби, надається 50-відсоткова знижка плати за встановлення і користування 
квартирним телефоном. 
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Пільги, передбачені цим пунктом для військовослужбовців, надаються за умови, якщо розмір 
наданих пільг у грошовому еквіваленті разом із середньомісячним сукупним доходом 
військовослужбовця за попередні шість місяців не перевищує величини доходу, який дає 
право на податкову соціальну пільгу у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. { 
Пункт 5 статті 12 доповнено абзацом згідно із Законом N 107-VI від 28.12.2007 - зміну 
визнано неконституційною згідно з Рішенням Конституційного Суду N 10-рп/2008 від 
22.05.2008 } 

 
Пільги звільненим з військової служби особам, які стали інвалідами під час проходження 
військової служби, та членам їх сімей, які перебувають на їх утриманні, батькам та членам 
сімей військовослужбовців, які загинули або пропали безвісти під час проходження 
військової служби, надаються за умови, якщо розмір середньомісячного сукупного доходу 
сім'ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців не перевищує величини доходу, 
який дає право на податкову соціальну пільгу у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів 
України. { Пункт 5 статті 12 доповнено абзацом згідно із Законом N 107-VI від 28.12.2007 - 
зміну визнано неконституційною згідно з Рішенням Конституційного Суду N 10-рп/2008 від 
22.05.2008 } 

 
6. Військовослужбовці, які мають вислугу на військовій службі не менше 17 років та 
потребують поліпшення житлових умов, мають право на одержання земельної ділянки для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд в 
населених пунктах, обраних ними для проживання з урахуванням встановленого порядку.  
 
Органи місцевого самоврядування зобов'язані надавати земельні ділянки та в межах 
визначених законом повноважень допомогу в будівництві військовослужбовцям, батькам та 
членам сімей військовослужбовців, які загинули або пропали безвісти під час проходження 
військової служби, а також звільненим з військової служби особам, які стали інвалідами під 
час проходження військової служби, якщо вони виявили бажання побудувати приватні жилі 
будинки.  

 
7. Військовослужбовці, які мають вислугу на військовій службі 20 років і більше та 

потребують поліпшення житлових умов, мають право на одержання кредитів на 
індивідуальне житлове будівництво або придбання приватного жилого будинку на строк до 
20 років з погашенням загальної суми та відсоткових ставок за кредитами за рахунок коштів, 
призначених у державному бюджеті на утримання Збройних Сил України, Служби безпеки 
України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань. Зазначений 
кредит надається військовослужбовцю тільки один раз протягом усього часу проходження 
ним військової служби. 

Порядок та умови надання військовослужбовцям кредитів на індивідуальне житлове 
будівництво або придбання приватного жилого будинку визначаються Кабінетом Міністрів 
України. 

 
8. Військовослужбовці, які мають вислугу на військовій службі 20 років і більше, у разі 
звільнення з військової служби за станом здоров'я, віком, у зв'язку із скороченням штатів, а 
також звільнені з військової служби особи, які стали інвалідами I чи II групи, члени сімей 
військовослужбовців, які загинули або пропали безвісти під час проходження військової 
служби, мають право на безплатне одержання у приватну власність жилого приміщення, яке 
вони займають у будинках державного житлового фонду.  

 
9. Військовослужбовці, що перебувають на обліку громадян, які потребують поліпшення 
житлових умов, при звільненні з військової служби в запас або у відставку за віком, станом 
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здоров'я, а також у зв'язку із скороченням штатів або проведенням інших організаційних 
заходів, у разі неможливості використання на військовій службі залишаються на цьому 
обліку у військовій частині до одержання житла з державного житлового фонду або за їх 
бажанням грошової компенсації за належне їм для отримання жиле приміщення, а в разі її 
розформування - у військових комісаріатах і квартирно-експлуатаційних частинах районів та 
користуються правом позачергового одержання житла. { Абзац перший пункту 9 статті 12 із 
змінами, внесеними згідно із Законом N 1510-VI від 11.06.2009 } 

У разі смерті особи, звільненої з військової служби в запас або у відставку на 
підставах, зазначених у абзаці першому цієї частини, яка відповідно до законодавства мала 
право на першочергове одержання житла, її сім'я зберігає право на одержання житла в тому 
самому порядку.  
{ Стаття 12 із змінами, внесеними згідно із Законом N від 18.09.97, в редакції Закону N 1865-
IV від 24.06.2004 } { Офіційне тлумачення положень пункту шостого статті 12 див. в Рішенні 
Конституційного Суду N 5-рп/99 від 03.06.99 } 

 
Стаття 13. Право військовослужбовців та членів їх сімей на освіту 
 

1. Військовослужбовці мають право на навчання у військових навчальних закладах, 
відповідних підрозділах підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації 
військовослужбовців. Військовослужбовцям, які прийняті на військову службу за 
контрактом осіб офіцерського складу після здобуття базової або повної вищої освіти за 
державним замовленням, дозволяється навчатися в інших вищих навчальних закладах без 
відриву від служби після проходження ними строку служби, який дорівнює часу їхнього 
навчання для здобуття попередньої вищої освіти. Іншим категоріям військовослужбовців, 
крім військовослужбовців строкової військової служби, дозволяється навчатися в інших 
вищих навчальних закладах без відриву від служби в порядку, визначеному відповідними 
положеннями про проходження військової служби громадянами України. { Пункт 1 статті 13 
із змінами, внесеними згідно із Законом N 1014-V від 11.05.2007 } 

 
2. Особи, які були призвані на строкову військову службу в період навчання у вищих 
навчальних закладах I-IV рівнів акредитації, при звільненні з військової служби 
зараховуються для продовження навчання до того навчального закладу, де вони навчалися до 
призову на військову службу, незалежно від форми навчання. 

 
3. При зміні військовослужбовцями, які проходять військову службу за контрактом, або 
тими, хто перебуває на кадровій військовій службі, місця проходження військової служби, а 
також при звільненні з військової служби за віком, станом здоров'я чи у зв'язку із 
скороченням штатів або проведенням організаційних заходів члени їх сімей, які навчаються 
у державних навчальних закладах, мають право переводитися до державних навчальних 
закладів, найближчих до нового місця проходження військової служби або місця 
проживання. 

 
4. Дітям військовослужбовців за місцем проживання їх сімей у першочерговому 

порядку надаються місця у загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладах і дитячих 
оздоровчих таборах незалежно від форм власності. 

 
5. Діти військовослужбовців, які мають вислугу в календарному обчисленні 20 років і 
більше, діти громадян, звільнених з військової служби за віком, за станом здоров'я чи у 
зв'язку із скороченням штатів або проведенням організаційних заходів, вислуга років у 
календарному обчисленні яких становить 20 років і більше, діти військовослужбовців, які 
загинули при виконанні ними обов'язків військової служби, померли чи пропали безвісти або 
стали інвалідами внаслідок захворювання, пов'язаного з проходженням військової служби, 
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користуються переважним правом зарахування до військових ліцеїв, ліцеїв з посиленою 
військово-фізичною підготовкою, вищих військових навчальних закладів та вищих 
навчальних закладів, які мають військові навчальні підрозділи, за умов успішного складення 
іспитів та відповідності іншим вимогам і правилам прийому до цих навчальних закладів.  
{ Стаття 13 в редакції Закону N 328-V від 03.11.2006 } 

 
Стаття 14. Пільги військовослужбовцям та членам їх сімей 
 

1. Військовослужбовці мають право на безоплатний проїзд: 
 

1) залізничним, повітряним, водним та автомобільним транспортом: 
 

а) у відрядження;  
 

б) у відпустку в межах України; { Підпункт "б" підпункту 1 пункту 1 статті 14 із змінами, 
внесеними згідно із Законом N 1014-V від 11.05.2007 } 

 
в) при переведенні на нове місце проходження військової служби або у зв'язку з 
передислокацією військової частини;  

 
г) до місця проживання, обраного при звільненні з військової служби, в межах України; { 
Підпункт "г" підпункту 1 пункту 1 статті 14 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1014-
V від 11.05.2007 } 

 
2) всіма видами транспорту загального користування міського, приміського та міжміського 
сполучення - тільки військовослужбовці строкової військової служби.  

 
2. При переведенні військовослужбовців на нове місце проходження військової служби або 
звільненні з військової служби вони мають право на безоплатне перевезення до 20 тонн 
особистого майна в контейнерах з попереднього місця проживання до нового залізничним 
транспортом, а там, де такого виду транспорту немає, - іншими видами транспорту . У разі 
перевезення особистого майна в окремому вагоні, багажем та дрібною відправкою їм 
відшкодовуються фактичні витрати, але не більше вартості перевезення майна в контейнері 
вагою 20 тонн. 

 
3. Члени сімей військовослужбовців мають право на безоплатний проїзд залізничним, 
повітряним, водним та автомобільним транспортом:  

 
1) від місця проживання до місця проходження військової служби військовослужбовця у 
зв'язку з його переведенням;  

 
2) до місця проведення відпустки військовослужбовцем в межах України; { Підпункт 2 
пункту 3 статті 14 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1014-V від 11.05.2007 }  
 
3) при звільненні військовослужбовця з військової служби, а також у разі загибелі 
військовослужбовця - до обраного місця проживання в межах України. { Підпункт 3 пункту 
3 статті 14 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1014-V від 11.05.2007 } 

 
Члени сімей військовослужбовців при переїзді до обраного місця проживання у зв'язку із 
загибеллю військовослужбовця мають право на безоплатне перевезення до 20 тонн 
особистого майна в контейнерах залізничним транспортом, а там, де такого виду транспорту 
немає, - іншими видами транспорту . У разі перевезення особистого майна в окремому 
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вагоні, багажем та дрібною відправкою їм відшкодовуються фактичні витрати, але не більше 
вартості перевезення майна в контейнері вагою 20 тонн. 

 
4. Військовослужбовці, які стали інвалідами внаслідок бойових дій, учасники бойових дій та 
прирівняні до них особи, а також батьки військовослужбовців, які загинули чи померли або 
пропали безвісти під час проходження військової служби, користуються правом 
безоплатного проїзду всіма видами міського пасажирського транспорту загального 
користування в межах адміністративного району за місцем проживання, залізничного та 
водного транспорту приміського сполучення та автобусами приміських маршрутів. Вони 
мають право на 50-відсоткову знижку при користуванні міжміським залізничним, 
повітряним, водним та автомобільним транспортом відповідно до закону. 

 
5. Військовослужбовці при направленні у відрядження, до нового місця проходження 
військової служби, а також до місця використання відпустки та назад мають право на 
придбання проїзних документів для себе та членів своєї сім'ї на всі види транспорту поза 
чергою. При цьому військовослужбовці, які направляються у відрядження, користуються 
правом на бронювання та отримання поза чергою місця в готелі на підставі посвідчення про 
відрядження. 

 
6. При виконанні службових обов'язків, пов'язаних з відрядженням в інші населені пункти, 
військовослужбовцям відшкодовуються витрати на відрядження в порядку, встановленому 
Кабінетом Міністрів України. 

 
7. Військовослужбовці, крім військовослужбовців строкової військової служби, мають право 
на першочергове встановлення квартирного телефону, а також першочергове встановлення 
квартирної охоронної сигналізації. 

 
8. Військовослужбовці строкової військової служби мають право безоплатно відправляти й 
одержувати листи. Безоплатними поштовими посилками відправляється особистий одяг 
громадян, призваних на строкову військову службу. 

 
9. Витрати, пов'язані з перевезенням військовослужбовців та членів їх сімей, їх особистого 
майна залізничним, повітряним, водним і автомобільним транспортом, бронюванням місць у 
готелях при направленні військовослужбовців у відрядження, відшкодовуються за рахунок 
коштів Міністерства оборони України, інших утворених відповідно до законів України 
військових формувань та правоохоронних органів у порядку, встановленому Кабінетом 
Міністрів України.  

 
10. Військовослужбовці та члени їх сімей, які мають право на пільги, гарантії та компенсації 
відповідно до цього Закону, користуються пільгами, гарантіями та компенсаціями, 
встановленими для громадян України законами та іншими нормативно-правовими актами, а 
також рішеннями органів місцевого самоврядування. Якщо такі особи одночасно мають 
право на отримання однієї і тієї ж пільги, гарантії чи компенсації з кількох підстав, то їм 
надається за їх вибором пільга, гарантія чи компенсація тільки з однієї підстави, крім 
випадків, передбачених законами. 

 
11. Військовослужбовець, військовозобов'язаний або резервіст, який призваний на навчальні 
та спеціальні збори, не користуються правом на пільги, гарантії та компенсації, встановлені 
цим Законом, на час відбування призначеного судом одного з видів покарань, передбачених 
пунктами 2, 3, 5, 6, 9, 11, 12 статті 51 Кримінального кодексу України . На цей час члени їх 
сімей також не користуються правом на пільги, гарантії та компенсації, якими вони 
користувалися як члени сімей таких осіб.  
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12. Військовослужбовець строкової військової служби, якого засуджено до тримання в 
дисциплінарному батальйоні військовослужбовців, та члени його сім'ї права на пільги не 
втрачають.  
 
13. Особам, які мають право на пільги, гарантії та компенсації, передбачені цим Законом, 
видаються посвідчення. Форма та порядок видачі посвідчень встановлюються Кабінетом 
Міністрів України. 

 
14. Військовослужбовці та члени їх сімей, які постраждали внаслідок Чорнобильської 
катастрофи, користуються пільгами, передбаченими Законом України "Про статус і 
соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" .  
{ Стаття 14 в редакції Закону N 328-V від 03.11.2006 } 

 
Стаття 15. Пенсійне забезпечення і допомога 
 

1. Пенсійне забезпечення військовослужбовців після звільнення їх з військової служби 
провадиться відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з 
військової служби, та деяких інших осіб" 

{ Пункт 1 статті 15 із змінами, внесеними згідно із Законом N 328-V від 03.11.2006 }  
 
2. Військовослужбовцям, крім військовослужбовців строкової військової служби, які 
звільняються зі служби за станом здоров'я, виплачується одноразова грошова допомога в 
розмірі 50 відсотків місячного грошового забезпечення за кожний повний календарний рік 
служби. У разі звільнення з військової служби за віком, у зв'язку із скороченням штатів або 
проведенням організаційних заходів, закінченням строку контракту, систематичним 
невиконанням умов контракту командуванням одноразова грошова допомога в розмірі 50 
відсотків місячного грошового забезпечення за кожний повний календарний рік служби 
виплачується за наявності вислуги 10 років і більше.  

{ Абзац перший пункту 2 статті 15 із змінами, внесеними згідно із Законом N 328-V 
від 03.11.2006; в редакції Законів N 3668-VI від 08.07.2011, N 3917-VI від 18.10.2011 } 

 
Військовослужбовцям при звільненні з військової служби за власним бажанням, через 
сімейні обставини або інші поважні причини, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів 
України, які мають вислугу 10 років і більше виплачується одноразова грошова допомога в 
розмірі 25 відсотків місячного грошового забезпечення за кожний повний календарний рік 
служби. { Абзац другий пункту 2 статті 15 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3668-
VI від 08.07.2011 } 

 
Військовослужбовцям при звільненні з військової служби за службовою невідповідністю, у 
зв'язку із систематичним невиконанням умов контракту військовослужбовцем чи у зв'язку з 
обвинувальним вироком суду, що набрав законної сили, одноразова грошова допомога 
передбачена цим пунктом, не виплачується.  

 
Виплата військовослужбовцям зазначеної в цьому пункті одноразової грошової допомоги 
при звільненні їх з військової служби здійснюється Міністерством оборони України, іншими 
утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями та правоохоронними 
органами за рахунок коштів Державного бюджету України, передбачених на їх утримання. 

 
Військовослужбовцям, звільненим зі служби безпосередньо з посад, займаних в органах 
державної влади, органах місцевого самоврядування або сформованих ними органах, на 
підприємствах, в установах, організаціях і у вищих навчальних закладах із залишенням на 
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військовій службі, виплата одноразової грошової допомоги з підстав, передбачених цим 
пунктом, здійснюється за рахунок коштів органів, у яких вони працювали.  
{ Абзац частини другої статті 15 набирає чинності з 1 січня 2007 року згідно з пунктом 1 
розділу II "Прикінцеві положення" Закону N 3591-IV від 04.04.2006 } 

 
У разі повторного звільнення військовослужбовців з військової служби одноразова грошова 
допомога, передбачена цим пунктом, виплачується за період їх календарної служби з дня 
останнього зарахування на службу без урахування періоду попередньої служби, за винятком 
тих осіб, які при попередньому звільненні не набули права на отримання такої грошової 
допомоги. 

{ Абзац частини другої статті 15 набирає чинності з 1 січня 2007 року згідно з 
пунктом 1 розділу II "Прикінцеві положення" Закону N 3591-IV від 04.04.2006 } { Пункт 2 
статті 15 в редакції Закону N 3591-IV від 04.04.2006 } { Установити, що 
військовослужбовцям у разі повторного звільнення зі служби грошова допомога, 
передбачена пунктом 2 статті 15 не виплачується, за винятком тих осіб, які при першому 
звільненні не набули права на отримання цієї допомоги згідно із Законом N 3235-IV від 
20.12.2005 } 

 
3. Військовослужбовцям виплачуються грошова допомога на оздоровлення та державна 
допомога сім'ям з дітьми в порядку і розмірах, що визначаються законодавством України.  
 
4. Військові формування, військовослужбовці яких загинули чи померли в період 
проходження військової служби, подають їх сім'ям і батькам допомогу в проведенні 
похорону і компенсують матеріальні витрати на ритуальні послуги та на спорудження 
пам'ятників у розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України. 

 
Батькам та неповнолітнім дітям, а також дітям - інвалідам з дитинства військовослужбовців, 
які загинули чи померли або пропали безвісти в період проходження військової служби, 
державою виплачується одноразова грошова компенсація в розмірі суми державного 
страхування військовослужбовців з урахуванням коефіцієнта індексації грошових доходів. { 
Абзац другий пункту 4 статті 15 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1082-XIV від 
21.09.99 } { Стаття 15 в редакції Закону N від 12.02.97 } 

 
Стаття 16. Виплата одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті) або 

каліцтва військовослужбовців, військовозобов'язаних та резервістів, які призвані на 
навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори 

 
1. У разі загибелі військовослужбовця Збройних Сил України, інших утворених відповідно 
до законів України військових формувань та правоохоронних органів, який перебував на 
кадровій військовій службі або проходив військову службу за контрактом, під час виконання 
ним обов'язків військової служби сім'ї загиблого , а в разі її відсутності його батькам та 
утриманцям виплачується одноразова грошова допомога в розмірі десятирічного грошового 
забезпечення загиблого за останньою посадою в порядку та на умовах, визначених 
Кабінетом Міністрів України.  

 
2. У разі поранення , заподіяного військовослужбовцю під час виконання ним 

обов'язків військової служби, а також інвалідності, що настала в період проходження 
військової служби або не пізніше ніж через три місяці після звільнення зі служби чи після 
закінчення цього строку, але внаслідок захворювання або нещасного випадку, що мали місце 
в період проходження військової служби, залежно від ступеня втрати працездатності йому 
виплачується одноразова грошова допомога в розмірі до п'ятирічного грошового 
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забезпечення за останньою посадою в порядку та на умовах, визначених Кабінетом Міністрів 
України.  

 
3. У разі загибелі військовозобов'язаного або резервіста, призваного на навчальні та 
спеціальні збори або для проходження служби у військовому резерві, під час виконання ним 
обов'язків військової служби сім'ї загиблого , а в разі її відсутності його батькам та 
утриманцям виплачується одноразова грошова допомога в розмірі десятирічного грошового 
забезпечення загиблого виходячи з окладу за військовим званням у запасі та максимального 
окладу за посадою, до якої він був приписаний в запасі, в порядку та на умовах, визначених 
Кабінетом Міністрів України. 

 
4. У разі поранення , заподіяного військовозобов'язаному або резервісту, який призваний на 
навчальні та спеціальні збори, проходить службу у військовому резерві, під час виконання 
ним обов'язків військової служби, а також інвалідності, що настала в період проходження 
зазначених зборів, служби у військовому резерві або не пізніше ніж через три місяці після 
закінчення зборів, проходження служби у військовому резерві, але внаслідок захворювання 
або нещасного випадку, що мали місце в період проходження цих зборів, служби у 
військовому резерві, залежно від ступеня втрати працездатності йому виплачується 
одноразова грошова допомога в розмірі до п'ятирічного грошового забезпечення на умовах, 
визначених пунктом 3 цієї статті.  

 
5. У разі загибелі військовослужбовця строкової військової служби під час виконання ним 
обов'язків військової служби, сім'ї загиблого , а в разі її відсутності його батькам та 
утриманцям виплачується одноразова грошова допомога у розмірі десятирічного 
максимального посадового окладу за першим тарифним розрядом, передбаченим для 
військовослужбовців, які проходять військову службу за контрактом, в порядку та на умовах 
, визначених Кабінетом Міністрів України. 

 
6. У разі поранення , заподіяного військовослужбовцю строкової військової служби 

під час проходження військової служби, а також інвалідності, що настала в період 
проходження військової служби або не пізніше ніж через три місяці після звільнення зі 
служби, але внаслідок захворювання або нещасного випадку, що мали місце в період 
проходження служби, залежно від ступеня втрати працездатності йому виплачується 
одноразова грошова допомога в розмірі, що визначається у відсотках від загальної суми 
допомоги на випадок загибелі , встановленої пунктом 5 цієї статті. 

 
7. У всіх випадках розмір одноразової грошової допомоги у разі загибелі 
військовослужбовця не повинен бути меншим від 100-кратного розміру прожиткового 
мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб на час виплати цих сум.  
{ Пункт 7 набирає чинності з 1 січня 2008 року - див. пункт 1 розділу II Закону N 328-V від 
03.11.2006 }  

 
8. Визначення ступеня втрати працездатності військовослужбовцем, військовозобов'язаним 
або резервістом у період проходження військової служби , служби у військовому резерві у 
кожному випадку ушкодження здоров'я здійснюється в індивідуальному порядку відповідно 
до законодавства.  

 
9. Якщо військовослужбовці, військовозобов'язані або резервісти, які призвані на навчальні 
та спеціальні збори, проходять службу у військовому резерві, та члени їх сімей одночасно 
мають право на отримання одноразової грошової допомоги з підстав, передбачених цією 
статтею, та одноразової грошової допомоги або компенсаційної виплати, встановлених 
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іншими законами, виплата відповідних грошових сум здійснюється за однією з підстав за 
вибором особи, яка має право на отримання таких виплат.  

{ Стаття 16 в редакції Закону N 328-V від 03.11.2006 } 
 
Стаття 17. Відшкодування заподіяної шкоди 
 

Відшкодування військовослужбовцям заподіяної моральної і матеріальної шкоди 
провадиться у встановленому законом порядку.  

{ Стаття 17 із змінами, внесеними згідно із Законом N 328-V від 03.11.2006 } 
 
Стаття 18. Соціальні гарантії прав членів сімей військовослужбовців 
 

1. Члени сімей військовослужбовців строкової служби мають переважне право при прийнятті 
на роботу і на залишення на роботі при скороченні чисельності або штату працівників, а 
також на першочергове направлення для професійної підготовки, підвищення кваліфікації і 
перепідготовки з відривом від виробництва та на виплату на період навчання середньої 
заробітної плати. 

  
2. Дружинам військовослужбовців, крім військовослужбовців строкової служби, 
виплачується за місцем роботи грошова допомога в розмірі середньомісячної заробітної 
плати при розірванні ними трудового договору у зв'язку з переведенням чоловіка на службу 
в іншу місцевість. При тимчасовій втраті працездатності листки непрацездатності 
оплачуються дружинам військовослужбовців у розмірі 100 відсотків середньомісячної 
заробітної плати незалежно від страхового стажу. { Дію другого речення частини другої 
статті 18 зупинено на 2002 рік згідно із Законом N 2905-III від 20.12.2001; частина друга 
статті 18 із змінами, внесеними згідно із Законом N 429-IV від 16.01.2003; дію другого 
речення частини другої статті 18 зупинено на 2004 рік згідно із Законом N 1344-IV від 
27.11.2003; пункт 2 статті 18 із змінами, внесеними згідно із Законом N 328-V від 03.11.2006 
} 
3. Дружинам військовослужбовців, крім військовослужбовців строкової служби, до 
загального стажу роботи, необхідного для призначення пенсії за віком, зараховується період 
проживання разом з чоловіком в місцевостях, де не було можливості працевлаштування за 
спеціальністю, але не більше 10 років.  

{ Пункт 4 статті 18 виключено на підставі Закону N 328-V від 03.11.2006 }  
 
5. Місцеві ради:  

{ Абзац перший частини п'ятої статті 18 із змінами, внесеними згідно із Законом N 
2459-IV від 03.03.2005 } 

 
працевлаштовують у першочерговому порядку дружин військовослужбовців 

строкової служби у разі їх звільнення при скороченні чисельності або штату працівників, при 
ліквідації, реорганізації або перепрофілюванні підприємства, установи, організації;  
 
надають позачергово місця дітям військовослужбовців та дітям військовослужбовців, які 
загинули чи померли або пропали безвісти під час проходження служби, у дитячих закладах 
за місцем проживання;  

 
забезпечують відселення із закритих та віддалених від населених пунктів військових 
гарнізонів військовослужбовців, звільнених в запас або у відставку.  

 
6. Вдова загиблого або померлого військовослужбовця, а також дружина 
військовослужбовця, який пропав безвісти під час проходження військової служби, у разі 
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якщо вона не взяла інший шлюб, та її неповнолітні діти або повнолітні діти - інваліди з 
дитинства, батьки військовослужбовця, які перебували на його утриманні, мають право на 
пільги, передбачені цим Законом.  

{ Пункт 6 статті 18 в редакції Закону N 328-V від 03.11.2006 }  
 

7. Кабінетом Міністрів України, місцевими радами, підприємствами, установами, 
організаціями можуть встановлюватися й інші пільги та гарантії соціального захисту сімей 
військовослужбовців. { Частина сьома статті 18 із змінами, внесеними згідно із Законом N 
2459-IV від 03.03.2005 } 

 
Розділ III 

ПРАВО ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ НА ОСКАРЖЕННЯ НЕПРАВОМІРНИХ 
РІШЕНЬ ТА ДІЙ, ОТРИМАННЯ ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ 

 
Стаття 19. Право військовослужбовця на оскарження неправомірних рішень та 

дій 
 

Неправомірні рішення, дії органів військового управління та командирів можуть бути 
оскаржені військовослужбовцями в порядку, передбаченому законами, статутами Збройних 
Сил України та іншими нормативно-правовими актами. 

 
Стаття 20. Право військовослужбовців на правову допомогу 
 

Військовослужбовцям гарантується право на захист у порядку, встановленому законами 
України.  
 
Судочинство у справах за участю військовослужбовців, які проходять військову службу на 
території України, здійснюється відповідно до законів України, а військовослужбовців, які 
проходять військову службу за межами території України, - відповідно до вимог 
міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.  
 
{ Розділ III в редакції Закону N 328-V від 03.11.2006 } 

 
Розділ IV 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПОСАДОВИХ ОСІБ ЗА ПОРУШЕННЯ ЦЬОГО 
ЗАКОНУ. НАГЛЯД ЗА ДОДЕРЖАННЯМ ЦЬОГО ЗАКОНУ 

 
Стаття 21. Відповідальність посадових осіб за порушення цього Закону 
 

Посадові особи органів державної влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, 
установ та організацій незалежно від форм власності і підпорядкування, винні в порушенні 
цього Закону, несуть відповідальність згідно із законом. 

 
Стаття 22. Нагляд за додержанням цього Закону 
 

Нагляд за додержанням цього Закону органами виконавчої влади, органами місцевого 
самоврядування, їх посадовими і службовими особами здійснюється прокуратурою.  
 
{ Розділ в редакції Закону N 328-V від 03.11.2006 } 

 
Розділ V 
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ФІНАНСУВАННЯ ВИТРАТ, ПОВ'ЯЗАНИХ З РЕАЛІЗАЦІЄЮ ЦЬОГО ЗАКОНУ 
 
Стаття 23. Фінансування витрат, пов'язаних з реалізацією цього Закону 
 

Фінансове забезпечення витрат, пов'язаних з реалізацією цього Закону, здійснюється за 
рахунок коштів, що передбачаються в Державному бюджеті України на відповідний рік для 
Міністерства оборони України, розвідувальних органів України та інших центральних 
органів виконавчої влади, що мають у своєму підпорядкуванні військові формування та 
правоохоронні органи, інших джерел, передбачених законом.  
Статтю 23 доповнено частиною другою згідно із Законом N 107-VI від 28.12.2007 - зміну 
визнано неконституційною згідно з Рішенням Конституційного Суду N 10-рп/2008 від 
22.05.2008 
Пільги, компенсації та гарантії, передбачені цим Законом надаються за рахунок і в межах 
бюджетних асигнувань на утримання відповідних бюджетних установ.  
{ Розділ в редакції Закону N 328-V від 03.11.2006 } 
  
Президент України  
Л.КРАВЧУК  
м. Київ, 20 грудня 1991 року  
N 2011-XII 
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З А К О Н   У К Р А Ї Н И 
Про військовий обов'язок і військову службу 

 
  ( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, N 27, ст.385 )  
 { Вводиться в дію Постановою ВР  
   N 2233-XII ( 2233-12 ) від 25.03.92, ВВР, 1992, N 27, ст.386 }  
 { Із змінами, внесеними згідно із Законами  
   N 2485-XII ( 2485-12 ) від 19.06.92, ВВР, 1992, N 36, ст.527  
   N 3545-XII ( 3545-12 ) від 21.10.93, ВВР, 1993, N 44, ст.418  
   N 3546-XII ( 3546-12 ) від 21.10.93, ВВР, 1993, N 44, ст.419  
   N 3625-XII ( 3625-12 ) від 19.11.93, ВВР, 1993, N 49, ст.457  
   N 200/94-ВР від 13.10.94, ВВР, 1994, N 45, ст.404  
   N 325/94-ВР від 22.12.94, ВВР, 1995, N  1, ст.  4  
   N 387/95-ВР від 17.10.95, ВВР, 1995, N 38, ст.284  
   N 129/96-ВР від 19.04.96, ВВР, 1996, N 26, ст.108  
   N 309/97-ВР від 04.06.97, ВВР, 1997, N 29, ст. 93  
   N 312-XIV ( 312-14 ) від 11.12.98, ВВР, 1999, N 4,  ст. 35  
   N 651-XIV ( 651-14 ) від 13.05.99, ВВР, 1999, N 28, ст.230 }  
   { В редакції Закону N 766-XIV ( 766-14 ) від 18.06.99,  
     ВВР, 1999, N 33, ст.270 }  
{ Із змінами, внесеними згідно із Законами  
  N 1325-XIV ( 1325-14 ) від 21.12.99, ВВР, 2000, N 4, ст.27  
  N 1669-III ( 1669-14 ) від 20.04.2000, ВВР, 2000, N 30, ст.235  
  N 2171-III ( 2171-14 ) від 21.12.2000, ВВР, 2001, N 9, ст.38  
  N  312-IV  (  312-15 ) від 28.11.2002, ВВР, 2003, N 4, ст.34  
  N  313-IV  (  313-15 ) від 28.11.2002, ВВР, 2003, N 5, ст.37  
  N  487-IV  (  487-15 ) від 06.02.2003, ВВР, 2003, N 15, ст.108  
  N  662-IV  (  662-15 ) від 03.04.2003, ВВР, 2003, N 27, ст.209  
   - набуває чинності 01.08.2003 року  
  N  744-IV  (  744-15 ) від 15.05.2003, ВВР, 2003, N 29, ст.234  
  N 1158-IV  ( 1158-15 ) від 11.09.2003, ВВР, 2004, N  8, ст. 67  
  N 1179-IV  ( 1179-15 ) від 18.09.2003, ВВР, 2004, N 10, ст. 94  
  N 1763-IV  ( 1763-15 ) від 15.06.2004, ВВР, 2004, N 36, ст.444  
  N 2454-IV  ( 2454-15 ) від 03.03.2005, ВВР, 2005, N 16, ст.259  
  N 2490-IV  ( 2490-15 ) від 17.03.2005, ВВР, 2005, N 20, ст.276  
  N 2636-IV  ( 2636-15 ) від 02.06.2005, ВВР, 2005, N 27, ст.361  
  N 3200-IV  ( 3200-15 ) від 15.12.2005, ВВР, 2006, N 14, ст.116 }  
{ В редакції Закону  
  N 3597-IV ( 3597-15 ) від 04.04.2006, ВВР, 2006, N 38, ст.324 }  
{ Із змінами, внесеними згідно із Законами  
  N  328-V  (  328-16 ) від 03.11.2006, ВВР, 2006, N 51, ст.519  
  N 1014-V  ( 1014-16 ) від 11.05.2007, ВВР, 2007, N 33, ст.442  
  N  107-VI (  107-17 ) від 28.12.2007, ВВР, 2008, N 5-6, N 7-8, ст.78 
                                  - зміни діють по 31 грудня 2008 року 
  N  267-VI (  267-17 ) від 11.04.2008, ВВР, 2008, N 24, ст.234 }  
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          { Додатково див. Рішення Конституційного Суду  
            N 10-рп/2008 ( v010p710-08 ) від 22.05.2008 }  
{ Із змінами, внесеними згідно із Законами  
  N  309-VI  (  309-17 ) від 03.06.2008, ВВР, 2008, N 27-28, ст.253  
  N 1073-VI  ( 1073-17 ) від 05.03.2009, ВВР, 2009, N 30, ст.418  
  N 1254-VI  ( 1254-17 ) від 14.04.2009, ВВР, 2009, N 36-37, ст.511  
  N 1255-VI  ( 1255-17 ) від 14.04.2009, ВВР, 2009, N 36-37, ст.512  
  N 1276-VI  ( 1276-17 ) від 16.04.2009, ВВР, 2009, N 38, ст.535  
  N 1834-VI  ( 1834-17 ) від 21.01.2010, ВВР, 2010, N 12, ст.117  
  N 1835-VI  ( 1835-17 ) від 21.01.2010, ВВР, 2010, N 12, ст.118  
  N 2926-VI  ( 2926-17 ) від 13.01.2011, ВВР, 2011, N 31, ст.303  
  N 3353-VI  ( 3353-17 ) від 12.05.2011, ВВР, 2011, N 45, ст.487  
  N 3409-VI  ( 3409-17 ) від 19.05.2011, ВВР, 2011, N 50, ст.539  
  N 3919-VI  ( 3919-17 ) від 18.10.2011, ВВР, 2012, N 22, ст.217  
  N 4296-VІ  ( 4296-17 ) від 10.01.2012, ВВР, 2012, N 31, ст.395  
  N 4352-VІ  ( 4352-17 ) від 07.02.2012, ВВР, 2012, N 39, ст.472  
  N 4652-VI  ( 4652-17 ) від 13.04.2012, ВВР, 2013, N 21, ст.208  
  N 4711-VІ  ( 4711-17 ) від 17.05.2012, ВВР, 2013, N 14, ст.89  
  N 5088-VI  ( 5088-17 ) від 05.07.2012, ВВР, 2013, N 30, ст.343  
  N 5286-VI  ( 5286-17 ) від 18.09.2012, ВВР, 2013, N 38, ст.499  
  N 5288-VI  ( 5288-17 ) від 18.09.2012, ВВР, 2013, N 37, ст.490  
  N 5404-VI  ( 5404-17 ) від 02.10.2012, ВВР, 2013, N 41, ст.550  
  N 5460-VI  ( 5460-17 ) від 16.10.2012  
  N  224-VII (  224-18 ) від 14.05.2013  
  N  406-VII (  406-18 ) від 04.07.2013 }  
  
     Цей Закон здійснює правове регулювання відносин між  державою і  громадянами 

країни у зв'язку з виконанням ними конституційного обов'язку щодо захисту Вітчизни.  
 

Г л а в а  I 
 

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
 

     Стаття 1. Військовий обов'язок  
 
     1. Захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України є 

конституційним обов'язком громадян України.  
 
     2. Військовий обов'язок  установлюється  з  метою  підготовки громадян   України  

до  захисту  Вітчизни,  забезпечення  особовим складом  Збройних  Сил  України,  інших  
утворених  відповідно  до законів  України  військових  формувань,  а  також  
правоохоронних органів спеціального призначення та Державної  спеціальної  служби 
транспорту   (далі  -  Збройні  Сили  України  та  інші  військові формування), посади в яких 
комплектуються військовослужбовцями.  

 
     3. Військовий обов'язок включає:  
 
     підготовку громадян до військової служби;  
     приписку до призовних дільниць;  
     прийняття в добровільному порядку (за контрактом)  та  призов  
на військову службу;  
     проходження військової служби;  
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     виконання військового обов'язку в запасі;  
     проходження служби у військовому резерві;  
     дотримання правил військового обліку.  
 
     4. Громадяни   України   мають   право  на  заміну  виконання військового обов'язку 

альтернативною (невійськовою) службою згідно з Конституцією  України  (  254к/96-ВР  )  та 
Законом України "Про альтернативну (невійськову) службу" ( 1975-12 ).  

 
     5. Від  виконання  військового  обов'язку  громадяни  України звільняються на 

підставах, визначених цим Законом.  
 
     6. Військовий  обов'язок  не поширюється на іноземців та осіб без громадянства, які 

перебувають в Україні.  
 
     7. Виконання  військового   обов'язку   громадянами   України забезпечують  

державні  органи,  органи  місцевого самоврядування, утворені  відповідно  до  законів  
України  військові  формування, підприємства, установи і організації незалежно від 
підпорядкування і форм власності в межах їх повноважень,  передбачених законом, та 
районні  (об'єднані районні),  міські (об'єднані міські) військові комісаріати  (далі  -  районні  
(міські)  військові  комісаріати), військові комісаріати Автономної Республіки Крим,  
областей,  міст Києва та Севастополя,  а також територіальні центри (в  Автономній 
Республіці Крим,  областях,  місті Києві) та філіали (в районах та містах) комплектування 
військовослужбовцями за контрактом.  

 
     8. Порядок утворення та повноваження територіальних  центрів, філіалів   

комплектування   військовослужбовцями   за   контрактом визначаються   положенням  (  
1054-2007-п  ),  яке  затверджується Кабінетом Міністрів України.  

 
     9. Щодо  військового  обов'язку громадяни України поділяються на такі категорії:  
 
     допризовники - особи,  які підлягають приписці  до  призовних  
дільниць;  
     призовники - особи, приписані до призовних дільниць;  
     військовослужбовці - особи, які проходять військову службу;  
     військовозобов'язані -  особи,  які  перебувають у запасі для комплектування 

Збройних Сил України та інших військових  формувань на  особливий період,  а також для 
виконання робіт із забезпечення оборони держави;  

     резервісти -  військовозобов'язані,   які   у   добровільному порядку  проходять  
службу  у  військовому  резерві  Збройних  Сил України та інших військових формувань.  

 
     10. Громадяни України,  які приписані до  призовних  дільниць або перебувають у 

запасі Збройних Сил України, зобов'язані:  
 
     прибувати за   викликом   районного   (міського)  військового комісаріату   для   

оформлення   військово-облікових   документів, приписки,  проходження медичного огляду, 
направлення на підготовку з   метою   здобуття   або    вдосконалення    військово-облікової 
спеціальності,   призову   на   військову   службу  або  на  збори військовозобов'язаних;  

     проходити медичний      огляд      та       лікування       в лікувально-профілактичних  
закладах  згідно  з рішеннями комісії з питань  приписки,  призовної  комісії   або   військово-
лікарської комісії районного (міського) військового комісаріату;  

     проходити підготовку до військової служби, військову службу і виконувати 
військовий обов'язок у запасі;  
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     виконувати правила    військового     обліку,     встановлені законодавством.  
 
     11. Жінки,   які   мають   фах,   споріднений  з  відповідною військово-обліковою   

спеціальністю,   визначеною   в    переліку, затвердженому   Кабінетом   Міністрів   України,  
та  придатні  до проходження  військової  служби  за  станом  здоров'я,  віком   та сімейним      
станом,     беруться     на     військовий     облік військовозобов'язаних.  

 
     12. Жінки, які перебувають на військовому обліку, можуть бути призвані  на  

військову  службу чи залучені для виконання робіт із забезпечення оборони держави у 
воєнний час.  У  мирний  час  жінки можуть  бути  прийняті на військову службу та службу у 
військовому резерві тільки в добровільному порядку (за контрактом). 

{  Частина  дванадцята  статті  1  із змінами, внесеними згідно із Законом N 1834-VI 
(1834-17 ) від 21.01.2010 }  

 
     Стаття 2. Військова служба і виконання військового обов'язку в запасі  
 
     1. Військова служба є державною службою особливого характеру, яка полягає у 

професійній діяльності придатних до  неї  за  станом здоров'я   і   віком  громадян  України,  
пов'язаній  із  захистом Вітчизни.  Час   проходження   військової   служби   зараховується 
громадянам  України  до їх страхового стажу,  стажу роботи,  стажу роботи за спеціальністю, 
а також до стажу державної служби.  

 
     2. Порядок проходження громадянами України військової служби, їх  права  та  

обов'язки  визначаються  цим  Законом, відповідними положеннями про проходження 
військової служби громадянами України, які     затверджуються     Президентом    України,    
та    іншими нормативно-правовими актами.  

 
     3. Військова служба в  Україні  організується  з  дотриманням конституційної   

вимоги  про  відокремлення  церкви  і  релігійних організацій від держави.  
 
     4. Види військової служби:  
 
     строкова військова служба;  
     військова служба за контрактом осіб рядового, сержантського і старшинського 

складу;  
     військова   служба   (навчання)  курсантів  вищих  військових навчальних  закладів, а 

також вищих навчальних закладів, які мають у   своєму   складі  військові  інститути,  
факультети  військової підготовки,  кафедри  військової підготовки, відділення військової  

підготовки  (далі  - вищі військові навчальні заклади та військові навчальні підрозділи 
вищих навчальних закладів); { Абзац четвертий частини четвертої статті 2 із змінами, 
внесеними згідно із Законом N 3353-VI ( 3353-17 ) від 12.05.2011 }  

     військова служба за контрактом осіб офіцерського складу;  
     військова служба за призовом осіб офіцерського складу.  
 
     5. Строкову  військову  службу  громадяни  України  проходять відповідно  до  

законів  України у Збройних Силах України та інших військових  формуваннях  з  метою   
здобуття   військово-облікової спеціальності,  набуття  практичних  навичок і умінь для 
збройного захисту Вітчизни.  

 
     6. Виконання  військового  обов'язку  в  запасі   полягає   в дотриманні  

військовозобов'язаними  порядку  і  правил військового обліку,  проходженні зборів для 
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збереження та вдосконалення знань, навичок  і  умінь,  необхідних для виконання обов'язків 
військової служби в особливий період.  

 
     7. Громадяни України в добровільному порядку можуть проходити службу  у  

військовому  резерві  Збройних  Сил  України  або інших військових  формувань.  Порядок  
відбору  та прийняття на службу у військовому  резерві,  строки,  умови  й порядок її 
проходження, а також  підстави  й  порядок  звільнення зі служби визначаються цим 
Законом,  відповідними  положеннями  про  проходження  громадянами України   служби   у   
військовому   резерві,  які  затверджуються Президентом України, та іншими нормативно-
правовими актами. 

{  Частина  сьома статті 2 в редакції Закону N 1834-VI ( 1834-17 ) від 21.01.2010 }  
 
     8. Структура   військового    резерву    людських    ресурсів (  1426-2006-п  )  

установлюється Міністерством оборони України та затверджується Кабінетом Міністрів 
України.  

     9. Громадяни України,  які призвані або добровільно  вступили на  військову  
службу,  складають  Військову  присягу  на вірність Українському народу.  

 
     10.   Громадяни   України,   які  приписуються  до  призовних дільниць,  

направляються  для  підготовки  до  військової  служби, призиваються    або    приймаються   
на   військову   службу,   та військовозобов'язані,  які  приймаються  на  службу  у 
військовому  

резерві  або  призначені  для комплектування посад за відповідними військово-
обліковими    спеціальностями    під    час   проведення мобілізації,   проходять   обов'язковий  
медичний  огляд.  Порядок проходження  медичного огляду затверджується Міністерством 
оборони  

України  та центральними органами виконавчої влади, які відповідно до  закону  
здійснюють  керівництво  військовими  формуваннями, за погодженням  з  центральним  
органом  виконавчої  влади  в  галузі охорони   здоров'я.   Перелік  військово-облікових  
спеціальностей затверджується Міністерством оборони України. 

{  Частина десята статті 2 в редакції Закону N 1834-VI ( 1834-17 ) від 21.01.2010 }  
 
     11.   Виконання  військового  обов'язку  в  особливий  період здійснюється  з  

особливостями,  визначеними цим Законом та іншими нормативно-правовими актами. 
{  Статтю  2  доповнено  частиною  одинадцятою  згідно  із Законом N 5404-VI ( 5404-

17 ) від 02.10.2012 }  
 
     Стаття 3. Правова основа військового обов'язку і військової служби  
 
     1. Правовою основою військового обов'язку і військової служби є Конституція 

України ( 254к/96-ВР ),  цей  Закон,  Закон  України "Про оборону  України"  (  1932-12  ),  
"Про Збройні Сили України" ( 1934-12  ),  "Про  мобілізаційну   підготовку   і   мобілізацію" 
(3543-12 ),  інші закони України,  а також прийняті відповідно до них укази Президента 
України та інші нормативно-правові акти  щодо забезпечення   обороноздатності   держави,  
виконання  військового обов'язку,    проходження    військової    служби    та    статусу 
військовослужбовців, а також міжнародні договори України, згода на обов'язковість яких 
надана Верховною Радою України.  

 
     Стаття 4. Комплектування військовослужбовцями Збройних Сил України та 

інших військових формувань  
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     1. Збройні   Сили   України   та  інші  військові  формування комплектуються 
військовослужбовцями шляхом:  

     призову громадян України на військову службу;  
     прийняття громадян України на військову службу за контрактом.  
 
     2. Порядок  комплектування  Збройних  Сил  України  та  інших військових   

формувань   військовослужбовцями  встановлюється  цим Законом та прийнятими  
відповідно  до  нього  нормативно-правовими актами.  

 
     3. Для   доукомплектування  Збройних  Сил  України  та  інших військових  

формувань  військовослужбовцями  на  особливий  період проводиться   планомірна  
військова  підготовка  і  забезпечується перебування в запасі та військовому резерві  
необхідної  кількості військовонавчених громадян.  

 
     4. Генеральний  штаб  Збройних Сил України проводить розподіл призовників за 

станом здоров'я та рівнем  освіти  пропорційно  між Збройними Силами України та іншими 
військовими формуваннями.  

 
     Стаття 5. Склад військовослужбовців і військовозобов'язаних. Військові 

звання  
 
     1. Військовослужбовці та військовозобов'язані поділяються  на рядовий  склад,  

сержантський  і старшинський склад та офіцерський склад.  
 
     2. Встановлюються такі військові звання:  
 
------------------------------------------------------------------ 
|          Армійські         |            Корабельні             | 
|----------------------------------------------------------------| 
|                          Рядовий склад                         | 
|----------------------------------------------------------------| 
|солдат                         |матрос                             | 
|----------------------------+-----------------------------------| 
|старший солдат          старший матрос                     | 
|----------------------------------------------------------------| 
|                Сержантський і старшинський склад               | 
|----------------------------------------------------------------| 
|молодший сержант    |старшина 2 статті                  | 
|----------------------------+-----------------------------------| 
|сержант                       |старшина 1 статті                  | 
|----------------------------+-----------------------------------| 
|старший сержант       |головний старшина                  | 
|----------------------------+-----------------------------------| 
|старшина                     |головний корабельний старшина      | 
|----------------------------+-----------------------------------| 
|прапорщик                  |мічман                             | 
|----------------------------+-----------------------------------| 
|старший прапорщик  |старший мічман                     | 
|----------------------------------------------------------------| 
|                        Офіцерський склад                       | 
|----------------------------------------------------------------| 
|                   Молодший офіцерський склад                   | 
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|----------------------------------------------------------------| 
|молодший лейтенант |молодший лейтенант                 | 
|-------------------------- -+-----------------------------------| 
|лейтенант                    |лейтенант                          | 
|--------------------------- +-----------------------------------| 
|старший лейтенант    |старший лейтенант                  | 
|----------------------------+-----------------------------------| 
|капітан                        |капітан-лейтенант                  | 
|----------------------------------------------------------------| 
|                    Старший офіцерський склад                   | 
|----------------------------------------------------------------| 
|майор                          |капітан 3 рангу                    | 
|----------------------------+-----------------------------------| 
|підполковник             |капітан 2 рангу                    | 
|----------------------------+-----------------------------------| 
|полковник                  |капітан 1 рангу                    | 
|----------------------------------------------------------------| 
|                    Вищий офіцерський склад                     | 
|----------------------------------------------------------------| 
|генерал-майор            |контр-адмірал                      | 
|----------------------------+-----------------------------------| 
|генерал-лейтенант     |віце-адмірал                       | 
|----------------------------+-----------------------------------| 
|генерал-полковник    |адмірал                            | 
|----------------------------+-----------------------------------| 
|генерал армії України       |                                   | 
------------------------------------------------------------------  
 
     3. До військових звань осіб офіцерського складу  медичної  та юридичної служб   

Збройних   Сил   України   та  інших  військових формувань, а також спеціальних підрозділів 
по боротьбі з корупцією Військової служби правопорядку у Збройних Силах України, які 
мають відповідну  освіту та займають відповідну штатну посаду, додаються  

слова "медичної служби" і "юстиції". 
{  Частина третя статті 5 із змінами, внесеними згідно із Законами N  3919-VI  (  3919-

17 ) від 18.10.2011, N 4711-VІ ( 4711-17 ) від 17.05.2012, N 5288-VI ( 5288-17 ) від 18.09.2012 
}  

 
     4.  До  військових  звань громадян України, які перебувають у запасі  чи у відставці 

або проходять службу у військовому резерві, додаються слова відповідно "запасу", "у 
відставці" або "резерву".  

{   Частина   четверта  статті  5  в  редакції  Закону  N  1834-VI ( 1834-17 ) від 21.01.2010 
}  

 
     5. Присвоєння та позбавлення військових звань,  пониження  та поновлення     у     

військовому    званні    військовослужбовців, військовозобов'язаних      та      резервістів,      
переатестація військовозобов'язаних, які мають спеціальні звання, для присвоєння 
військових  звань  здійснюються  в  порядку, визначеному статутами Збройних  Сил  
України,  положеннями  про  проходження  військової служби    громадянами   України,   
положеннями   про   проходження громадянами України служби у військовому резерві.  

 
     Стаття 6. Військові посади  
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     1. Військові  посади (штатні посади,  що підлягають заміщенню 
військовослужбовцями)   і   відповідні   їм    військові    звання передбачаються  у  штатах  
(штатних  розписах)  військових частин, кораблів,  органів військового управління,  установ,  
організацій, вищих  військових  навчальних  закладів  та  військових навчальних  

підрозділів вищих навчальних закладів.  
 
     2. Перелік посад,  що підлягають заміщенню вищим  офіцерським складом,   

затверджується   Президентом  України,  а  посад  інших військовослужбовців - 
Міністерством оборони України.  

 
     3. Окремі військові посади в мирний час можуть заміщатися (на умовах   строкового   

трудового  договору)  цивільними  особами  в порядку,   встановленому   Міністерством   
оборони   України,  або резервістами  в порядку, встановленому Генеральним штабом 
Збройних Сил України. 

{   Частина   третя   статті   6   в  редакції  Закону  N  1834-VI ( 1834-17 ) від 21.01.2010 }  
 
     4. Військові посади,  передбачені штатами воєнного часу,  при переведенні  

Збройних  Сил України,  інших військових формувань на організацію   і   штати   воєнного   
часу   підлягають   заміщенню резервістами   або   іншими   військовозобов'язаними   в  
порядку,  

визначеному Генеральним штабом Збройних Сил України.  
 
     5. Співвідношення   чисельності   офіцерського   складу    за військовими   званнями   

та   граничні   строки  перебування  осіб офіцерського складу на посадах у Збройних Силах 
України  та  інших військових  формуваннях  встановлюються  відповідно  Міністерством  

оборони України,  іншими центральними органами  виконавчої  влади, які   відповідно  
до  закону  здійснюють  керівництво  військовими формуваннями.  

 
     6. Порядок призначення  на  військові  посади  встановлюється Конституцією 

України ( 254к/96-ВР ),  Законом України "Про Збройні Сили України" ( 1934-12 ),  іншими  
законами  та  положеннями  про проходження  військової  служби  та  служби  у військовому 
резерві громадянами України. 

{  Частина  шоста статті 6 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1834-VI ( 1834-17 ) 
від 21.01.2010 }  

 
     7. Військові  посади в підрозділах Збройних Сил України,  які направляються до 

інших держав для участі в міжнародних операціях з підтримання  миру і безпеки у складі 
національних контингентів або національного   персоналу   відповідно  до  міжнародних  
договорів України,  згода  на  обов'язковість  яких  надана  Верховною Радою України, 
заміщаються військовослужбовцями, які проходять військову службу за контрактом. 

{  Частина  сьома статті 6 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5286-VI ( 5286-17 ) 
від 18.09.2012 }  

 
     8. Порядок        проходження        військової        служби військовослужбовцями,    

які   не   займають   військових   посад, установлюється   положеннями  про  проходження  
військової  служби громадянами України.  

 
     9. Військовослужбовці   Збройних   Сил   України   та   інших військових формувань 

можуть бути відряджені  до державних органів, установ,    організацій,    а    також   
Державного   підприємства обслуговування  повітряного  руху  України для виконання 
завдань в інтересах   оборони   держави  та  її  безпеки  із  залишенням  на військовій   
службі.  Перелік  посад,  які  можуть  бути  заміщені військовослужбовцями  ( 1020/2007)  в  
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цих  державних  органах, установах,   організаціях,   а   також   Державному   підприємстві 
обслуговування    повітряного    руху    України,   затверджується Президентом України. 

{ Частина дев'ята статті 6 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1255-VI ( 1255-17 ) 
від 14.04.2009 }  

 
     10. Військовослужбовці  Збройних   Сил   України   та   інших військових  

формувань  відповідно до міжнародних договорів України можуть  бути  направлені  для  
проходження  військової  служби  на посадах  у  багатонаціональних  органах військового 
управління,  а також  у   закордонних   дипломатичних   установах   України.   Ці 
військовослужбовці  утримуються за рахунок відповідно Міністерства оборони України,  
інших військових формувань у межах  затвердженої законом  чисельності.  Порядок  
направлення  та строки перебування військовослужбовців   на   зазначених    посадах    
встановлюються Міністерством оборони України та іншими військовими формуваннями.  

 
     11.  Військові  посадові  особи  - це військовослужбовці, які обіймають     штатні     

посади,     пов’язані     з    виконанням організаційно-розпорядчих     чи     адміністративно-
господарських обов’язків,  або  які  спеціально  уповноважені на виконання таких обов’язків 
згідно із законодавством. 

{  Статтю  5  доповнено новою частиною згідно із Законом N 4711-VІ ( 4711-17 ) від 
17.05.2012 }  

 
     12.  Військовослужбовці  у порядку, встановленому положеннями про проходження 

військової служби громадянами України, можуть бути направлені для подальшого 
проходження військової служби  з  одного військового   формування   до  іншого  з  
виключенням  із  списків особового складу формування,  з якого  вибули,  та  включенням  
до списків особового складу формування, до якого прибули. 

{  Статтю  6  доповнено  частиною  одинадцятою  згідно  із Законом N 3353-VI ( 3353-
17 ) від 12.05.2011 }  

 
     Стаття 7. Військова форма одягу, знаки розрізнення і відзнаки                

військовослужбовців  
 
     1. Для  військовослужбовців  установлюються  військова  форма одягу, знаки 

розрізнення та відзнаки.  
 
     2.    Військовозобов'язані   під   час   проходження   зборів забезпечуються  

військовою формою одягу. Резервісти забезпечуються військовою  формою  одягу  згідно  із  
встановленими  нормами. Для зазначених осіб встановлюються передбачені для 
військовослужбовців знаки    розрізнення,   що   свідчать   про   їх   належність   до 
військовозобов'язаних, зокрема резервістів. 

{   Частина   друга   статті   7   в  редакції  Закону  N  1834-VI ( 1834-17 ) від 21.01.2010 
}  

 
     3. Зразки  військової  форми  одягу,  знаків  розрізнення  та відзнак  

військовослужбовців,  правила  їх  носіння  розробляються Міністерством  оборони  України,  
іншими   центральними   органами виконавчої влади,  які відповідно до закону здійснюють 
керівництво військовими формуваннями,  та затверджуються  Кабінетом  Міністрів України, 
а надалі патентуються в установленому порядку.  

 
     4. Носіння  військової  форми  одягу,  знаків  розрізнення  і відзнак 

військовослужбовців особами,  які не мають  на  це  права, забороняється і тягне за собою 
відповідальність згідно із законом.  
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Г л а в а  II 

 
ПІДГОТОВКА ГРОМАДЯН УКРАЇНИ ДО ВІЙСЬКОВОЇ СЛУЖБИ 

 
     Стаття 8. Підготовка до військової служби  
 
     1. Підготовка громадян України до військової  служби  включає патріотичне    

виховання,    допризовну   підготовку,   підготовку призовників з  військово-технічних  
спеціальностей,  підготовку  у військових  оркестрах,  військових  ліцеях  та  ліцеях з 
посиленою військово-фізичною  підготовкою,  підготовку  до  вступу  у   вищі військові  
навчальні  заклади  та  військові  навчальні підрозділи вищих навчальних закладів, військову 
підготовку у вищих навчальних закладах   за   програмою   підготовки  офіцерів  запасу,  
фізичну підготовку,   лікувально-оздоровчу   роботу,   підвищення    рівня освітньої 
підготовки, вивчення державної мови.  

 
     2. Відповідальність  за  організацію та проведення підготовки громадян  України  до  

військової  служби  в   межах   повноважень покладається  на  Міністерство  оборони  
України,  інші центральні органи  виконавчої  влади,  Раду  міністрів  Автономної Республіки 
Крим,    місцеві    державні   адміністрації,   органи   місцевого самоврядування,  органи  
Товариства  сприяння  обороні України. До цієї  роботи можуть залучатись інші об'єднання 
громадян відповідно до їх статутів.  

 
     3. Порядок  організації  та проведення допризовної підготовки та підготовки  

призовників  з  військово-технічних  спеціальностей визначається  Положенням про 
допризовну підготовку ( 1770-2000-п ) та  Положенням  про  підготовку  призовників з 
військово-технічних спеціальностей, які затверджуються Кабінетом Міністрів України.  

 
     4. Контроль   за   організацією   і  проведенням  допризовної підготовки  та  

підготовки   призовників   з   військово-технічних спеціальностей,   програмним   і   
методичним  забезпеченням  цієї підготовки здійснюється Міністерством оборони  України  
та  іншими  

центральними   органами   виконавчої  влади,  яким  підпорядковані навчальні заклади,  
Радою міністрів  Автономної  Республіки  Крим, місцевими   державними   адміністраціями   
та  органами  місцевого самоврядування.  

 
     Стаття 9. Допризовна підготовка  
 
     1. Допризовна підготовка включається до Державного  стандарту повної  середньої  

освіти  професійно-технічних і загальноосвітніх навчальних закладів,  а також вищих 
навчальних  закладів  у  разі, якщо певний освітньо-кваліфікаційний рівень здобувається на 
основі базової середньої освіти та проводиться за програмами, погодженими з Міністерством 
оборони України.  

 
     Стаття 10. Підготовка призовників з військово-технічних спеціальностей  
 
     1. Підготовка    з     військово-технічних     спеціальностей проводиться таким чином:  
 
     призовників - учнів професійно-технічних навчальних закладів, які   навчаються   в   

них   за   професіями,    спорідненими    з військово-обліковими   спеціальностями,   -  
безпосередньо  в  цих закладах;  
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     призовників, які працюють,  і тих, хто тимчасово не працює, а також   учнів   
професійно-технічних   навчальних   закладів,  які навчаються   в   них   за   професіями,    не    
спорідненими    з військово-обліковими  спеціальностями,  -  у  професійно-технічних  

навчальних  закладах  міністерств,   інших   центральних   органів виконавчої  влади  та  
у  навчальних  закладах Товариства сприяння обороні України.  

 
     2. До навчання залучаються призовники, які досягли 17-річного віку,   придатні  за  

станом  здоров'я  до  військової  служби  та підлягають призову на строкову військову 
службу  після  закінчення навчання.  

 
     3. Кількість   призовників,   які   підлягають  підготовці  з військово-технічних 

спеціальностей,  та перелік цих спеціальностей визначаються   Міністерством   оборони   
України  разом  з  іншими заінтересованими  центральними   органами   виконавчої   влади   і 
затверджуються Кабінетом Міністрів України.  

 
     Стаття 11. Військова підготовка громадян України за програмою підготовки 

офіцерів запасу  
 
     1. Військова  підготовка  громадян   України   за   програмою підготовки   офіцерів   

запасу   проводиться  у  вищих  військових навчальних закладах та у військових навчальних  
підрозділах  вищих навчальних закладів.  

 
     2. Військову  підготовку  за  програмою  підготовки  офіцерів запасу на 

добровільних засадах проходять студенти вищих навчальних закладів  III  або  IV рівня 
акредитації з денною формою навчання, придатні   до   військової   служби   за   станом   
здоров'я    та морально-діловими якостями.  

 
     3. Порядок  проведення  військової підготовки студентів вищих навчальних  закладів  

за  програмою  підготовки  офіцерів   запасу ( 48-2012-п ) визначається Кабінетом Міністрів 
України за поданням Міністерства  оборони  України,  погодженим  з центральним органом 
виконавчої влади в галузі освіти і науки.  

 
     4. Військова  підготовка  за  програмою  підготовки  офіцерів запасу включається до 

навчальних планів вищого навчального закладу як  окрема  навчальна  дисципліна.  
Програми військової підготовки розробляються  згідно  з  вимогами  кваліфікаційних  
характеристик офіцерів  запасу за відповідною військово-обліковою спеціальністю. Порядок 
розроблення та затвердження кваліфікаційних  характеристик офіцерів  запасу  та програм 
військової підготовки офіцерів запасу визначається Міністерством оборони України.  

 
     5. Громадянам   України,   які   здобули   вищу   освіту   за освітньо-кваліфікаційним 

рівнем не нижче бакалавра, пройшли повний курс   військової  підготовки  за  програмою  
підготовки  офіцерів запасу,  склали  встановлені  іспити та атестовані до офіцерського 
складу,  присвоюється відповідне первинне військове звання офіцера запасу.  У  разі  
потреби вони за наказом Міністра оборони України можуть  бути  призвані  для  
проходження  військової  служби  осіб офіцерського складу. 

{  Частина п'ята статті 11 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1073-VI ( 1073-17 ) 
від 05.03.2009 }  

 
     6. Громадяни   України,  які  не  атестовані  для  присвоєння військового звання 

офіцерського  складу  після  закінчення  вищого навчального  закладу  і  не  пройшли  
строкової військової служби, підлягають призову на строкову військову службу з 
урахуванням,  за можливості,  фаху, який вони здобули у вищому навчальному закладі,  
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або за спорідненими військово-обліковими спеціальностями.  
 
     7.   Перелік  військово-облікових  спеціальностей,  за  якими ведеться  військова  

підготовка  громадян  України  за   програмою підготовки   офіцерів  запасу,  та  обсяги  
підготовки  за  такими спеціальностями  визначаються  за  поданням   Генерального   штабу 
Збройних  Сил України Міністерством оборони України за погодженням з центральним 
органом виконавчої влади в галузі освіти і науки. 

{  Частина сьома статті 11 в редакції Закону N 3353-VI ( 3353-17 ) від 12.05.2011 }  
 
     8.   Перелік   вищих   навчальних   закладів,  на  базі  яких здійснюється  військова  

підготовка  громадян України за програмою підготовки   офіцерів  запасу,  визначається  
Кабінетом  Міністрів України  за  поданням  Міністерства  оборони України, погодженим з 
відповідними  центральними  органами  виконавчої  влади. Військові навчальні  підрозділи  є  
структурними  підрозділами  таких  вищих навчальних  закладів.  Рішення  про  створення,  
реорганізацію  та ліквідацію військових навчальних підрозділів приймається Кабінетом 
Міністрів   України  за  поданням  Міністерства  оборони  України, погодженим   із   
центральними  органами  виконавчої  влади,  яким підпорядковані вищі навчальні заклади. 

{ Частина восьма статті 11 в редакції Закону N 4296-VІ ( 4296-17 ) від 10.01.2012 }  
 
     9. Міністерство оборони України  за  погодженням  з  ректором вищого  навчального  

закладу  здійснює добір і призначення осіб на посади  науково-педагогічних  (наукових)  
працівників  військового навчального  підрозділу  та  контроль  за  організацією підготовки 
студентів за програмою підготовки офіцерів запасу.  

 
     10. Під  час  навчальних  зборів  (стажування),  передбачених програмами  

підготовки офіцерів запасу,  на громадян України,  які проходять  таку  підготовку,  
поширюються  права   та   обов'язки, встановлені   актами   законодавства   для  
військовозобов'язаних, призваних на збори.  

 
     Стаття 12. Підготовка до вступу у вищі військові навчальні заклади та 

військові навчальні підрозділи вищих навчальних закладів  
 
     1. Громадяни України,  які виявили бажання вступити до  вищих військових    

навчальних   закладів   та   військових   навчальних підрозділів вищих навчальних закладів,  
можуть проходити попередню підготовку  в  загальноосвітніх  навчальних  закладах,  
військових ліцеях,  ліцеях  з  посиленою  військово-фізичною  підготовкою,  у військових 
оркестрах, навчальних закладах громадських організацій, на підготовчих курсах при вищих 
військових навчальних закладах або військових навчальних підрозділах вищих навчальних 
закладів.  

 
     2. Фізична    підготовка    допризовників    та   призовників організовується у вищих, 

професійно-технічних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах,  спортивних 
товариствах і клубах за   програмою   курсу  фізичної  культури  центральними  органами 
виконавчої влади, що реалізують державну політику у сферах освіти, фізичної культури та 
спорту. 

{  Частина друга статті 12 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5460-VI ( 5460-17 ) 
від 16.10.2012 }  

 
     3. Лікувально-оздоровча робота  з  громадянами  України,  які готуються   до  вступу  

у  вищі  військові  навчальні  заклади  та військові  навчальні   підрозділи   вищих   
навчальних   закладів, організовується за місцем їх проживання (перебування) відповідними 
закладами охорони здоров'я.  
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     4. Медичні  огляди  громадян   України   15-17-річного   віку проводяться  щороку  

лікарями-спеціалістами,  які  залучаються  до медичного  огляду   призовників.   У   разі   
потреби   громадянам призначається   необхідне   лікування   з  проведенням  оздоровчих  

заходів.  
 
     5. Органи управління освітою забезпечують освітню  підготовку допризовної  та  

призовної  молоді,  за необхідності організовують додаткові заняття для вивчення державної 
мови громадянами,  які не володіють або недостатньо володіють нею.  

 
     Стаття 13. Права та обов'язки громадян України, які проходять підготовку до 

військової служби  
 
     1. За  громадянами  України,  які  проходять   підготовку   з військово-технічних 

спеціальностей з відривом від виробництва,  на весь час підготовки,  включаючи час проїзду 
до місця підготовки та у зворотному напрямку,  зберігаються місце роботи, а також займана 
посада  та  середній  заробіток  на  підприємстві,   в   установі, організації, незалежно від 
підпорядкування і форм власності.  

 
     2. Витрати,  пов'язані  з  наймом  житла  на  період навчання зазначених у частині 

першій цієї статті громадян України,  оплатою вартості  проїзду  до  місця навчання (зборів) і 
назад та виплатою середнього заробітку за основним місцем  роботи,  здійснюються  за 
рахунок  коштів  Міністерства  оборони України та інших військових формувань у порядку, 
встановленому Кабінетом Міністрів України.  

 
     3. Відвідування громадянами України,  направленими  районними (міськими)  

військовими  комісаріатами  для  проходження  занять з підготовки до військової служби та 
інших  заходів,  що  стосуються підготовки допризовників та призовників, обов'язкове.  

 
Г л а в а  III 

 
ПРИПИСКА ГРОМАДЯН УКРАЇНИ ДО ПРИЗОВНИХ ДІЛЬНИЦЬ, ПРИЗОВ І 

ПРИЙНЯТТЯ НА ВІЙСЬКОВУ СЛУЖБУ 
 
     Стаття 14. Приписка громадян України до призовних дільниць  
 
     1. Приписка  громадян  України  чоловічої  статі до призовних дільниць проводиться  

з  метою  взяття  їх  на  військовий  облік, визначення  наявних  призовних  ресурсів,  ступеня  
придатності до військової  служби,  встановлення   освітнього   рівня,   здобутої 
спеціальності  або професії,  рівня фізичної підготовки,  вивчення особистих якостей.  

 
     2. Для  проведення  приписки  громадян  України   у   районах (містах) утворюються 

призовні дільниці.  
 
     3. До  призовних  дільниць  щороку  протягом  січня - березня приписуються 

допризовники,  яким  у  рік   приписки   виповнюється 17 років.  Приписка  проводиться  
районними (міськими) військовими комісаріатами за місцем проживання.  

 
     4. Не підлягають приписці  до  призовних  дільниць  громадяни України,  які  

відбувають покарання в установах виконання покарань або до яких застосовано примусові 
заходи медичного характеру.  
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     5. Керівники       житлово-експлуатаційних       організацій, підприємств,  установ та 
організацій незалежно від підпорядкування і форм власності,  які здійснюють  експлуатацію  
будинків,  органи місцевого  самоврядування,  на  які  покладено  ведення первинного обліку 
військовозобов'язаних  і  призовників,  а  також  керівники інших   підприємств,  установ,  
організацій,  навчальних  закладів незалежно від підпорядкування і форм власності  щороку  
в  строки, встановлені  Кабінетом Міністрів України,  зобов'язані подавати до відповідних  
районних  (міських)  військових  комісаріатів  списки громадян України, які підлягають 
приписці до призовних дільниць.  

 
     6. Для  приписки  до  призовної  дільниці  громадяни  України зобов'язані особисто 

прибути до районного  (міського)  військового комісаріату  в строк,  зазначений у повістці,  
та подати необхідні документи,  перелік  яких  установлюється  Міністерством   оборони  

України.  
 
     7. Для  проведення  приписки  громадян  України  до призовних дільниць у 

районних (міських) військових комісаріатах  утворюються комісії з питань приписки у 
такому складі:  

     голова комісії - районний (міський) військовий комісар;  
     члени комісії:  
     представник районного (міського) органу управління освітою;  
     представник структурного   підрозділу   районного  (міського) органу внутрішніх 

справ, який проводить роботу з неповнолітніми;  
     лікар, який  організовує   роботу   медичного   персоналу   з медичного огляду 

громадян України, які підлягають приписці;  
     психолог соціальної  служби  районної державної адміністрації (виконавчого органу 

міської ради);  
     секретар комісії.  
 
     8. Персональний склад районної  (міської)  комісії  з  питань приписки,  порядок  її  

проведення  затверджуються  щороку головою районної  державної  адміністрації  
(виконавчого  органу   міської ради).  

 
     9. На    районні   (міські)   комісії   з   питань   приписки покладаються:  
 
     організація і проведення медичного огляду допризовників,  які викликаються на 

комісію,  визначення їх придатності для військової служби;  
 
     виявлення і попередній відбір кандидатів для  направлення  до вступу  на  навчання  

у  вищих  військових навчальних закладах або військових навчальних підрозділах вищих 
навчальних закладів;  

 
     направлення призовників,  придатних за  медичними  та  іншими показниками,  для  

проходження  підготовки  з  військово-технічних спеціальностей;  
 
     направлення для  медичного  огляду   до   призовної   комісії Автономної   

Республіки   Крим,  обласних  або  Київської  міської призовних  комісій  призовників,  яких  
визнано  непридатними   до військової служби за станом здоров'я, та таких, що виявили 
незгоду з результатами медичного огляду;  

 
     прикріплення до лікувально-профілактичних закладів за  місцем проживання   

громадян  України,  яких  визнано  під  час  приписки тимчасово непридатними до військової 
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служби за станом здоров'я, та таких,   що   потребують   обстеження   або   медичного   
нагляду. Відвідування лікувально-профілактичних закладів згідно з  рішенням  

комісії з питань приписки для громадян-допризовників обов'язкове;  
 
     прикріплення до   відповідних  навчальних  закладів  громадян України,  які мають 

низьку освітню підготовку або не володіють  чи недостатньо володіють державною мовою;  
 
     організація роботи  з  вивчення  особистості призовників,  їх морально-ділових 

якостей та сімейного стану;  
 
     зняття з  військового  обліку  призовників   та   взяття   на військовий облік 

військовозобов'язаних громадян, яких:  
 
     - за  станом  здоров'я  визнано  непридатними  до  військової служби в мирний час, 

обмежено придатними у воєнний час;  
 
     - раніше було засуджено до позбавлення волі,  обмеження волі, арешту  чи  

виправних  робіт  за  вчинення  злочину  невеликої або середньої тяжкості,  у тому числі із  
звільненням  від  відбування покарання;  

 
     виключення з військового обліку громадян, яких:  
 
     - за  станом  здоров'я  визнано  непридатними  до  військової  
служби з виключенням з військового обліку;  
 
     - раніше було  засуджено  до  позбавлення  волі  за  вчинення тяжкого або особливо 

тяжкого злочину.  
 
     10. За  результатами медичного огляду громадянина України і з урахуванням рівня 

його освітньої  підготовки,  особистих  якостей, роду  діяльності  та  спеціальності комісія з 
питань приписки може прийняти одне з таких рішень: 

придатний для військової служби та попередньо призначений  до служби у Збройних 
Силах України чи іншому військовому формуванні;  

 
     тимчасово непридатний    до   військової   служби,   потребує лікування;  
 
     підлягає направленню  на  додаткове  медичне  обстеження   та проведення   

повторного  медичного  огляду  (із  зазначенням  дати проведення);  
 
     непридатний до  військової  служби  в  мирний  час,  обмежено придатний    у    

воєнний    час,   підлягає   взяттю   на   облік військовозобов'язаних;  
 
     непридатний до військової служби з виключенням з  військового обліку, підлягає 

виключенню з військового обліку;  
 
     підлягає взяттю  на військовий облік військовозобов'язаних як такий,  що був раніше 

засуджений до  позбавлення  волі,  обмеження волі,  арешту,  виправних  робіт за вчинення 
злочину невеликої або середньої тяжкості,  у тому числі із  звільненням  від  відбування 
покарання;  

 
     підлягає виключенню  з  військового  обліку як такий,  що був раніше засуджений до 

позбавлення  волі  за  вчинення  тяжкого  або особливо тяжкого злочину.  
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     11. Громадянам  України,  приписаним  до  призовних дільниць, видаються  

посвідчення  про  приписку,  роз'яснюються   права   та обов'язки,  правила  військового  
обліку  та  відповідальність  за порушення цих правил.  

 
     Стаття 15. Призовний вік. Призов громадян України на строкову військову 

службу  
 
     1. На  строкову  військову  службу  в мирний час призиваються придатні для цього 

за станом здоров'я громадяни України  чоловічої статі, яким  до  дня  відправлення у 
військові частини виповнилося 18 років,  та старші особи,  які не досягли 25-річного віку  і  
не мають  права  на звільнення або відстрочку від призову на строкову військову службу 
(далі - громадяни призовного віку).  

 
     2. Громадяни призовного віку в добровільному  порядку  можуть бути  прийняті  на  

військову  службу  за  контрактом  на  умовах, передбачених частиною першою статті 20 
цього Закону, та в порядку, визначеному   положеннями   про   проходження   військової  
служби громадянами України.  

 
     3. Призов  громадян  України  на  строкову  військову  службу включає  

проходження  ними призовної комісії та відправлення їх до військових частин.  
 
     4. Організація  підготовки  та  проведення  призову  громадян України   на   строкову  

військову  службу  здійснюється  міськими (районними)  державними  адміністраціями   
(виконавчими   органами міських  рад)  у  взаємодії  з  міськими  (районними)  військовими 
комісаріатами.  

 
     5. Порядок  організації  підготовки  та  проведення   призову громадян  України  на  

строкову  військову службу визначається цим Законом та нормативно-правовими актами 
Кабінету Міністрів України.  

 
     6. Строки проведення призову (призовів) громадян  України  на строкову  військову  

службу  на  наступний рік визначаються Указом Президента України, який публікується в 
засобах масової інформації не пізніш як за місяць до закінчення поточного року.  

 
     7. Чисельність  громадян  України,  які підлягають призову на строкову військову  

службу,  та  обсяги  видатків  для  проведення чергового призову визначаються Кабінетом 
Міністрів України.  

 
     8. Після  набрання  чинності  Указом  Президента України щодо проведення 

чергового призову:  
 
     призовники, яким  надійшла  повістка   районного   (міського) військового  

комісаріату  на  прибуття  до  призовної дільниці для проходження призовної комісії,  
зобов'язані прибути в  пункт  і  у строк, зазначені в повістці;  

 
     у разі  якщо  за  будь-яких  обставин  повістка  не надійшла, громадяни  призовного  

віку  зобов'язані  з'явитися  до  призовної дільниці в десятиденний строк з дня початку 
відповідного чергового призову, визначеного Указом Президента України;  
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     призовники, які  змінили  місце  проживання,  зобов'язані   в семиденний  строк  
прибути  до  районного  (міського)  військового комісаріату за новим місцем проживання для  
взяття  на  військовий облік;  

 
     керівники підприємств,   установ,  організацій  і  навчальних закладів незалежно від 

підпорядкування та форм власності на вимогу військових  комісаріатів  забезпечують 
своєчасне прибуття громадян призовного віку до призовних дільниць.  

 
     9. У  ході   проведення   чергового   призову   зміна   місця військового  обліку  

громадян призовного віку 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.  
 
     10. У  разі неявки призовника без поважних причин за викликом районного 

(міського) військового комісаріату на  призовну  комісію він несе відповідальність, 
установлену законом.  

 
     11. Поважними  причинами  неприбуття призовників до призовних дільниць  у  

строк,  установлений  військовим  комісаріатом,   які підтверджені відповідними 
документами, визнаються:  

 
     перешкода стихійного  характеру,  хвороба призовника або інші обставини,  які  

позбавили  його  можливості  особисто  прибути  у зазначені пункт і строк;  
 
     смерть його   близького  родича  (батьків,  дружини,  дитини, рідних брата,  сестри,  

діда,  баби)  або  близького  родича  його дружини.  
 
     Стаття 16. Призовні комісії  
 
     1. Для   проведення  призову  громадян  України  на  строкову військову службу в 

районах (містах) утворюються призовні комісії у такому складі:  
 
     голова комісії   -   заступник   голови   районної  державної адміністрації 

(виконавчого органу міської ради);  
 
     члени комісії:  
 
     районний (міський) військовий комісар;  
 
     заступник керівника районного  (міського)  органу  управління освітою;  
 
     заступник начальника  районного  (міського) органу внутрішніх справ;  
 
     лікар, який   організовує  роботу  медичного  персоналу  щодо медичного огляду 

призовників;  
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     психолог соціальної  служби  районної державної адміністрації (виконавчого органу 
міської ради);  

 
     представники Збройних  Сил  України   та   інших   військових формувань,   

громадських   організацій,   підприємств,  установ  і організацій за попереднім узгодженням з 
головою комісії;  

 
     секретар комісії.  
 
     2. Персональний склад районної (міської)  призовної  комісії, графік   засідань   

призовної   комісії,   порядок  проведення  та забезпечення заходів з організації  призову  
громадян  України  на строкову   військову   службу   затверджуються   головою  районної  

державної адміністрації (виконавчого органу міської ради).  
 
     3. На районні (міські) призовні комісії покладається:  
 
     організація медичного огляду призовників та  призов  громадян України  на 

строкову військову службу з призначенням їх для служби у Збройних Силах України чи 
іншому військовому формуванні;  

 
     надання призовникам  відстрочки  від  призову   на   строкову військову  службу  на  

підставах,  передбачених  статтею  17 цього Закону;  
 
     звільнення призовників  від  призову  на  строкову  військову службу на підставах,  

передбачених статтею 18 цього Закону, взяття їх на облік військовозобов'язаних  або  
виключення  з  військового обліку;  

 
     направлення призовників,  які  виявили  бажання  вступити  до вищих військових 

навчальних  закладів  або  військових  навчальних підрозділів вищих навчальних закладів, 
для проходження випробувань та складання вступних іспитів або прийняття рішення про 
відмову  в такому направленні;  

 
     направлення до  лікувально-профілактичних  закладів за місцем проживання  

(перебування)   громадян,   яких   визнано   тимчасово непридатними до військової служби;  
 
     організація роботи  з  вивчення особистостей призовників,  їх морально-ділових 

якостей та сімейного стану;  
 
     направлення до відповідних правоохоронних органів  матеріалів на  призовників,  

які ухиляються від призову на строкову військову службу;  
 
     виключення з  військового  обліку  призовників   громадян   у зв'язку   з   

направленням   їх   для  проходження  альтернативної (невійськової) служби;  
 
     внесення на розгляд призовної комісії вищого рівня  клопотань щодо надання 

громадянам України відстрочок від призову на строкову військову службу у випадках, не 
передбачених цим Законом.  

 
     4. У разі втрати (зміни)  підстав  щодо  надання  призовникам відстрочки від призову 

на строкову військову службу,  передбачених цим Законом,  призовна комісія  може  
скасувати  (змінити)  раніше прийняте нею рішення.  
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     5. Рішення призовної комісії може бути оскаржено громадянином України до 
призовної комісії вищого рівня або до суду  в  порядку, передбаченому законом.  

 
     6. Для   керівництва   і   контролю  за  діяльністю  районних (міських) призовних 

комісій в Автономній Республіці Крим, областях та  місті Києві утворюються відповідно 
призовна комісія Автономної Республіки Крим,  обласні та  Київська  міська  призовні  
комісії. Персональний  склад  призовної комісії Автономної Республіки Крим, обласних,  
Київської міської призовних комісій, порядок проведення та   забезпечення  роботи  з  
організації  призову  затверджуються відповідно Головою Ради міністрів Автономної  
Республіки  Крим  та головами обласних, Київської міської державних адміністрацій.  

 
     7. На призовну комісію Автономної Республіки Крим, обласні та Київську міську 

призовні комісії покладаються:  
 
     керівництво діяльністю районних (міських) призовних комісій;  
 
     організація медичного огляду громадян  України,  які  визнані районними  

(міськими)  комісіями  з  питань приписки або районними (міськими)  призовними  комісіями   
непридатними   або   тимчасово непридатними до військової служби за станом здоров'я,  та 
громадян України,  які заявили про незгоду з результатами медичного  огляду чи  рішеннями  
районних  (міських)  комісій  з питань приписки або районних  (міських)  призовних  комісій,  
а  також  громадян,  які призвані  на  строкову  військову  службу  безпосередньо  перед їх 
відправленням у військові частини;  

 
     перевірка підстав  щодо  надання  відстрочки  або  звільнення громадян України від 

призову на строкову військову службу;  
 
     контроль за обґрунтованим призначенням призовників для служби у Збройних  

Силах  України  чи  іншому  військовому  формуванні  з урахуванням їх освіти, досвіду, 
здібностей, інтересів та особистих можливостей;  

 
     розгляд скарг громадян на рішення та дії  районних  (міських) призовних комісій.  
 
     8. Призовна  комісія  Автономної  Республіки  Крим,  обласні, Київська  міська  

призовні  комісії  мають  право  переглядати  та змінювати рішення відповідних районних 
(міських) призовних комісій та рішень районних (міських) комісій з  питань  приписки  
стосовно громадян  України,  визнаних  непридатними до військової служби за станом 
здоров'я.  

 
     9. Рішення  призовної  комісії  Автономної  Республіки  Крим, обласних,  Київської 

міської призовних комісій може бути оскаржено до суду в порядку, передбаченому законом.  
 
     Стаття 17. Відстрочка від призову на строкову військову службу  
 
     1. Відстрочка   від  призову  на  строкову  військову  службу надається призовникам 

за  рішенням  районної  (міської)  призовної комісії  відповідно  до  цього  Закону  за  
сімейними обставинами, станом здоров'я,  для здобуття освіти та  продовження  професійної 
діяльності.  

 
     2. Відстрочка  від  призову  на  строкову військову службу за сімейними 

обставинами за їх бажанням  надається  призовникам,  які мають:  
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     1) непрацездатних батька і матір чи одинокого непрацездатного батька (одиноку 
непрацездатну матір) або непрацездатних осіб,  під опікою,  піклуванням чи на утриманні 
яких перебував призовник, або осіб,  над якими призовник здійснює опіку чи піклування, 
якщо вони не мають інших працездатних осіб - громадян України,  зобов'язаних відповідно  
до  законодавства  їх   утримувати.   Непрацездатність зазначених    осіб    визначається    в   
порядку,   встановленому законодавством;  

 
     2) неповнолітніх рідних (повнорідних чи неповнорідних) братів і  сестер або 

непрацездатних рідних (повнорідних чи неповнорідних) братів і сестер незалежно від їх віку,  
якщо вони не  мають  інших працездатних  осіб,  крім  призовника,  зобов'язаних відповідно 
до законодавства їх утримувати;  

 
     3) одинокого батька або одиноку матір,  у яких  на  утриманні перебувають  двоє  чи  

більше  неповнолітніх дітей,  до досягнення старшим із них повноліття;  
 
     4) дитину віком до трьох років або старшу  трьох  років,  яка виховується без матері 

у зв'язку з її смертю або за рішенням суду;  
 
     5) двох і більше дітей;  
 
     6) дитину-інваліда;  
 
     7) дружину-інваліда;  
 
     8) вагітну дружину.  
 
     3. Відстрочка  від  призову  на  строкову військову службу за сімейними  

обставинами  за  власним   бажанням   може   надаватися призовнику, який є сиротою.  
 
     4. За  наявності  в  сім'ї  двох і більше синів,  один з яких проходить строкову 

військову службу,  відстрочка  від  призову  на строкову військову службу за сімейними 
обставинами може надаватися призовнику на час проходження  строкової  військової  
служби  його братом.  

 
     5. У   разі   якщо   призову  на  строкову  військову  службу підлягають кілька  синів  

одночасно,  відстрочка  може  надаватися одному з них за їх бажанням з урахуванням 
пропозиції батьків.  

 
     6. Районна  (міська)  призовна  комісія може прийняти рішення про  надання  

призовнику  відстрочки  від  призову   на   строкову військову службу за сімейними 
обставинами, незважаючи на небажання призовника нею скористатися,  виходячи при цьому 
з того,  що  його призов  може  суттєво  погіршити матеріальне становище осіб,  яких 
відповідно до законодавства він повинен утримувати.  

 
     7. Відстрочка від призову на  строкову  військову  службу  за станом здоров'я на 

строк до одного року надається призовникам, які визнані  під  час  медичного  огляду  
тимчасово  непридатними   до військової служби.  

 
     8. Відстрочка  від  призову  на строкову військову службу для здобуття освіти  на  

весь  період  навчання  надається  громадянам призовного віку, які навчаються:  
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     у загальноосвітніх    та    професійно-технічних   навчальних закладах з  денною  
формою  навчання.  У  разі  досягнення  такими призовниками 21-річного віку відстрочка 
втрачає силу;  

 
     у вищих навчальних закладах з денною формою навчання,  у тому числі під час 

здобуття наступного вищого освітньо-кваліфікаційного рівня вищої освіти;  
 
     у середніх  або  вищих  духовних навчальних закладах з денною формою навчання;  
 
     в інтернатурі,  аспірантурі або докторантурі з  відривом  або без відриву від 

виробництва.  
 
     9. Право  на  відстрочку  від  призову  на строкову військову службу для здобуття 

освіти також мають громадяни  України,  які  в рамках  міжнародних  договорів  України  
навчаються  у  навчальних закладах інших держав.  

 
     10. Відстрочка від призову на строкову військову  службу  для здобуття освіти 

надається один раз за період навчання, і громадяни призовного віку,  відраховані з  
навчальних  закладів  за  власним бажанням,   за   невиконання  навчального  плану,  
порушення  умов контракту або недисциплінованість втрачають  право  на  відстрочку від   
призову  на  строкову  військову  службу  незалежно  від  їх повторного  зарахування  до  
того  чи  іншого  вищого  навчального закладу або поновлення у вищому навчальному 
закладі.  

 
     11. Громадяни  призовного  віку,  які  перервали  навчання  у зв'язку з отриманням 

академічної відпустки за станом здоров'я  або сімейними   обставинами,   для   догляду  за  
близькими  родичами, зазначеними в абзаці третьому частини одинадцятої статті 15  цього  

Закону,  право  на  надану  відстрочку  від  призову  на  строкову військову службу не 
втрачають.  

 
     12. У разі переведення призовників,  які навчаються  у  вищих навчальних  закладах  

III або IV рівня акредитації з денною формою навчання, для навчання в інший вищий 
навчальний заклад зазначеного рівня акредитації і форми навчання право на відстрочку від 
призову на строкову військову службу не втрачається за  умови  переведення протягом  
навчального  року  на курс не нижче того,  на якому вони навчалися, а після закінчення 
навчального року - на вищий курс.  

 
     13. Відстрочка від призову на строкову військову  службу  для продовження  

професійної  діяльності  надається  таким  громадянам призовного віку:  
 
     педагогічним працівникам з  повною  вищою  освітою,  основним місцем  роботи 

яких є загальноосвітні навчальні заклади,  за умови повного навантаження на займаній  
посаді,  -  на  весь  період  їх роботи за спеціальністю;  

 
     медичним працівникам   за   умови   повного  навантаження  на займаній посаді - на 

весь період їх роботи у сільській  місцевості за фахом;  
 
     випускникам вищих     навчальних    закладів,    інтернатури, аспірантури  або  

докторантури,  які  займають   посади   наукових працівників  в установах Національної 
академії наук України,  - на весь період роботи;  
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     випускникам професійно-технічних навчальних закладів за умови їх  роботи  за  
здобутою професією на підприємствах,  в установах, організаціях державної або комунальної 
форм власності,  - на  один рік з дня закінчення навчального закладу;  

 
     священнослужителям, які  закінчили  вищі  або середні духовні навчальні заклади і 

займають посаду в релігійних організаціях,  що діють  за  статутом  (положенням),  
зареєстрованим у встановленому порядку, - на час виконання обов'язків священнослужителя;  

 
     кандидатам у  народні  депутати  України,  зареєстрованим   у встановленому  

порядку,  за  їх  заявою  -  до  дня  опублікування результатів виборів включно;  
 
     сільським, селищним та міським головам і  депутатам  місцевих рад - на строк 

виконання ними цих повноважень;  
 
     особам, які самостійно або разом з батьками ведуть фермерське господарство, - на 

строк не більше одного року з моменту отримання для цієї діяльності земельної ділянки;  
 
     особам,  які  мають науковий ступінь кандидата (доктора) наук та  працюють  на  

посадах  за  спеціальністю  відповідно  до групи спеціальностей галузі науки, з якої 
присуджено науковий ступінь, - на  весь  період  їх  роботи  за  цією  спеціальністю.   

{  Частину тринадцяту  статті  17 доповнено абзацом десятим згідно із Законом N 4352-
VІ ( 4352-17 ) від 07.02.2012 }  

 
     14. Відстрочка  від  призову  на  строкову  військову  службу надається  

призовникам,  яким  повідомлено  про підозру у вчиненні кримінального  правопорушення 
або стосовно яких кримінальна справа розглядається судом, - до прийняття відповідного 
рішення. 

{  Частина  чотирнадцята статті 17 із змінами, внесеними згідно із Законом N 4652-VI ( 
4652-17 ) від 13.04.2012 }  

 
     15. У випадках,  не передбачених цим Законом,  відстрочка від призову  на строкову 

військову службу може бути надана призовникам згідно з рішеннями призовної комісії 
Автономної  Республіки  Крим, обласних  та  Київської  міської  призовних  комісій  за  
поданням районних (міських) призовних комісій.  

 
     16. Призовники,  яким  надано  відстрочку  від   призову   на строкову військову 

службу, зобов'язані щороку до 1 жовтня подавати у   районні   (міські)   військові   
комісаріати   документи,   що підтверджують їх право на відстрочку.  

 
     17. Призовники,  які втратили підстави для надання відстрочки від призову на 

строкову військову службу,  а також особи,  які  не мають  права  на відстрочку або підстав 
для звільнення від призову на строкову військову службу, передбачених статтями 17 та 18 
цього Закону, і не призвані з різних причин на строкову військову службу у встановлені 
строки,  повинні бути призвані  під  час  здійснення чергового призову.  

 
     Стаття 18. Звільнення від призову на строкову військову службу  
 
     1. Від призову на строкову  військову  службу  в  мирний  час звільняються 

громадяни України:  
 
     які визнані  за  станом  здоров'я  непридатними до військової служби в мирний час;  
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     які до дня відправлення на строкову військову службу  досягли 25-річного віку;  
 
     батько або мати, рідний (повнорідний, неповнорідний) брат або сестра  яких  

загинули,  померли  або  стали  інвалідами  під  час проходження  військової  служби  або 
зборів військовозобов'язаних. Призовники,  які мають право на  звільнення  від  призову  на  
цій  

підставі, можуть його не використовувати;  
 
     які до  набуття громадянства України пройшли військову службу в інших державах;  
 
     які були засуджені за вчинення злочину до  позбавлення  волі, обмеження  волі,  

арешту  чи  виправних  робіт,  у  тому  числі із звільненням від відбування покарання;  
 
     яким після закінчення  вищих  навчальних  закладів  присвоєно військові   

(спеціальні)   звання   офіцерського  (начальницького) складу.  
 
     Стаття 19. Загальні умови укладення контракту на проходження військової 

служби  
 
     1. Військовослужбовці,  які  проходять  кадрову  або строкову військову  службу,  

громадяни  призовного  віку,  які  мають вищу, професійно-технічну   або  повну  загальну  
середню  освіту  і  не проходили  строкової  військової  служби,  військовозобов'язані, а 
також  жінки,  які не перебувають на військовому обліку, укладають контракт   про  
проходження  військової  служби  за  контрактом  з додержанням умов, передбачених 
статтею 20 цього Закону. 

{  Частина перша статті 19 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1073-VI ( 1073-17 
) від 05.03.2009 }  

 
     2. Військовослужбовці,  які  проходять  військову  службу  за контрактом,  у разі 

закінчення  строку  контракту  можуть  укласти новий контракт на проходження військової 
служби.  

 
     3.  Форма,  порядок і правила укладення контракту, припинення (розірвання)   

контракту   та   наслідки  припинення  (розірвання) контракту  визначаються  положеннями  
про  проходження  військової служби громадянами України, якщо інше не передбачено 
законом.  

 
     Стаття 20. Прийняття на військову службу за контрактом  
 
     1. На військову службу за контрактом  приймаються  громадяни, які   пройшли   

професійно-психологічний   відбір  і  відповідають установленим вимогам проходження 
військової служби:  

 
     військовослужбовці,  які  прослужили  на строковій військовій службі  не  менше  

трьох  місяців,  громадяни призовного віку, які мають  вищу, професійно-технічну або повну 
загальну середню освіту і  не проходили строкової військової служби, військовозобов'язані, а  
також жінки, які не мають військових звань офіцерського складу, з  відповідною  освітою та 
спеціальною підготовкою віком від 18 до 40  років  -  на  військову  службу  за  контрактом 
осіб рядового, сержантського  і  старшинського  складу;  {  Абзац  другий частини першої  
статті  20  в  редакції  Закону  N 1073-VI ( 1073-17 ) від 05.03.2009 }  
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     особи   з   повною  загальною  середньою  освітою  віком  від 17 років до 21 року, в 
тому числі ті, яким 17 років виповнюється в рік    початку    військової    служби,    
військовослужбовці   та військовозобов'язані віком до 23 років,  які мають повну  загальну  

середню освіту та не мають військових звань офіцерського складу, у разі зарахування їх 
на перший та наступні курси навчання,  а також особи  віком  до  25 років,  які мають базову 
вищу освіту,  у разі зарахування їх на випускний курс навчання -  на  військову  службу 
(навчання)  курсантів  вищих  військових  навчальних  закладів або військових навчальних 
підрозділів  вищих  навчальних  закладів  та військовослужбовці,  які проходять військову 
службу за контрактом, віком до 30 років - на військову службу (навчання) курсантів вищих 
військових   навчальних   закладів   або   військових   навчальних підрозділів вищих 
навчальних закладів,  що  здійснюють  підготовку осіб  на  посади  сержантського  та  
старшинського складу;  

{ Абзац третій  частини  першої  статті 20 із змінами, внесеними згідно із Законом  N  
3353-VI  ( 3353-17 ) від 12.05.2011; в редакції Закону N 3409-VI ( 3409-17 ) від 19.05.2011 }  

 
     військовослужбовці, які закінчили  вищі  військові  навчальні заклади   або  

військові  навчальні  підрозділи  вищих  навчальних закладів та яким присвоєно військове 
звання офіцерського складу, - на військову службу за контрактом осіб офіцерського складу;  

 
     прапорщики (старші  прапорщики)  та мічмани (старші мічмани), які мають повну  

вищу  освіту,  що  відповідає  профілю  службової діяльності,  - на військову службу за 
контрактом осіб офіцерського складу;  

 
     офіцери запасу, які не досягли граничного віку перебування на військовій  службі,  -  

на  військову  службу  за  контрактом осіб офіцерського складу;  
 
     особи офіцерського  складу,  які  перебувають   на   кадровій військовій  службі,  -  

на  військову  службу  за  контрактом осіб офіцерського складу;  
 
     особи офіцерського складу,  які проходять військову службу за призовом,  -  на  

військову службу за контрактом осіб офіцерського складу.  
 
     2. На військову службу за контрактом осіб офіцерського складу у   Службу   безпеки  

України,  розвідувальні  органи  України  та Управління державної охорони України 
приймаються  також  громадяни України,  які мають вищу освіту за освітньо-
кваліфікаційним рівнем підготовки не нижче бакалавра,  що  відповідає  профілю  службової 
діяльності, і не досягли граничного віку перебування на військовій службі осіб  офіцерського  
складу,  із  числа  військовослужбовців строкової  служби,  які  прослужили  не менше шести 
місяців,  осіб рядового,  сержантського і  старшинського  складу,  які  проходять військову  
службу  за  контрактом,  військовозобов'язаних, а також жінок віком до 40 років.  

 
     3.  Військові посадові особи не можуть перебувати з близькими особами  у 

відносинах прямої організаційної та правової залежності підлеглої  особи  від  її начальника, 
у тому числі через вирішення (участь  у  вирішенні)  питань  прийняття на службу, 
звільнення із служби,  застосування  заохочень, дисциплінарних стягнень, надання вказівок, 
доручень, контролю за їх виконанням. 

{ Статтю 20 доповнено частиною третьою згідно із Законом N 4711-VІ ( 4711-17 ) від 
17.05.2012 }  

 
     4.   Стосовно   кандидатів   на  зайняття  військових  посад, пов’язаних     з     

виконанням    організаційно-розпорядчих    чи адміністративно-господарських  обов’язків,  за 
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їх письмовою згодою проводиться  спеціальна перевірка в порядку, встановленому Законом 
України "Про засади запобігання і протидії корупції" ( 3206-17 ).  

{  Статтю  20  доповнено  частиною  четвертою  згідно  із  Законом N 4711-VІ ( 4711-17 
) від 17.05.2012 }  

 
     5.   Військові   посадові   особи,  крім  військовослужбовців строкової  служби,  

зобов’язані  подавати  щороку  до  1 квітня за місцем служби декларацію про майно, доходи, 
витрати і зобов’язання фінансового  характеру  за  минулий  рік за формою і в порядку, що 
встановлені  Законом  України  "Про  засади запобігання і протидії корупції".  

 
     На  військових  посадових  осіб  поширюються  інші  вимоги та обмеження,  

встановлені  Законом України "Про засади запобігання і протидії корупції". 
{   Статтю   20   доповнено  частиною  п'ятою  згідно  із  Законом N 4711-VІ ( 4711-17 ) 

від 17.05.2012 }  
 
     Примітка.  Термін  "близькі  особи"  вживається  у  значенні, наведеному  в  Законі  

України  "Про засади запобігання і протидії корупції" ( 3206-17 ). 
{  Статтю  20  доповнено  приміткою  згідно  із  Законом N 4711-VІ ( 4711-17 ) від 

17.05.2012 }  
 
     Стаття 20-1. Врегулювання конфлікту інтересів  
 
     1.  У  разі  виникнення конфлікту інтересів під час виконання службових 

повноважень військова посадова особа зобов’язана негайно доповісти    про    це    своєму   
безпосередньому   начальникові. Безпосередній  начальник  військової  посадової особи 
зобов’язаний вжити   всіх   необхідних   заходів,  спрямованих  на  запобігання конфлікту   
інтересів,  шляхом  доручення  виконання  відповідного службового  завдання  іншій  
посадовій особі, особистого виконання службового    завдання    чи    в   інший   спосіб,   
передбачений законодавством.  

 
     Примітка.  Термін "конфлікт інтересів" вживається у значенні, наведеному  в  Законі  

України  "Про засади запобігання і протидії корупції" ( 3206-17 ). 
{Закон  доповнено  статтею  20-1  згідно  із  Законом  N 4711-VІ ( 4711-17 ) від 

17.05.2012}  
 
     Стаття 21. Матеріальне забезпечення громадян України у зв'язку з призовом або 

прийняттям на військову службу  
 
Громадянам України, які звільняються з роботи у зв'язку з призовом  або прийняттям 

на військову службу, виплачується вихідна допомога  в  розмірі  двох  мінімальних 
заробітних плат.  

{ Частина перша  статті  21  в  редакції  Закону  N  107-VI  (  107-17 ) від 28.12.2007  -  
зміну  визнано  неконституційною  згідно з Рішенням Конституційного Суду N 10-рп/2008 ( 
v010p710-08 ) від 22.05.2008 }  

{  Частина  перша  статті  21 набирає чинності з 1 січня 2007 року згідно з пунктом 1 
глави XII "Прикінцеві положення" цього Закону }  

 
     2. Громадяни України для виконання обов'язків,  пов'язаних із взяттям на військовий 

облік,  призовом або прийняттям на військову службу,  а  також  особи,  які  направляються 
районними (міськими) військовими комісаріатами на медичний огляд (медичне обстеження  
в амбулаторних чи стаціонарних умовах),  лікування, звільняються від роботи на час,  
необхідний для виконання зазначених обов'язків  та перебування   в   лікувальному   закладі   
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охорони   здоров'я,  із збереженням за ними місця  роботи,  займаної  посади  і  середньої 
заробітної плати.  

 
     3. Перевезення  громадян  України,  пов'язані  з  призовом на військову службу,  до 

місця  служби  та  їх  харчування  в  дорозі здійснюються за рахунок коштів,  передбачених у 
Державному бюджеті України  на  утримання  Міністерства  оборони  України  та   інших 
центральних  органів  виконавчої  влади,  які відповідно до закону здійснюють керівництво 
відповідними військовими  формуваннями,  до яких направляються військовослужбовці.  

 
     4. Перевезення  громадян,  прийнятих  на  військову службу за контрактом,  до  

місця  служби  здійснюються  за  рахунок  коштів, передбачених   у   Державному   бюджеті   
України   на   утримання Міністерства  оборони  України  та   інших   центральних   органів 
виконавчої влади,  які відповідно до закону здійснюють керівництво відповідними 
військовими формуваннями,  в яких проходять військову службу військовослужбовці.  

 
Г л а в а  IV 

 
ПРОХОДЖЕННЯ ВІЙСЬКОВОЇ СЛУЖБИ 

 
     Стаття 22. Граничний вік перебування на військовій службі  
 
     1. Граничний   вік   перебування   на    військовій    службі встановлюється:  
 
     1) для    військовослужбовців   рядового,   сержантського   і старшинського складу,   

які   проходять   військову   службу    за контрактом, - до 45 років;  
 
     2) для військовослужбовців молодшого офіцерського складу - до 45 років;  
 
     3) для  військовослужбовців  старшого  офіцерського   складу: майорів (капітанів 3 

рангу),  підполковників (капітанів 2 рангу) - до 50 років; полковників (капітанів 1 рангу) - до 
55 років;  

 
     4) для військовослужбовців вищого офіцерського  складу  -  до 60 років.  
 
     2.  Військовослужбовці   Збройних   Сил   України   та  інших військових формувань,  

які  мають  високу  професійну  підготовку, досвід   практичної   роботи  на  займаній  ними  
посаді,  визнані військово-лікарською комісією придатними за  станом  здоров'я  для 
проходження військової служби, на їх прохання можуть бути залишені на військовій службі 
понад граничний вік перебування на військовій службі, встановлений частиною першою  цієї  
статті,  на  строк  до 5 років  у  порядку,  встановленому  положеннями  про  проходження 
військової служби громадянами України.  

{ Частина друга статті 22 в редакції Закону N 1014-V ( 1014-16 ) від 11.05.2007 }  
 
     Стаття 23. Строки військової служби  
 
     1. Строки  строкової   військової   служби   в   календарному обчисленні 

встановлюються:  
 
     для солдатів і матросів,  сержантів і старшин,  які проходять строкову військову  

службу  в  Збройних  Силах  України  та  інших військових формуваннях, - до 12 місяців;  
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     для матросів  і  старшин,  які  проходять  строкову військову службу  на  кораблях,  
суднах  і  в  берегових  частинах  бойового забезпечення   Військово-Морських  Сил  
Збройних  Сил  України  та Морської охорони  Державної  прикордонної  служби  України,  -  
до 18 місяців;  

 
     для осіб,  які  мають вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем підготовки 

спеціаліста або магістра, - до 9 місяців.  
 
     2. Для громадян України,  які вперше  прийняті  на  військову службу за контрактом, 

установлюються такі строки військової служби в календарному обчисленні:  
 
     для військовослужбовців,   прийнятих   на   посади   рядового складу, - 3 роки;  
 
     для військовослужбовців,  прийнятих на посади сержантського і старшинського 

складу, - 5 років;  
 
     для курсантів  вищих  військових   навчальних   закладів   та військових  навчальних 

підрозділів вищих навчальних закладів - час навчання у вищому військовому навчальному 
закладі або  військовому навчальному підрозділі вищого навчального закладу;  

 
     для осіб офіцерського складу - 5 років.  
 
     3.  Строк  проходження військової служби може бути продовжено за новим 

контрактом до досягнення граничного віку  перебування  на військовій службі:  
 
     для військовослужбовців,  які  проходять  військову службу на посадах рядового 

складу, - на 3 роки;  
 
     для військовослужбовців,  які проходять військову  службу  на посадах 

сержантського і старшинського складу, - на 5 років;  
 
     для осіб офіцерського складу - на строк від 5 до 10 років.  
 
     Для осіб  офіцерського  складу,  які мають право на пенсію за вислугу років,  за їх 

бажанням строк проходження військової служби за новим  контрактом  може  бути  
продовжено  на  строк  від  2 до 10 років,  але  не  більше  ніж  до  досягнення  граничного   
віку перебування на військовій службі. 

{  Частина третя статті 23 із змінами, внесеними згідно із Законом N  3353-VI ( 3353-17 
) від 12.05.2011; в редакції Закону N 3919-VI ( 3919-17 ) від 18.10.2011 }  

 
     4. Особам офіцерського складу,  яким до досягнення граничного віку перебування  

на  кадровій  військовій службі залишилося менше 5 років, при переході на військову службу 
за контрактом тривалість дії  першого  контракту  визначається  строком,  який залишився до 
досягнення  ними  встановленого  граничного  віку  перебування  на військовій службі.  

 
     5. Військовослужбовці,   прийняті   на  військову  службу  за контрактом  із  числа  

військовослужбовців  строкової   військової служби  та  громадян  призовного  віку,  які не 
проходили строкову військову службу,  в разі розірвання контракту  направляються  для 
проходження  строкової  військової служби,  якщо вони не вислужили встановлені  строки  
строкової  військової  служби,  за   винятком випадків,  передбачених  пунктами  "б",  "г",  
"д"  чи "з" частини шостої статті 26 цього Закону.  
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     6. Строк військової служби для осіб офіцерського складу,  які проходять військову 
службу за призовом, - до 18 місяців.  

     
 Стаття 24. Початок і закінчення проходження військової служби. Час та місце 

виконання обов'язків  військової служби  
 
     1. Початком проходження військової служби вважається:  
 
     1) день   відправлення   у   військову  частину  з  районного (міського) військового 

комісаріату - для  громадян,  призваних  на строкову військову службу;  
 
     2) день  зарахування  до  списків особового складу військової частини (військового 

навчального закладу,  установи  тощо)  -  для громадян, прийнятих на військову службу за 
контрактом;  

 
     3) день  призначення  на  посаду  курсанта вищого військового навчального закладу,  

військового  навчального  підрозділу  вищого навчального  закладу  -  для громадян,  які не 
проходили військову службу, та військовозобов'язаних.  

 
     2. Закінченням проходження військової служби вважається  день виключення   

військовослужбовця   зі   списків   особового  складу військової  частини  (військового  
навчального  закладу,  установи тощо)   у   порядку,  встановленому  положеннями  про  
проходження військової служби громадянами України.  

 
     3. Військовослужбовці   вважаються   такими,   що   виконують обов'язки військової 

служби:  
 
     1) на  території військової частини або в іншому місці роботи (занять) протягом 

робочого (навчального) часу,  включаючи перерви, встановлені розпорядком (розкладом 
занять);  

 
     2) на  шляху  прямування  на  службу  або зі служби,  під час службових поїздок, 

повернення до місця служби;  
 
     3) поза військовою частиною,  якщо перебування там відповідає обов'язкам  

військовослужбовця  або  його  було направлено туди за наказом відповідного командира 
(начальника);  

 
     4) під час виконання державних обов'язків,  у  тому  числі  у випадках,  якщо  ці  

обов'язки  не  були  пов'язані  з  військовою службою;  
 
     5) під час виконання обов'язку з урятування людського  життя, охорони державної 

власності,  підтримання військової дисципліни та охорони правопорядку.  
 
     Стаття 25. Підготовка громадян України для проходження    військової служби 

на посадах осіб рядового, сержантського і старшинського та офіцерського складу 
{  Назва  статті  25  із  змінами,  внесеними  згідно  із  Законом N 3353-VI ( 3353-17 ) від 

12.05.2011 }  
 
     1. Підготовка громадян  України  для  проходження  військової служби  на  посадах  

осіб  офіцерського складу проводиться у вищих військових   навчальних   закладах   та   
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військових    навчальних підрозділах вищих навчальних закладів. У них здійснюється 
навчання курсантів, слухачів, студентів, ад'юнктів і докторантів.  

 
     Підготовка   громадян   України  для  проходження  військової служби на посадах 

осіб  рядового,  сержантського  і  старшинського складу  може здійснюватися в навчальних 
військових частинах,  а на посадах  осіб  сержантського  і  старшинського  складу,  за  якими 
необхідна  наявність  у  особи  неповної або базової вищої освіти, також  у  вищих  
військових  навчальних  закладах  та   військових навчальних підрозділах вищих навчальних 
закладів. Порядок та умови направлення громадян України до навчальних  військових  
частин,  а також  проходження ними військової служби під час такої підготовки 
визначаються  положеннями  про   проходження   військової   служби громадянами  України.   

{ Частину першу статті 25 доповнено абзацом другим згідно із Законом N 3353-VI ( 
3353-17 ) від 12.05.2011 }  

 
     2. Порядок  проведення  підготовки   громадян   України   для проходження   

військової   служби   на   посадах   осіб  рядового, сержантського    і    старшинського    та    
офіцерського   складу встановлюється  Міністерством оборони України, іншими 
центральними органами   виконавчої  влади,  яким  підпорядковані  ці  навчальні заклади,  
спільно  з  центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки. 

{  Частина друга статті 25 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3353-VI ( 3353-17 ) 
від 12.05.2011 }  

 
     3. Зарахування   громадян   України   до   вищих   військових навчальних закладів та  

військових  навчальних  підрозділів  вищих навчальних закладів проводиться на 
добровільних засадах відповідно до особистих заяв після успішного складення  вступних  
іспитів  та відповідних випробувань.  

 
     4. Громадяни України,  які в установленому порядку зараховані до вищих 

військових навчальних закладів або військових  навчальних підрозділів вищих навчальних 
закладів для здобуття певних освітніх та освітньо-кваліфікаційних рівнів і не мають  звань  
офіцерського складу,  вважаються  курсантами,  а  ті,  що мають такі звання,  - слухачами.  

 
     5. З громадянами  України  -  курсантами  вищого  військового навчального  закладу,  

військового  навчального  підрозділу вищого навчального   закладу   укладається   контракт   
про   проходження військової   служби  (навчання)  на  строки,  передбачені  абзацом 
четвертим  частини  другої  статті  23  цього Закону. Контракт про проходження  військової  
служби  на  посадах  осіб сержантського і старшинського  або  офіцерського  складу після 
закінчення навчання укладається  між громадянином та державою, від імені якої виступає 
уповноважений  орган  військового  управління Збройних Сил України  

або  іншого військового формування, для потреб якого він проходить підготовку,  на  
строк,  передбачений  абзацами  третім  і  п'ятим частини другої статті 23 цього Закону. 

{  Частина п'ята статті 25 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3353-VI ( 3353-17 ) 
від 12.05.2011 }  

 
     6. Установлення правових відносин  між  курсантами,  яким  не виповнилося 18 

років,  і державою здійснюється відповідно до вимог Цивільного кодексу України ( 435-15 ).  
Порядок  проходження  ними військової   служби   (навчання)  встановлюється  
положеннями  про проходження   військової  служби  громадянами  України  та  іншими 
нормативно-правовими актами України.  

 
     7. Курсанти   з   числа  військовослужбовців,  які  проходять військову  службу  за  

контрактом,  після  зарахування  до  вищого військового   навчального   закладу  або  
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військового  навчального підрозділу вищого навчального закладу укладають новий контракт 
про проходження  військової  служби (навчання) на строки,  передбачені абзацом четвертим 
частини другої статті 23 цього Закону.  

 
     8. Курсантам,  які не мали військового звання до  зарахування до   вищого   

військового   навчального  закладу  або  військового навчального підрозділу вищого  
навчального  закладу,  присвоюється військове  звання  рядового  складу.  За  
військовослужбовцями  та  

військовозобов'язаними зберігаються  військові  звання,  які  вони отримали під час 
проходження військової служби.  

 
     9. Військові  звання  випускникам вищих військових навчальних закладів та 

військових  навчальних  підрозділів  вищих  навчальних закладів  присвоюються  в  порядку,  
встановленому положеннями про проходження військової служби громадянами України.  

 
     10.  Курсанти  в разі дострокового розірвання контракту через небажання 

продовжувати навчання або через недисциплінованість та в разі відмови  від  подальшого  
проходження  військової  служби  на посадах   осіб   офіцерського   складу   після  закінчення  
вищого навчального  закладу,  а  також  особи  офіцерського  складу,  які звільняються  з  
військової  служби  протягом  п'яти  років  після закінчення вищого військового навчального 
закладу або  військового навчального  підрозділу  вищого  навчального закладу відповідно 
до пунктів  "е",  "є",  "ж",  "і", "и" частини шостої статті 26 цього Закону,   відшкодовують  
Міністерству  оборони  України  та  іншим центральним  органам  виконавчої  влади,  яким  
підпорядковані  ці навчальні  заклади,  витрати,  пов'язані  з їх утриманням у вищому 
навчальному  закладі, відповідно до порядку ( 964-2006-п ) і умов, встановлених  Кабінетом  
Міністрів  України.  У  разі  відмови від добровільного відшкодування витрат таке 
відшкодування здійснюється у судовому порядку. 

{  Частина  десята статті 25 в редакції Закону N 267-VI ( 267-17 ) від  11.04.2008; із 
змінами, внесеними згідно із Законом N 224-VII ( 224-18 ) від 14.05.2013 }  

 
     11. Курсанти чоловічої статі,  відраховані з вищих військових навчальних  закладів  

та  військових  навчальних підрозділів вищих навчальних закладів (за винятком випадків,  
передбачених  пунктами "б",  "г",  "д"  чи  "з"  частини  шостої статті 26 цього Закону), 
направляються  у  військові  частини  для  подальшого  проходження військової  служби,  
якщо  вони  не вислужили встановленого строку строкової військової служби.  При цьому у 
строк військової  служби військовослужбовцям зараховується тривалість:  

 
     строкової військової   служби  до  вступу  у  вищі  військові навчальні  заклади  та  

військові   навчальні   підрозділи   вищих навчальних закладів;  
 
     військової служби  за  контрактом  до вступу у вищі військові навчальні  заклади  та  

військові   навчальні   підрозділи   вищих навчальних закладів;  
 
     військової служби   під   час  навчання  у  вищих  військових навчальних закладах та  

військових  навчальних  підрозділах  вищих навчальних  закладів із розрахунку два місяці 
служби (навчання) за контрактом - за один місяць строкової військової служби.  

 
     12. Курсанти чоловічої статі,  відраховані з вищих військових навчальних  закладів  

та  військових  навчальних підрозділів вищих навчальних закладів відповідно до пунктів "б",  
"г",  "д"  чи  "з" частини  шостої  статті  26 цього Закону,  направляються у районні (міські) 
військові комісаріати за місцем проживання для взяття  на військовий облік.  
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     13. Курсанти  жіночої  статі,  відраховані з вищих військових навчальних закладів та  
військових  навчальних  підрозділів  вищих навчальних закладів, звільняються з військової 
служби, якщо вони:  

 
     не мають  військово-облікової спеціальності,  - без взяття на військовий облік;  
 
     мають військово-облікову спеціальність,  - з  направленням  у районні  (міські)  

військові  комісаріати за місцем проживання для взяття на військовий облік.  
 
     Стаття 26. Звільнення з військової служби  
 
     1. Звільнення   військовослужбовців   з   військової   служби здійснюється:  
 
     а) у  запас,  якщо  військовослужбовці  не досягли граничного віку перебування  в  

запасі  і  за  станом  здоров'я  придатні  до військової служби;  
 
     б) у  відставку,  якщо  військовослужбовці досягли граничного віку  перебування  в  

запасі  або  визнані   військово-лікарськими комісіями  непридатними  за станом здоров'я до 
військової служби з виключенням з військового обліку.  

 
     2. Звільнення зі служби проводиться:  
 
     а) військовослужбовців  строкової   служби,   які   вислужили встановлені строки 

служби, - на підставі Указу Президента України;  
 
     б) військовослужбовців,  які  проходять  військову  службу за контрактом,  - на 

підставах,  передбачених  частиною  шостою  цієї статті;  
 
     в) осіб офіцерського складу,  які проходять кадрову військову службу, - на 

підставах, передбачених частиною сьомою цієї статті;  
 
     г) осіб офіцерського складу,  які проходять військову  службу за  призовом,  -  після 

закінчення встановлених строків військової служби.  
 
     3. Військовослужбовці строкової військової  служби  та  особи офіцерського  складу,  

які проходять військову службу за призовом, звільняються зі служби достроково:  
 
     а) за станом здоров'я  -  на  підставі  висновку  (постанови) військово-лікарської 

комісії;  
 
     б) за  сімейними  обставинами - у разі виникнення в них права на відстрочку 

внаслідок зміни сімейних обставин,  а також  у  разі виникнення обставин, передбачених 
абзацом четвертим частини першої статті 18 цього Закону; 

в) у зв'язку із засудженням до позбавлення волі чи  обмеження волі, у тому числі із 
звільненням від відбування покарання.  

 
     4. У  разі  потреби  військовослужбовці  строкової військової служби,  які вислужили 

встановлені строки, можуть бути за рішенням Президента України затримані на службі на 
строк до шести місяців.  

 
     5. Військовослужбовці,   звільнені  зі  строкової  військової служби  в  запас  або  у  

відставку,  забезпечуються   відповідним обмундируванням  за переліком,  установленим 
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Міністерством оборони України, проїзними документами до місця проживання, харчуванням 
на час   перебування   в   дорозі,   грошовою  допомогою  в  розмірі, встановленому  
Кабінетом  Міністрів  України.   Військовослужбовці строкової військової служби за їх 
бажанням можуть бути звільнені в запас у власному цивільному одязі.  

 
     6. Контракт       припиняється       (розривається),        а військовослужбовці,  які 

проходять військову службу за контрактом, звільняються з військової служби:  
 
     а) у зв'язку із закінченням строку контракту;  
 
     б) за станом здоров'я  -  на  підставі  висновку  (постанови) військово-лікарської   

комісії   про  непридатність  або  обмежену придатність до військової служби;  
 
     в) за віком - у разі досягнення граничного  віку  перебування на військовій службі;  
 
     г) у   зв'язку   із   скороченням   штатів   або  проведенням організаційних заходів - у 

разі неможливості  їх  використання  на службі;  
 
     д) через  сімейні  обставини  або  з  інших  поважних причин, перелік яких ( 150-94-п 

) встановлено Кабінетом Міністрів України;  
 
     е) через службову невідповідність;  
 
     є) у зв'язку з обвинувальним вироком суду, що набрав законної сили, яким 

призначено покарання у виді позбавлення волі, обмеження волі,  позбавлення військового 
звання чи позбавлення права займати певні посади;  

 
     ж) у    зв'язку   з   позбавленням   військового   звання   в дисциплінарному порядку;  
 
     з) у зв'язку із  систематичним  невиконанням  умов  контракту командуванням (за 

бажанням військовослужбовця);  
 
     и) у  зв'язку  із  систематичним  невиконанням умов контракту 

військовослужбовцем;  
 
     і)  у  зв’язку  з  набранням  законної сили судовим рішенням, відповідно    до    якого    

військовослужбовця    притягнуто   до відповідальності  за  адміністративне  корупційне  
правопорушення, пов’язане з порушенням обмежень, передбачених Законом України "Про 
засади запобігання і протидії корупції" ( 3206-17 ); 

{Частину шосту статті 26 доповнено пунктом "і" згідно із Законом N 4711-VІ ( 4711-17 
) від 17.05.2012; із змінами, внесеними згідно із Законом N 224-VII (224-18) від 14.05.2013 }  

 
     ї) у разі неможливості переведення на іншу посаду у зв’язку з безпосереднім 

підпорядкуванням близькій особі. 
{  Частину шосту статті 26 доповнено пунктом "ї" згідно із Законом N 4711-VІ ( 4711-

17 ) від 17.05.2012 }  
 
     7. Особи офіцерського складу, які проходять кадрову військову службу, 

звільняються з військової служби:  
 
     а) за власним бажанням;  
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     б) за  станом  здоров'я  -  на  підставі висновку (постанови) військово-лікарської  
комісії  про  непридатність   або   обмежену придатність до військової служби;  

 
     в) за  віком  - у разі досягнення граничного віку перебування на військовій службі;  
 
     г) у  зв'язку   із   скороченням   штатів   або   проведенням організаційних  заходів  -  

у разі неможливості їх використання на службі;  
 
     д) через сімейні  обставини  або  з  інших  поважних  причин, перелік яких 

визначається Кабінетом Міністрів України;  
 
     е) через службову невідповідність;  
 
     є) у зв'язку з обвинувальним вироком суду, що набрав законної сили, яким 

призначено покарання у виді позбавлення волі, обмеження волі,  позбавлення військового 
звання чи позбавлення права займати певні посади;  

 
     ж) у   зв'язку   з   позбавленням   військового   звання    в дисциплінарному порядку;  
 
     з)  у  зв’язку  з  набранням  законної сили судовим рішенням, відповідно    до    якого    

військовослужбовця    притягнуто   до відповідальності  за  адміністративне  корупційне  
правопорушення, пов’язане з порушенням обмежень, передбачених Законом України "Про 
засади запобігання і протидії корупції" ( 3206-17 ); 

{ Частину сьому статті 26 доповнено пунктом "з" згідно із Законом N 4711-VІ ( 4711-17 
) від 17.05.2012; із змінами, внесеними згідно із Законом N 224-VII (224-18) від 14.05.2013 }  

 
     и) у разі неможливості переведення на іншу посаду у зв’язку з безпосереднім 

підпорядкуванням близькій особі. 
{  Частину сьому статті 26 доповнено пунктом "и" згідно із Законом N 4711-VІ ( 4711-

17 ) від 17.05.2012 }  
 
     8. Звільнення   військовослужбовців   з   військової   служби здійснюється в порядку,  

передбаченому положеннями про проходження військової служби громадянами України.  
 
     9. Військовослужбовці,  які набули права на пенсію за вислугу років, а також ті, що є 

ветеранами війни або учасниками ліквідації наслідків   аварії   на   Чорнобильській   АЕС   і  
до  досягнення встановленого граничного віку їх перебування на військовій  службі 
залишилося  п'ять  і  менше  років,  на  їх  прохання  можуть бути звільнені з військової 
служби з підстав, передбачених пунктами "в" частин шостої та сьомої цієї статті.  

 
Г л а в а  V 

 
ВИКОНАННЯ ВІЙСЬКОВОГО ОБОВ'ЯЗКУ В ЗАПАСІ. ПРОХОДЖЕННЯ 

СЛУЖБИ У ВІЙСЬКОВОМУ РЕЗЕРВІ 
 
     Стаття 27. Зарахування в запас. Категорії запасу. Проходження служби у 

військовому резерві  
 
     1. У запас Збройних Сил України та інших військових формувань зараховуються  

громадяни  України,  придатні за станом здоров'я до проходження військової служби в 
мирний або воєнний час  і  які  не досягли граничного віку перебування в запасі.  Вони 
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перебувають на військовому обліку в районних (міських) військових комісаріатах та 
відповідних органах інших військових формувань.  

 
     2.  Військовозобов'язані  (крім військовозобов'язаних, які не підлягають  призову  на  

військову  службу  під час мобілізації) в добровільному  порядку  можуть бути зараховані у 
військовий резерв Збройних   Сил   України   та  інших  військових  формувань,  який 
складається з громадян, що проходять службу у військовому резерві, та громадян, які 
відібрані кандидатами для зарахування на службу у військовому резерві. 

{  Частина друга статті 27 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1834-VI ( 1834-17 ) 
від 21.01.2010 }  

 
     3. Служба   у  військовому  резерві  встановлюється  з  метою планомірної  

підготовки  громадян   України   для   комплектування особовим   складом   Збройних  Сил  
України  та  інших  військових формувань на особливий період шляхом  здобуття  або  
вдосконалення військово-облікової  спеціальності,  набуття  практичних навичок і умінь під 
час її проходження.  

 
     Громадяни,  які  проходять  службу  у військовому резерві, не належать до зайнятого 

населення в Україні і мають право відповідно до   законодавства   про   зайнятість   
населення  бути  визнаними безробітними  та  зареєстрованими у державній службі 
зайнятості як такі, що шукають роботу, готові та здатні приступити до підходящої роботи.  { 
Частина третю статті 27 доповнено абзацом другим згідно із Законом N 1834-VI ( 1834-17 ) 
від 21.01.2010 }  

 
     4. Громадяни,  у разі прийняття їх на  службу  у  військовому резерві або її 

продовження на новий строк,  укладають контракт про проходження служби у військовому 
резерві Збройних Сил України  або інших військових формувань.  

 
     5. Програми  підготовки  резервістів  Збройних  Сил  України, порядок   та    обсяги    

підготовки    за    військово-обліковими спеціальностями,  час та строки проведення 
підготовки визначаються Генеральним штабом Збройних Сил  України,  а  в  інших  
військових формуваннях - їх керівниками,  за погодженням з Генеральним штабом Збройних 
Сил України.  

 
     6. Фінансове і матеріальне забезпечення заходів, пов'язаних з проходженням служби 

у військовому резерві, здійснюється за рахунок коштів,  передбачених в Державному 
бюджеті  України  на  утримання Міністерства   оборони   України   та  інших  центральних  
органів виконавчої влади,  які відповідно до закону здійснюють керівництво  

військовими формуваннями. Порядок і розміри грошового забезпечення та  заохочення  
військовозобов'язаних  та резервістів визначаються Кабінетом  Міністрів  України,  
Міністерством  оборони  України та іншими  центральними  органами виконавчої влади, які 
відповідно до закону здійснюють керівництво військовими формуваннями. 

{  Частина шоста статті 27 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1834-VI ( 1834-17 
) від 21.01.2010 }  

 
     7. Запас  військовозобов'язаних  поділяється на першу і другу категорії.  
 
     8. До запасу першої категорії належать  військовозобов'язані, які  проходили  

військову службу та здобули під час її проходження військово-облікову спеціальність.  
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     9. До запасу другої категорії належать  військовозобов'язані, які   не   здобули   
військово-облікової   спеціальності  під  час проходження військової служби або не 
проходили військової  служби, а також військовозобов'язані-жінки.  

 
     10.   Військовозобов'язані,   зараховані   до  запасу  другої категорії, у разі здобуття 

під час перебування в запасі або служби у    військовому    резерві    військово-облікової   
спеціальності переводяться      до     запасу     першої     категорії     (крім 
військовозобов'язаних-жінок). 

{ Частина десята статті 27 в редакції Закону N 1834-VI ( 1834-17 ) від 21.01.2010 }  
 
     Стаття 28. Розряди запасу та граничний вік перебування військовозобов'язаних 

у запасі  
 
     1. Запас військовозобов'язаних поділяється на два розряди, що встановлюються 

залежно від віку військовозобов'язаних.  
 
     2. Військовозобов'язані,  які перебувають у запасі  та  мають військові  звання 

рядового,  сержантського і старшинського складу, поділяються на розряди за віком:  
     1) перший розряд - до 35 років;  
     2) другий розряд:  
     рядовий склад - до 40 років;  
     сержантський і старшинський склад:  
     сержанти і старшини - до 45 років;  
     прапорщики і мічмани - до 50 років.  
 
     3. Особи  офіцерського  складу,  які  перебувають  у  запасі,  
поділяються на розряди за віком:  
     1) перший розряд:  
     молодший офіцерський склад - до 45 років;  
     старший офіцерський склад:  
     майор (капітан 3 рангу),  підполковник (капітан 2 рангу) - до  
50 років;  
     полковник (капітан 1 рангу) - до 55 років;  
     вищий офіцерський склад - до 60 років;  
     2) другий розряд:  
     молодший офіцерський склад - до 50 років;  
     старший офіцерський склад:  
     майор (капітан 3 рангу),  підполковник (капітан 2 рангу) - до  
55 років;  
     полковник (капітан 1 рангу) - до 60 років;  
     вищий офіцерський склад - до 65 років.  
 
     4. Граничний  вік  перебування  в  запасі  другого  розряду є граничним віком 

перебування в запасі та у військовому резерві.  
 
     5. Військовозобов'язані-жінки  незалежно  від  присвоєних  їм військових   звань   

зараховуються   до  запасу  другого  розряду. Граничний вік перебування їх у  запасі  
встановлюється:  для  осіб офіцерського      складу     -     50     років,     для     інших  

військовозобов'язаних-жінок - 40 років.  
 
     Стаття 29. Проходження зборів військовозобов'язаними та резервістами  
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     1.   Військовозобов'язані   призиваються  на  навчальні  (або перевірочні)  та 
спеціальні збори. Резервісти проходять підготовку та   збори   відповідно   до   програм  у  
порядку,  встановленому положеннями   про   проходження   громадянами   України  служби  
у військовому    резерві.   Про   початок   та   закінчення   зборів військовозобов'язаних  та  
резервістів видається відповідний наказ командира військової частини.  

 
     Чисельність  військовозобов'язаних, які підлягають призову на навчальні   збори,   

щорічно  визначається  Міністерством  оборони України  в  межах  бюджетних асигнувань на 
оборону  

{ Частину першу статті  29  доповнено  абзацом  другим згідно із Законом N 1835-VI ( 
1835-17 ) від 21.01.2010 } 

{  Частина перша статті 29 в редакції Закону N 1834-VI ( 1834-17 ) від 21.01.2010 }  
 
     2.   Права   та   обов'язки   військовозобов'язаних  під  час проходження   зборів   та   

резервістів  під  час  виконання  ними обов'язків   служби   у  військовому  резерві  
встановлюються  цим Законом,      іншими      нормативно-правовими      актами.     На 
військовозобов'язаних  та  резервістів  поширюється  дія  статутів Збройних Сил України. 

{  Частина друга статті 29 в редакції Закону N 1834-VI ( 1834-17 ) від 21.01.2010 }  
 
     3.  Військовозобов'язані  (крім  резервістів)  з  числа  осіб офіцерського  складу  

запасу, які не проходили військову службу як офіцери  або  звільнені  з  військової  служби 
до набуття права на пенсію  за  вислугу  років,  та  особи  рядового,  сержантського і 
старшинського  складу  можуть  бути  призвані районними (міськими) військовими  
комісаріатами  на  навчальні  збори:  {  Абзац перший частини  третьої статті 29 в редакції 
Закону N 1834-VI ( 1834-17 ) від 21.01.2010 }  

 
     першого розряду - до п'яти  разів  строком  до  двох  місяців кожного разу;  
 
     другого розряду  -  до  трьох  разів строком до одного місяця кожного разу.  
     
 4.    Час    і    строки    проведення    навчальних   зборів військовозобов'язаних,  у  тому  

числі  резервістів,  визначаються Генеральним  штабом  Збройних  Сил  України та органами 
управління іншими військовими формуваннями відповідно до цього Закону. 

{  Частина  четверта  статті  29  в  редакції  Законів  N  1834-VI ( 1834-17 ) від 
21.01.2010, N 1835-VI ( 1835-17 ) від 21.01.2010 }  

 
     5. Військовозобов'язані   (крім  резервістів)  у  період  між навчальними зборами 

можуть залучатися за планом Генерального штабу Збройних  Сил  України  та  органів  
управління іншими військовими формуваннями за погодженням  з  Генеральним  штабом  
Збройних  Сил України  до  перевірочних зборів строком до 15 днів як без відриву від 
виробництва, так і з відривом. 

{  Частина п'ята статті 29 із змінами, внесеними згідно із Законом N  1834-VI ( 1834-17 ) 
від 21.01.2010; в редакції Закону N 1835-VI ( 1835-17 ) від 21.01.2010 }  

 
     6. Загальний     строк    зборів    під    час    перебування військовозобов'язаних   (крім   

резервістів)   у  запасі  не  може перевищувати 10 місяців. При цьому час перебування на 
перевірочних зборах   зараховується   до   загального   строку  перебування  на навчальних 
зборах. 

{  Частина шоста статті 29 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1834-VI ( 1834-17 
) від 21.01.2010 }  
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     7. Загальний строк перебування резервістів на зборах не  може перевищувати трьох 
місяців на рік.  

 
     8. У  разі прийняття Президентом України схваленого Верховною Радою України 

рішення про введення в  Україні  або  в  окремих  її місцевостях   надзвичайного  стану,  а  
також  оголошення  окремих місцевостей  України  зонами  надзвичайної  екологічної   
ситуації військовозобов'язані  можуть  призиватися  на  спеціальні збори на строк не більше 
двох місяців.  

 
     9.  Військовозобов'язані,  яким  надійшла  повістка районного (міського) військового 

комісаріату (органу Служби безпеки України) на прибуття для призову на збори,  зобов'язані 
прибути в пункт і в строк, зазначені у повістці.  

 
     Керівники підприємств,  установ,  організацій  та  навчальних закладів  незалежно  

від  підпорядкування  та  форми  власності на вимогу військових  комісаріатів  забезпечують  
своєчасне  прибуття військовозобов'язаних до визначених пунктів збору.  

 
     Поважними причинами   неприбуття  чи  несвоєчасного  прибуття 

військовозобов'язаного до військового комісаріату для  призову  на збори в пункт і в строк,  
установлені військовим комісаріатом, які підтверджені  відповідними   документами,   
визнаються   перешкоди стихійного  характеру,  сімейні обставини та інші поважні причини, 
перелік(673-2010-п) яких встановлюється Кабінетом Міністрів України. 

{  Статтю  29 доповнено новою частиною згідно із Законом N 1835-VI ( 1835-17 ) від 
21.01.2010 }  

 
     10. Призвані на збори військовозобов'язані та резервісти, які виконують  обов'язки  

служби у військовому резерві, забезпечуються матеріальними   засобами   в   порядку  і  
розмірах,  встановлених Кабінетом Міністрів України. 

{  Частина  статті  29 в редакції Закону N 1834-VI ( 1834-17 ) від 21.01.2010 }  
 
     11.  За  призваними  на  збори військовозобов'язаними на весь період   зборів   та  

резервістами  на  весь  час  виконання  ними обов'язків  служби у військовому резерві, 
включаючи час проїзду до місця  їх  проведення  і назад, зберігаються місце роботи, а також 
займана  посада  та  середня  заробітна  плата  на підприємстві, в установі,   організації   
незалежно  від  підпорядкування  і  форм власності. 

{  Частина  статті  29 в редакції Закону N 1834-VI ( 1834-17 ) від 21.01.2010 }  
 
     12. Розміри грошового забезпечення і  заохочення  резервістів та порядок їх виплати 

визначаються Кабінетом Міністрів України.  
 
     13.  Виплата середньої заробітної плати військовозобов'язаним за  весь  період  

зборів  та  резервістам  за  час  виконання ними обов'язків  служби  у  військовому резерві 
здійснюється за рахунок коштів   Державного   бюджету  України  в  порядку,  
встановленому Кабінетом Міністрів України. 

{  Частина  статті  29 в редакції Закону N 1834-VI ( 1834-17 ) від 21.01.2010 }  
 
     14. Якщо  військовозобов'язаний  захворів  під  час  зборів і продовжує хворіти після 

їх закінчення,  за ним зберігаються  місце роботи  і  займана  посада,  а  з  дня  закінчення 
зборів,  у разі тимчасової непрацездатності, замість заробітної плати виплачується допомога 
по тимчасовій непрацездатності відповідно до закону.  
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     Якщо резервіст  захворів  під  час  виконання  ним обов'язків служби у військовому 
резерві і продовжує хворіти після  закінчення терміну виконання цих обов'язків, за ним 
зберігаються місце роботи і займана  посада,  а  з  дня  закінчення  терміну  виконання  цих 
обов'язків, у разі тимчасової непрацездатності, замість заробітної плати  виплачується  
допомога   по   тимчасовій   непрацездатності відповідно до закону. 

{  Частина  статті  29 в редакції Закону N 1834-VI ( 1834-17 ) від 21.01.2010 }  
 
     15. Військовозобов'язаним,  які  на  день призову на збори не працюють, на весь 

період зборів та резервістам з числа непрацюючих на  весь  термін  виконання  ними  
обов'язків служби у військовому резерві,  включаючи час проїзду до  військової  частини  і  
назад, виплачується грошове забезпечення в розмірі мінімальної заробітної плати за рахунок 
коштів, передбачених у Державному бюджеті України на  утримання  Міністерства  оборони  
України та інших центральних органів виконавчої влади,  які  відповідно  до  закону  
здійснюють керівництво військовими формуваннями. 

{  Частина  статті  29 в редакції Закону N 1834-VI ( 1834-17 ) від 21.01.2010 }  
 
     Стаття 30. Звільнення від проходження зборів  
 
     1.  Від  проходження  зборів звільняються (крім резервістів):  
{  Абзац  перший  частини  першої  статті  30  в  редакції  Закону N 1834-VI ( 1834-17 ) 

від 21.01.2010 }  
 
     1) працівники   Збройних  Сил  України  та  інших  військових формувань;  
 
     2) працівники підприємств,  установ і  організацій  цивільної авіації,     які     

безпосередньо    забезпечують    перевезення, обслуговування та ремонт повітряних суден і 
аеродромної техніки;  

 
     3) плавучий склад суден морського і річкового  транспорту  та суден рибної 

промисловості в період навігації;  
 
     4) особи,  які  працюють  у сільському господарстві,  а також зайняті на   

підприємствах   з    ремонту    сільськогосподарської техніки, -  в  період  посівних  і  
збиральних робіт,  за винятком перевірочних зборів;  

 
     5) науково-педагогічні   (педагогічні)   працівники    вищих, професійно-технічних  і  

середніх  навчальних закладів - в період, коли у цих закладах проводяться заняття;  
 
     6) студенти вищих навчальних закладів з  денною  і  вечірньою формами  навчання  -  

на  весь  строк  навчання,  а студенти вищих навчальних закладів із заочною формою 
навчання і такі,  що  здають іспити  екстерном,  а  також  аспіранти  та  докторанти - в період 
екзаменаційних сесій;  

 
     7) військовозобов'язані-жінки,   за   винятком   перевірочних зборів;  
 
     8) особи,  звільнені  з  військової  служби,  - протягом року після звільнення в запас, 

за винятком перевірочних зборів;  
 
     9) військовозобов'язані, які мають дітей віком до трьох років або трьох і більше 

дітей віком до 16 років;  
 
     10) військовозобов'язані   -   у   зв'язку   з   депутатською діяльністю;  
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     11) військовозобов'язані,  заброньовані за органами державної влади,    органами   

місцевого   самоврядування,   підприємствами, установами та організаціями на період 
мобілізації та воєнний час;  

 
     11-1)   військовозобов'язані,   які   уклали   контракт   про перебування  у  резерві  

служби  цивільного  захисту,  -  з  метою підготовки резерву служби цивільного захисту; 
{ Частину першу статті 30 доповнено пунктом 11-1 згідно із Законом N 5404-VI (5404-

17) від 02.10.2012 }  
 
     12) студенти,  які навчаються у  вищих  і  середніх  духовних навчальних закладах;  
 
     13) священнослужителі,   які   займають   посаду  в  одній  з релігійних  організацій,  

що   діє   за   статутом   (положенням), зареєстрованим у встановленому порядку;  
 
     14) кандидати  в  народні  депутати України,  зареєстровані в установленому  

порядку,  за  їх  заявою  -  до  дня  опублікування результатів виборів включно.  
 
     2. В  окремих випадках,  за наявності інших поважних причин і подання 

військовозобов'язаними відповідних документів, рішення про звільнення  від  проходження 
зборів приймається районним (міським) військовим  комісаріатом,  де  вони  перебувають  на   
військовому обліку.  

 
     3.  Резервісти  звільняються  від  проходження  навчальних та перевірочних  зборів  

у  порядку,  встановленому  положеннями  про проходження громадянами України служби у 
військовому резерві. 

{   Статтю   30  доповнено  частиною  третьою  згідно  із  Законом  1834-VI ( 1834-17 ) 
від 21.01.2010 }  

 
     Стаття 31. Присвоєння військових звань у запасі  
 
     1.  Військовозобов'язаним,  які  пройшли  навчальні  збори  і склали заліки за 

програмою навчання або здобули відповідну  освіту чи  досвід  роботи  на  керівних  посадах,  
можуть  бути присвоєні чергові  військові  звання  в  запасі  в  порядку,   встановленому 
положеннями  про проходження військової служби громадянами України  

та  нормативно-правовими  актами  з  питань   військового   обліку 
військовозобов'язаних.  

 
     Порядок присвоєння      військових      звань     резервістам встановлюється  

положеннями  про  проходження  військової   служби громадянами  України  та  
положеннями  про проходження громадянами України служби у військовому резерві. 

{  Частина перша статті 31 в редакції Закону N 1834-VI ( 1834-17 ) від 21.01.2010 }  
 
     Стаття 32. Переведення військовозобов'язаних у відставку  
 
     1. Військовозобов'язані,    які   досягли   граничного   віку перебування  в  запасі,  а  

також  визнані   військово-лікарськими комісіями  непридатними  для  військової  служби  у  
воєнний  час, виключаються з військового обліку і переводяться у відставку.  

 
Г л а в а  VI 

 
ВІЙСЬКОВИЙ ОБЛІК ГРОМАДЯН УКРАЇНИ 
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     Стаття 33. Загальні правила військового обліку  
 
     1. Військовий  облік поділяється на облік призовників і облік військовозобов'язаних.  
 
     2. Загальне керівництво роботою, пов'язаною з організацією та веденням  

військового  обліку призовників і військовозобов'язаних, контроль за станом цієї роботи в 
органах місцевого самоврядування, на  підприємствах,  в  установах  та  організаціях  
незалежно  від підпорядкування  і  форм  власності  здійснює   Генеральний   штаб Збройних  
Сил  України.  Функціонування системи військового обліку забезпечується органами 
Міністерства оборони України, Міністерства внутрішніх   справ   України,   Служби   
безпеки  України,  іншими міністерствами  та   центральними   органами   виконавчої   влади, 
місцевими   державними   адміністраціями   та  органами  місцевого самоврядування.  

 
     3. Військовий облік усіх призовників і  військовозобов'язаних ведеться  за  місцем  їх  

проживання  і  відповідно  до  обсягу та деталізації       поділяється       на        персонально-
якісний, персонально-первинний та персональний.  

 
     4. Військовий  облік  військовозобов'язаних  за  призначенням поділяється на 

загальний і спеціальний.  
 
     5. Військовий  облік  призовників   і   військовозобов'язаних ведеться в порядку, 

встановленому Кабінетом Міністрів України.  
 
     Стаття 34. Персонально-якісний, персонально-первинний та персональний 

облік призовників і військовозобов'язаних  
 
     1. Персонально-якісний        облік       призовників       і військовозобов'язаних  

передбачає  облік  відомостей  (біографічні дані, стан здоров'я, результати співбесід тощо) 
щодо призовників і військовозобов'язаних,  які  узагальнюються  в  особових   справах 
призовників або в облікових картках військовозобов'язаних. Ведення персонально-якісного  
обліку  покладається  на  районні   (міські) військові комісаріати.  

 
     2. Персонально-якісний   облік  військовозобов'язаних  Служби безпеки України 

покладається на відповідні облікові органи  Служби безпеки України.  
 
     3. Персонально-первинний       облік       призовників      і військовозобов'язаних 

передбачає облік відомостей щодо призовників та  військовозобов'язаних  за  місцем  їх  
проживання. У сільській місцевості,  а  також  у  містах  і селищах, де відсутні військові 
комісаріати, облік ведеться органами місцевого самоврядування.  

 
     4. Персональний  облік  призовників  і  військовозобов'язаних передбачає     облік     

відомостей     щодо     призовників     і військовозобов'язаних  за  місцем  їх  роботи  або   
навчання   та покладається  на  керівників підприємств,  установ,  організацій і навчальних  
закладів  незалежно   від   підпорядкування   і   форм власності.  

 
     Стаття 35. Загальний і спеціальний облік військовозобов'язаних та облік 

резервістів  
 
     1. На    загальному    військовому     обліку     перебувають військовозобов'язані, не 

заброньовані за органами державної влади, органами місцевого самоврядування,  
підприємствами,  установами та організаціями на період мобілізації та на воєнний час.  



 248

 
     2. На    спеціальному    військовому    обліку    перебувають військовозобов'язані,  

заброньовані за органами  державної  влади, органами місцевого самоврядування,  
підприємствами,  установами та організаціями на період мобілізації та на воєнний час.  

 
     3.  Особливості  ведення  військового  обліку  резервістів  у міських  (районних)  

військових  комісаріатах, військових частинах встановлюються Генеральним штабом 
Збройних Сил України. 

{  Частина третя статті 35 в редакції Закону N 1834-VI ( 1834-17 ) від 21.01.2010 }  
 
     Стаття 36. Військовий облік громадян України, які перебувають за кордоном  
 
     1. Військовий   облік   громадян   України,   які   тимчасово перебувають за 

кордоном,  ведеться дипломатичними та консульськими представництвами    України.    
Дипломатичні    та     консульські представництва  України  зобов'язані забезпечити прибуття 
до місця проживання на території  України  громадян  України,  які  досягли повноліття  і  не 
мають відстрочки або не звільнені від призову на строкову військову службу,  для 
проходження призовної  комісії  та сприяти   поверненню   військовозобов'язаних   в  
Україну  в  разі проведення мобілізації та у воєнний час.  

 
     2. Особливості  ведення  військового  обліку  громадян,   які тимчасово   

перебувають   за   кордоном,   визначаються  Кабінетом Міністрів України.  
 
     3. Військовий облік громадян України, які постійно проживають за кордоном, не 

ведеться.  
 
     Стаття 37. Взяття на військовий облік, зняття та виключення з нього  
 
     1. Взяттю    на    військовий    облік     призовників     та військовозобов'язаних у 

районних (міських) військових комісаріатах підлягають громадяни України:  
 
     1) на військовий облік призовників:  
 
     приписані до призовних дільниць;  
 
     які прибули з інших  місцевостей (адміністративно-територіальних  одиниць) 

України або з-за кордону на нове місце проживання;  
 
     які набули  громадянства  України  і  згідно  з  цим  Законом підлягають приписці до 

призовних дільниць;  
 
     2) на військовий облік військовозобов'язаних:  
 
     звільнені з військової служби в запас;  
 
     звільнені з альтернативної (невійськової) служби;  
 
     військовозобов'язані, які   прибули   з   інших   місцевостей (адміністративно-

територіальних одиниць) України або з-за  кордону на нове місце проживання;  
 
     звільнені   зі   служби  начальницького  та  рядового  складу Міністерства   

внутрішніх  справ  України,  Оперативно-рятувальної служби   цивільного   захисту  (крім  



 249

осіб,  прийнятих  на  службу цивільного  захисту  у  порядку,  визначеному  Кодексом 
цивільного захисту  України,  до  проходження  строкової  військової служби), Державної   
кримінально-виконавчої  служби  України,  центрального органу  виконавчої  влади,  що  
забезпечує  формування та реалізує державну  податкову  і  митну  політику;   

{  Абзац п'ятий пункту 2 частини  першої  статті 37 із змінами, внесеними згідно з 
Законами N  1254-VI  (  1254-17 ) від 14.04.2009, N 5404-VI ( 5404-17 ) від 02.10.2012, N 406-
VII ( 406-18 ) від 04.07.2013 }  

 
     які набули  громадянства  України  і  згідно  з  цим  Законом підлягають взяттю на 

облік військовозобов'язаних;  
 
     виключені з військового обліку Служби безпеки України;  
 
     які відповідно  до  статті  18  цього  Закону  звільнені  від призову на строкову 

військову службу.  
 
     2. Взяттю    на    військовий   облік   військовозобов'язаних підлягають жінки,  що 

належать до категорій,  зазначених у частині одинадцятій статті 1 цього Закону.  
 
     3. Призовники   та  військовозобов'язані  після  прибуття  до нового місця 

проживання зобов'язані в семиденний  строк  стати  на військовий облік.  
 
     4. У  воєнний час виїзд призовників і військовозобов'язаних з місця проживання  без  

дозволу  районного  (міського)  військового комісаріату забороняється.  
 
     5. Зняттю     з    військового    обліку    призовників    та військовозобов'язаних        у       

військових       комісаріатах (військовозобов'язаних   Служби  безпеки  України  у  
Центральному управлінні   або  регіональних  органах  Служби  безпеки  України) 
підлягають громадяни України:  

{ Абзац перший частини п'ятої статті 37  із  змінами, внесеними згідно із Законом N 
2926-VI ( 2926-17 ) від 13.01.2011 }  

 
     1) з військового обліку призовників:  
 
     які вибувають           в           іншу           місцевість (адміністративно-територіальну 

одиницю) України  до  нового  місця проживання;  
 
     які вибувають на строк більше трьох місяців за межі України;  
 
     які взяті  згідно  з  рішеннями комісії з питань приписки або призовної комісії на 

облік військовозобов'язаних;  
 
     які отримали  військові  звання  офіцерського  складу   після проходження військової 

підготовки за програмою підготовки офіцерів запасу;  
 
     2) з військового обліку військовозобов'язаних:  
 
     які вибувають в іншу місцевість (адміністративно-територіальну  одиницю)  України  

до нового місця проживання;  
 
     які після проходження строкової військової служби прийняті на військову  службу  

до  інших  військових формувань або на службу в органи внутрішніх справ, податкової 
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міліції, в органи і підрозділи цивільного  захисту,  в  Державну  службу  спеціального зв'язку 
та захисту  інформації  України  та  в Державну кримінально-виконавчу службу  України;  { 
Абзац третій пункту 2 частини п'ятої статті 37 із  змінами, внесеними згідно з Законами N 
1254-VI ( 1254-17 ) від 14.04.2009, N 3353-VI ( 3353-17 ) від 12.05.2011 }  

 
     які вибули на строк більше трьох місяців за межі України;  
 
     в інших випадках за рішенням Міністерства оборони України.  
 
     6. Виключенню  з  військового  обліку  у  районних  (міських) військових   

комісаріатах  (військовозобов'язаних  Служби  безпеки України  у Центральному управлінні 
або регіональних органах Служби безпеки України) підлягають громадяни України, які:  

{ Абзац перший частини  шостої  статті 37 із змінами, внесеними згідно із Законом N 
2926-VI ( 2926-17 ) від 13.01.2011 }  

 
     1) призвані  чи  прийняті  на військову службу або направлені для проходження 

альтернативної (невійськової) служби;  
     2) проходять військову службу (навчання) у  вищих  військових навчальних  

закладах  і  військових  навчальних  підрозділах вищих навчальних закладів;  
     3) визнані військово-лікарськими  комісіями  непридатними  до військової служби з 

виключенням з військового обліку;  
     4) досягли граничного віку перебування в запасі;  
     5) припинили громадянство України;  
     6) були  раніше  засуджені  до  позбавлення  волі за вчинення тяжкого або особливо 

тяжкого злочину;  
     7) направлені для відбування покарання до  установ  виконання покарань  або  до  

яких  застосовано  примусові  заходи  медичного характеру;  
     8) не отримали до  40-річного  віку  військово-облікової  або спорідненої з нею 

спеціальності;  
     9) померли.  
 
     7.  Взяття  на  військовий облік військовозобов'язаних Служби безпеки   України   

здійснюється   з   урахуванням   особливостей, визначених Законом   України   "Про   Службу   
безпеки    України" ( 2229-12 ). 

{  Статтю 37 доповнено частиною сьомою згідно із Законом N 2926-VI ( 2926-17 ) від 
13.01.2011 }  

 
     Стаття 38. Обов'язки органів виконавчої влади та органів місцевого 

самоврядування, підприємств, установ та організацій, посадових осіб, призовників і 
військовозобов'язаних щодо виконання правил військового обліку  

 
     1. В   адміністративно-територіальних   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.  

 
     2.  Органи  виконавчої  влади, що здійснюють реєстрацію місця проживання   чи  

перебування  осіб,  виконавчі  органи  сільських, селищних,  міських  рад зобов'язані:  



 251

{ Абзац перший частини другої статті  38  із  змінами,  внесеними  згідно  із  Законом N 
1276-VI ( 1276-17 ) від 16.04.2009 }  

 
     щомісяця  повідомляти  військові  комісаріати  про реєстрацію (зняття  з реєстрації) 

місця проживання чи перебування призовників і  військовозобов’язаних, а також 
повідомляти про місцеперебування призовників   і   військовозобов'язаних   за   запитом  
військових комісаріатів;   

\{ Абзац другий частини другої статті 38 із змінами, внесеними згідно із Законами N 
1276-VI ( 1276-17 ) від 16.04.2009, N 5088-VI ( 5088-17 ) від 05.07.2012 }  

 
     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.  

 
     3. Органи внутрішніх справ у  встановленому  законом  порядку зобов'язані 

проводити розшук,  затримання і доставку до військових комісаріатів громадян,  які 
ухиляються від  виконання  військового обов'язку,   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,  а також  відомості  про  осіб,  які  отримали 
громадянство України і повинні бути взяті на військовий облік.  

 
     4. Органи реєстрації актів громадянського стану зобов'язані в семиденний строк 

повідомити районні (міські) військові комісаріати про зміну призовниками і 
військовозобов'язаними прізвища, імені та по  батькові,  одруження  (розлучення),  випадки 
реєстрації смерті призовників     або     військовозобов'язаних     та     вилучення військово-
облікових документів, пільгових посвідчень, а також інші дані.  

 
     5.  Органи  досудового розслідування зобов'язані в семиденний строк   повідомити  

районні  (міські)  військові  комісаріати  про призовників, яким повідомлено про підозру у 
вчиненні кримінального правопорушення,  а  суди  -  про  призовників,  кримінальні справи 
стосовно  яких  розглядаються  судом,  а  також  про  вироки  щодо призовників і 
військовозобов'язаних, які набрали законної сили. 

{  Частина п'ята статті 38 в редакції Закону N 4652-VI ( 4652-17 ) від 13.04.2012 }  
 
     6. Посвідчення  про  приписку  призовників,  військові квитки 

військовозобов'язаних,  засуджених до позбавлення волі,  обмеження волі  або  арешту,  
надсилаються  судами  до  відповідних районних (міських) військових комісаріатів.  

 
     7. Медико-соціальні   експертні   комісії    зобов'язані    в семиденний  строк 

повідомити відповідні районні (міські) військові комісаріати про призовників і 
військовозобов'язаних,  яких визнано інвалідами.  

 
     8. Керівники  лікувальних закладів під час проведення призову зобов'язані  у  

триденний  строк  повідомити  відповідні   районні (міські)  військові комісаріати про 
громадян призовного віку,  які перебувають на стаціонарному лікуванні.  

 
     9. Житлово-експлуатаційні організації,  інші організації  або підприємства та 

установи,  що здійснюють експлуатацію будинків,  а також  власники  будинків  повинні  
своєчасно  подавати  необхідні відомості  про  призовників  і  військовозобов'язаних  
відповідним районним (міським) військовим комісаріатам,  виконавчим  комітетам 
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сільських, селищних і міських рад, на які покладено ведення обліку призовників  і  
військовозобов'язаних,   стежити   за   виконанням призовниками і військовозобов'язаними 
правил військового обліку, а також сповіщати їх про виклик до військових комісаріатів.  

 
     10. Призовники  та  військовозобов'язані  в  разі  зміни   їх сімейного   стану,   стану   

здоров'я,   адреси  місця  проживання (перебування),  освіти, місця роботи і посади 
зобов'язані особисто в семиденний строк повідомити про це орган, де вони перебувають на 
військовому обліку.  

 
Г л а в а  VII 

 
ПРИЗОВ ПІД ЧАС МОБІЛІЗАЦІЇ. ДЕМОБІЛІЗАЦІЯ 

 
     Стаття 39. Призов на військову службу під час мобілізації. Демобілізація  
 
     1. Призов військовозобов'язаних на військову службу у зв'язку з  мобілізацією  та  

звільнення  з  військової  служби у зв'язку з демобілізацією проводяться в порядку,  
визначеному Законом України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" ( 3543-12 ).  

      {  Частину  другу  статті  39  виключено  на  підставі Закону N 2926-VI ( 2926-17 ) 
від 13.01.2011 }  

  
 

 
 
 

Г л а в а  VIII 
 

ПРАВОВИЙ І СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ, ЯКІ 
ВИКОНУЮТЬ КОНСТИТУЦІЙНИЙ ОБОВ'ЯЗОК ЩОДО ЗАХИСТУ ВІТЧИЗНИ 

 
     Стаття 40. Гарантії правового і соціального захисту громадян  України, які 

виконують конституційний обов'язок щодо захисту Вітчизни  
 
     1. Гарантії правового і соціального захисту громадян України, які  виконують  

конституційний  обов'язок  щодо  захисту Вітчизни, забезпечуються відповідно до законів  
України  "Про  Збройні  Сили України" (   1934-12   ),   "Про   соціальний  і  правовий  захист 
військовослужбовців та членів їх сімей" ( 2011-12 ), "Про пенсійне забезпечення осіб, 
звільнених з військової служби, та деяких інших осіб"  (  2262-12  ),  "Про  державні гарантії 
соціального захисту військовослужбовців,  які  звільняються  із  служби  у  зв'язку  з 
реформуванням   Збройних  Сил  України,  та  членів  їхніх  сімей" ( 1763-15 ) та іншими 
законами. 

{  Частина перша статті 40 із змінами, внесеними згідно із Законом N 328-V ( 328-16 ) 
від 03.11.2006 }  

 
     Стаття 41. Виплата одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті)          або           

каліцтва  військовослужбовців, військовозобов'язаних,   які призвані на  навчальні   (або   
перевірочні)   та спеціальні збори,    та   резервістів   під   час виконання ними обов'язків  
служби  у  військовому резерві  

 
     Виплата одноразової   грошової   допомоги   у  разі  загибелі (смерті) або каліцтва 

військовослужбовців,  військовозобов'язаних, які  призвані  на навчальні (або перевірочні) та 
спеціальні збори, та  резервістів  під  час  виконання  ними  обов'язків  служби   у 



 253

військовому   резерві   здійснюється   в   порядку  і  на  умовах, встановлених Законом 
України "Про  соціальний  і  правовий  захист військовослужбовців та членів їх сімей" ( 
2011-12 ). 

{  Стаття 41 в редакції Законів N 328-V ( 328-16 ) від 03.11.2006, N 1834-VI ( 1834-17 ) 
від 21.01.2010 }  

 
Г л а в а  IX 

 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА 
ПРО ВІЙСЬКОВИЙ ОБОВ'ЯЗОК І ВІЙСЬКОВУ СЛУЖБУ 

 
     Стаття 42. Відповідальність посадових осіб і громадян України  
 
     1. Керівники,  інші посадові особи органів виконавчої  влади, органів місцевого 

самоврядування,  а також підприємств, установ та організацій незалежно від  
підпорядкування  і  форм  власності  та громадяни  України,  винні у порушенні порядку 
військового обліку, допризовної підготовки, приписки до призовних дільниць, призову на  

строкову  військову  службу,  проходження  зборів,  мобілізаційної підготовки та 
мобілізаційної готовності,  прибуття за викликом  до військового   комісаріату,  а  також  у  
вчиненні  інших  порушень законодавства про військовий обов'язок і військову службу,  
несуть відповідальність згідно із законом.  

 
     2. Районні (міські) військові комісаріати зобов'язані під час проведення приписки до 

призовних  дільниць,  призову  на  строкову військову службу та проходження зборів 
ознайомити громадян України з їх правами та обов'язками згідно з вимогами цього Закону.  

 
Г л а в а  X 

 
ФІНАНСОВЕ І МАТЕРІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

 
     Стаття 43. Фінансове і матеріальне забезпечення заходів, пов'язаних з 

організацією військової служби  і виконанням військового обов'язку  
 
     1.  Фінансове забезпечення заходів, пов'язаних з організацією військової служби і 

виконанням військового обов'язку, здійснюється за  рахунок і в межах коштів Державного 
бюджету України. Додаткове фінансування цих заходів може відбуватися за рахунок інших 
джерел, не заборонених законодавством. 

{  Частина  перша статті 43 в редакції Законів N 107-VI ( 107-17 ) від  28.12.2007 - зміну 
визнано неконституційною згідно з Рішенням Конституційного  Суду N 10-рп/2008 ( 
v010p710-08 ) від 22.05.2008, N 309-VI ( 309-17 ) від 03.06.2008 }  

 
     2. Центральні  органи  виконавчої   влади,   Рада   міністрів Автономної  Республіки  

Крим,  місцеві  державні  адміністрації та органи місцевого самоврядування для  проведення  
медичного  огляду громадян,  призову їх на військову службу,  відправлення призваних осіб 
до  військових  частин,  прийняття  на  військову  службу  за контрактом  зобов'язані  
забезпечувати  районні (міські) військові комісаріати  необхідною   кількістю   технічних   
працівників   та обслуговуючого   персоналу,   обладнаними   призовними  (збірними) 
пунктами, медикаментами, інструментарієм, медичним і господарським майном,   
автомобільним   транспортом,   а   також   забезпечувати здійснення охорони громадського 
порядку на призовних пунктах.  
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     3. Для  повного  і  якісного  виконання   планів   проведення мобілізації  в особливий 
період місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування разом з 
підприємствами, установами та організаціями незалежно від підпорядкування і форм 
власності та районними  (міськими)  військовими  комісаріатами  в  мирний   час утворюють  
дільниці  для оповіщення і збору військовозобов'язаних, комплектують їх особовим складом  
із  числа  військовозобов'язаних без  звільнення  громадян  від  виконання  основних  
обов'язків за місцем роботи та сприяють у набутті ними  професійних  навичок,  а також   
забезпечують   реалізацію   інших  заходів,  пов'язаних  з  

виконанням планів проведення мобілізації.  
 
     4.   Місцеві   державні  адміністрації  та  органи  місцевого самоврядування 

забезпечують районні (міські) військові комісаріати службовими  будинками,  підсобними  
господарськими  приміщеннями і приміщеннями   для   призовних   пунктів   (дільниць)   
згідно  із законодавством. 

{   Частина  четверта  статті  43  в  редакції  Законів  N  107-VI (  107-17 ) від 28.12.2007 
- зміну визнано неконституційною згідно з  Рішенням  Конституційного Суду N 10-рп/2008 ( 
v010p710-08 ) від 22.05.2008, N 309-VI ( 309-17 ) від 03.06.2008 } 

{  Частину  п'яту  статті  43  виключено  на підставі Законів N   107-VI   (   107-17   )   від   
28.12.2007   -  зміну  визнано неконституційною    згідно   з   Рішенням   Конституційного   
Суду N  10-рп/2008  ( v010p710-08 ) від 22.05.2008, N 309-VI ( 309-17 ) від 03.06.2008 }  

  
     6. За   членами   комісій  з  питань  приписки  до  призовних дільниць,  призовних та 

лікарських комісій при районних  (міських) військових комісаріатах,  лікарями і середнім 
медичним персоналом, технічними   працівниками   та   обслуговуючим   персоналом,   які  

направляються  для роботи на призовних дільницях і збірних пунктах під  час  взяття  
допризовників  на  військовий  облік  і  призову громадян на військову службу або на збори 
для проведення медичного огляду і повторного огляду  громадян,  а  також  для  
відправлення призваних  на збірні пункти,  на весь час виконання цих обов'язків 
зберігаються займана посада  та  середній  заробіток  за  основним місцем роботи.  

 
     7. Зазначеним  у  частині  шостій  цієї статті особам під час виконання цих обов'язків 

в іншій  місцевості  за  рахунок  коштів, передбачених   у   Державному   бюджеті   України   
на   утримання Міністерства оборони України, відшкодовуються витрати, пов'язані з їх  
виїздом  в  іншу  місцевість та у зворотному напрямку,  наймом (піднаймом) житла, а також 
витрати на відрядження.  

 
Г л а в а  XI 

 
КОНТРОЛЬ І НАГЛЯД ЗА ДОТРИМАННЯМ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО 

ВІЙСЬКОВИЙ ОБОВ'ЯЗОК ТА ВІЙСЬКОВУ СЛУЖБУ 
 
     Стаття 44. Контроль за дотриманням законодавства про військовий обов'язок 

та військову службу  
 
     1. Контроль   за  дотриманням  законодавства  про  військовий обов'язок  та  

військову  службу  державними  органами,   органами місцевого   самоврядування,   
органами   військового   управління, підприємствами,  установами і організаціями, їх 
посадовими особами здійснюється в    порядку,    визначеному   Конституцією   України ( 
254к/96-ВР ),  законами  України  "Про  демократичний  цивільний контроль  над  Воєнною  
організацією  і  правоохоронними  органами держави" ( 975-15 ),  "Про Уповноваженого 
Верховної Ради України з прав людини" ( 776/97-ВР ) та іншими законами.  
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     Стаття 45. Нагляд за дотриманням законодавства про військовий обов'язок та 
військову службу  

 
     1. Нагляд  за  дотриманням   законодавства   про   військовий обов'язок   та  

військову  службу  державними  органами,  органами місцевого   самоврядування,   органами   
військового    управління здійснюється в    порядку,    визначеному   Конституцією   України 
( 254к/96-ВР ) і законами України.  

 
Г л а в а  XII 

 
ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 

 
     1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування,  крім частини першої  

статті  21,  яка  набирає  чинності  з   1   січня 2007 року.  
 
     2. Строки і порядок переходу на повне комплектування Збройних Сил України та  

інших  утворених  відповідно  до  законів  України військових формувань 
військовослужбовцями, які проходять військову службу  за  контрактом,   визначаються   
відповідними   програмами розвитку  Збройних  Сил  України  та реформування інших 
військових формувань.  

 
     3. Повноваження   Міністерства   оборони   України   стосовно забезпечення  

виконання  військового  обов'язку,  передбачені  цим Законом,  надаються також й іншим 
центральним  органам  виконавчої влади, які відповідно до закону здійснюють керівництво 
військовими формуваннями.  

 
     4. Громадяни  України,  звільнені  від  призову  на  строкову військову  службу  або  

яким було надано відстрочку від призову на строкову  військову  службу  відповідно  до  
Закону  України  "Про загальний  військовий обов'язок і військову службу",  користуються  

правом звільнення або відстрочки до закінчення строку їх  дії  або втрати щодо них 
підстав.  

 
     5. Громадяни  України,  які  на  день  набрання  чинності цим Законом проходять  

строкову  військову  службу  в  Збройних  Силах України   та   інших   утворених  відповідно  
до  законів  України військових формуваннях,  звільняються з  військової  служби  після 
закінчення   встановлених  строків  строкової  військової  служби, визначених Законом 
України "Про загальний військовий  обов'язок  і військову службу".  

 
     6. Контракти  про  проходження  військової  служби,  які були укладені до набрання 

чинності цим Законом,  діють протягом строку, на який вони були укладені.  
 
     7. За    військовослужбовцями    та    військовозобов'язаними зберігається військове 

звання  "рядовий",  присвоєне  до  набрання чинності цим Законом.  
 
     8. Кабінету  Міністрів  України  в шестимісячний термін з дня набрання чинності 

цим Законом:  
 
     підготувати та подати до Верховної  Ради  України  пропозиції щодо  приведення  

інших  законів  України  у  відповідність із цим Законом;  
     розробити нормативно-правові акти, передбачені цим Законом;  
     привести свої нормативно-правові акти у відповідність із  цим Законом;  
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     забезпечити перегляд  і  скасування  міністерствами та іншими центральними  
органами  виконавчої  влади  їх  нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.  

 
     9. Запропонувати  Президенту  України  розробити  та привести свої нормативно-

правові акти у відповідність із цим Законом.  
 
     10. До приведення законодавства України  у  відповідність  із цим  Законом  закони 

та інші нормативно-правові акти,  прийняті до набрання чинності цим Законом,  діють у 
частині,  що не суперечить цьому Закону.  
  
 Президент України                                       Л.КРАВЧУК  
 м. Київ, 25 березня 1992 року  
          N 2232-XII 
 
 
 
 
 


