
ЗВІЛЬНЕННЯ В ЗАПАС (ДЕМОБІЛІЗАЦІЯ)

ОСОБЛиВОСтІ ЗВІЛЬНЕННЯ В ЗАПАС

КОНтрАКтНиКи ПОрАНЕНІ В гОСПІтАЛІ ВІйСЬКОВІ В ПОЛОНІ БЕЗВІСНО ВІДСутНІ

Указ Президента України № 115/2016  
«Про звільнення в запас військовослужбовців військової служби 
за призовом під час мобілізації, на особливий період, призваних 
відповідно до Указу Президента України від 21 липня 2014 року 
№ 607 та під час першої черги часткової мобілізації відповідно до 
Указу Президента України від 14 січня 2015 року № 15»

Військовослужбовець звільняється 
з військової служби та 
виключається зі списків в/ч

Протягом 5 днів з моменту 
виключення зі списків в/ч потрібно 
стати на облік до військкомату за 
місцем фактичного проживання

З оперативного резерву особа може бути призвана 
в будь-який час за наказом командира в/ч, який 
видається згідно з  Указом Президента України

УВага! 
Особи, які не увійшли до оперативного резерву, НЕ підлягають 
повторному призову протягом шести місяців з моменту 
звільнення в запас (демобілізації)

УВага! 
За пораненими, військовополоненими, безвісно відсутніми зберігається місце роботи та середній 
заробіток до дня наступного після їх взяття на облік у районному військкоматі після їх звільнення з частини

Звільнені у запас в обов’язковому порядку  
зараховуються до оперативного військового резерву, 
 в якому вони перебувають до закінчення особливого періоду

!

?
Звільнення  

після закінчення лікування
Звільнення 

після повернення з полону
Звільнення після появи  

або визнання судом померлими
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За правопорушення в районі АТО військовослужбовці
та командування несуть такі види відповідальності: 

ВИДИ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

II. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 2. ВИДИ

ДИСЦИПЛІНАРНА

за проступки, пов’язані з порушенням військової дис-
ципліни, норм моралі та військової честі, якщо за такі 

діяння не передбачена адміністративна або кримінальна 
відповідальність 

КРИМІНАЛЬНА

за злочини передбачені Кримінальним 
кодексом України

АДМІНІСТРАТИВНА

Військовослужбовці притягуються до адміністративної відпо-
відальності на загальних підставах лише за правопорушення 

вказані у статті 15 Кодексу України про адміністративні 
правопорушення (КУпАП). 

За решту адміністративних правопорушень військовослуж-
бовці притягуються до дисциплінарної відповідальності на 
підставі матеріалів про адміністративні правопорушення, 

переданих до військових частин правоохоронними органами.  

За військові правопорушення адміністративна відпові-
дальність настає згідно розділу 13-Б КУпАП.

МАТЕРІАЛЬНА

за шкоду заподіяну державі під  час  вико-
нання  ними  службових  обов’язків

Військовослужбовцям можуть бути призначені такі 
покарання, які зумовлюють подальше проходження 
служби (не вимагають звільнення): 

-арешт з відбуванням на гауптвахті
-службове обмеження
- тримання в дисциплінарному батальйоні

УВАГА!

Звільнення після завершення 
особливого періоду або видання 

окремого рішення про звільнення 
в запас



ПОрЯДОК ЗВІЛЬНЕННЯ В ЗАПАС

Підготовка списку  
на звільнення та ознайомлення 

з планом звільнення

Бесіда про права 
та обов’язки 

військовослужбовця

Рапорт про звільнення  
на ім’я командира частини  

подається в стройову частину

Отримання документів 
у стройовій частині при демобілізації 

Ставиться відмітка та печать 
у воєнному квитку про звільнення в запас

Розрахунок у фінансовому  
відділі частини

Особова справа направ- 
ляється до військкомату

за вказаним місцем проживання 
військовослужбовця

IІІ

І

ІІ

IV

V

VІVІІ

Військовослужбовець ставить підпис про 
ознайомлення з планом

Приклад рапорту на стор. 4

Начальник кадрової служби повинен розказати 
про подальші дії військовослужбовцям, їх права 
та обов’язки у зв’язку зі звільненням

Виплачується: 
- Компенсація за невикористані дні відпустки  

у РАЗІ НАЯВНОСТІ НЕВИКОРИСТАНИХ днів відпустки  
АБО така відпустка надається по звільненню до дати 
закінчення звільнення, зазначеної в Указі Президента

- Одноразова грошова допомога у зв’язку із 
звільненням у розмірі 4 % місячного грошового 
забезпечення (без урахування винагороди за АТО) за 
кожний повний календарний місяць служби, але не менш 
як 25 % місячного грошового забезпечення

- Грошове забезпечення на оздоровлення, якщо у 2016 
році військовослужбовець подав рапорт про виплату такого 
грошового забезпечення

 Наказ про звільнення
 Наказ про виключення зі списків частини
 Пакет документів для надання статусу УБД  

- довідка про участь в АТО, 
- витяг з наказу по стройовій частині про прибуття/

вибуття для виконання завдань в АТО,
- витяг з наказу АТЦ СБУ про залучення до завдань АТО

 УВАГА! Якщо командир частини подав документи 
на оформлення статусу УБД до звільнення в запас, 
посвідчення УБД отримає частина, яка повинна 
переслати його до районного військкомату

 Припис до військкомату
 вказується вихідний номер надісланої особової справи 

та запис про видачу документів на оформлення статусу УБД
 Направлення на військовий облік до військкомату 
Також можуть видаватися:

- Наказ про здачу посади,    - Службова характеристика

За потребою може видаватися довідка про 
зарплату, отримані доходи при розрахунку 

 УВАГА! Якщо Ви безробітний, 
обов’язково просіть таку довідку на 
момент звільнення в запас. Одразу після 
звільнення ставайте на облік в Центр 
зайнятості за місцем проживання для 
отримати виплати по безробіттю.

Медичний огляд при звільненні  
проводиться за бажанням військовослужбовця

Військовослужбовців доставляють до місць проживання за державний рахунок
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Якщо командир частини подав 
документи на оформлення 
статусу УБД до демобілізації, 
посвідчення УБД отримає 
частина, яка повинна переслати 
його до районного військкомату

Демобілізований має стати на 
облік в військкоматі протягом 
5 ДНІВ з дня виключення зі 
списків частини! 

УВАГА!УВАГА!

I. ПРАВА 11. ДЕМОБІЛІЗАЦІЯ

Порядок демобілізації 

Підготовка списку 
на звільнення та 

ознайомлення з планом 
звільнення 

Військовослужбовець ставить 
підпис, про ознайомлення

з планом

ОТРИМАННЯ 
ДОКУМЕНТІВ 

у стройовій частині
при демобілізації 

РАПОРТ
ПРО ЗВІЛЬНЕННЯ

на ім’я командира частини 
подається в стройову частину. 

Приклад рапорту на стр. 32

Бесіда про права 
та обов’язки 

військовослужбовця

Начальник кадрової служби 
повинен розказати про подальші 

дії військовослужбовцям,
їх права та обов’язки у зв’язку

зі звільненням

1

4
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Наказ про звільнення

Припис до військкомату

Наказ про виключення
зі списків частини

Направлення на військовий 
облік до військкомату

Довідка про участь в АТО;

Витяг з наказу по стройовій
частині про прибуття/вибуття
для виконання завдань в АТО;

Витяг з наказу АТЦ СБУ
про залучення

до завдань АТО.

Вказується вихідний номер
надісланої особової справи

та запис про видачу документів
на оформлення статусу УБД

ПАКЕТ ДОКУМЕНТІВ
ДЛЯ НАДАННЯ
СТАТУСУ УБД 

№
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переданих до військових частин правоохоронними органами.  

За військові правопорушення адміністративна відпові-
дальність настає згідно розділу 13-Б КУпАП.

МАТЕРІАЛЬНА

за шкоду заподіяну державі під  час  вико-
нання  ними  службових  обов’язків

Військовослужбовцям можуть бути призначені такі 
покарання, які зумовлюють подальше проходження 
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-арешт з відбуванням на гауптвахті
-службове обмеження
- тримання в дисциплінарному батальйоні

УВАГА!
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I. ПРАВА 7. МЕДИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ УЧАСНИКІВ АТО

Закон України “Про соціальний та правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей”, ст.11 

Статут внутрішньої служби ЗСУ,  ст. 254, ст. 257 

Військовослужбовці мають 
право на безоплатну 
медичну допомогу

у військових госпіталях 

Військовослужбовець 
повідомляє

безпосереднього
командира про хворобу 

Військовослужбовці, звільнені 
з військової служби внаслідок 

захворювання, пов’язаного 
з виконанням обов’язків 

військової служби, та члени 
їх сімей приймаються на 

обстеження та лікування до 
військово-медичних закладів  

У невідкладних випадках 
військовослужбовці отримують 
допомогу в інших лікувально-

профілактичних закладах. 
Рахунки за лікування сплачують 

військові формування

Командир
зобов’язаний направити 

військовослужбовця
в медпункт

Військовослужбовці, 
які направляються 
до санаторіїв для 

продовження лікування 
на основі висновку 

ВЛК отримують путівки 
безкоштовно

Якщо військовослужбовець 
прослужив більше 20 років

в ЗСУ, члени сім’ї мають право 
на медичне обслуговування у 

військових госпіталях

Після огляду, лікар (фельдшер) може 
звільнити від виконання службових 

обов’язків (максимум на 6 днів, з можливістю 
продовження терміну звільнення)

Якщо сукупний дохід сім’ї 
в розрахунку на одну особу 
становить менше 1710 грн, 

військовослужбовець та члени 
його сім’ї мають право 1 раз на 

рік на пільгові путівки в санаторії 
МОУ та інших військових 

формувань

Порядок звернення за медичною допомогою

В медпункті частини лікування може тривати до 14 днів (Статут внутрішньої служби ЗСУ, ст. 259)УВАГА!



При ЗВІЛЬНЕННІ НЕ ЗДАютЬСЯ рЕчІ ОСОБиСтОгО КОриСтуВАННЯ
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I. ПРАВА 11. ДЕМОБІЛІЗАЦІЯ

Звільнення військовослужбовців, здійснюється у тій формі одягу за 
сезоном, що перебувала в його особистому користуванні, а саме:

[     літня пора року     ]

[    зимова пора року   ]

Шапка-феска

Костюм 
(куртка і брюки)

польовий бавовняний

Куртка польова 
бавовняна утеплена

Білизна натільна Білизна тепла

Рукавички
шерстяні

Черевики 
з високими берцями

Шкарпетки 
шерстяні

Здачі на склад не підлягають: натільна та тепла білизна, фуфайки з короткими рукавами та труси, 
шкарпетки, рукавички.

В разі призову на збори/навчання у військовому резерві, військовослужбовець зобов’язаний 
прибути у формі одягу, в якій його було звільнено!УВАГА!

Ремінь
з пряжкою

Ремінь 
брючний

Кашкет
польовий

Футболка, труси

Шкарпетки бавовняні
(2 шт)

Черевики 
з високими берцями

Костюм 
(куртка і брюки)

польовий бавовняний

Шкарпетки бавовняні
(2 шт)

Ремінь
з пряжкою

Ремінь 
брючний
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Кашкет
польовий

Футболка, труси

Шкарпетки бавовняні
(2 шт)

Черевики 
з високими берцями

Костюм 
(куртка і брюки)

польовий бавовняний

Шкарпетки бавовняні
(2 шт)

Ремінь
з пряжкою

Ремінь 
брючний

33

I. ПРАВА 11. ДЕМОБІЛІЗАЦІЯ

Звільнення військовослужбовців, здійснюється у тій формі одягу за 
сезоном, що перебувала в його особистому користуванні, а саме:

[     літня пора року     ]

[    зимова пора року   ]

Шапка-феска

Костюм 
(куртка і брюки)

польовий бавовняний

Куртка польова 
бавовняна утеплена

Білизна натільна Білизна тепла

Рукавички
шерстяні

Черевики 
з високими берцями

Шкарпетки 
шерстяні

Здачі на склад не підлягають: натільна та тепла білизна, фуфайки з короткими рукавами та труси, 
шкарпетки, рукавички.
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Ремінь
з пряжкою

Ремінь 
брючний

Кашкет
польовий

Футболка, труси
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брючний
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польовий 

(2 комплекти)

Куртка вітро-, волого 
захисна зимова 

(1 штука)

Штани вітро-, 
волого захисні

(1 пара)

Рукавички 
зимові 
(1 пара)

33
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рукавом 
(3 штуки)

Черевики з 
високими берцями

(2 пари)

Труси
(3 шт)

Білизна для 
холодної пори року 

(сорочка, кальсони) 
(2 штуки)
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польовий бавовняний
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Ремінь
з пряжкою

Ремінь 
брючний

Білизна тепла 
(1 комплект)

Шкарпетки літні
(6 пар)

Шкарпетки зимові
(3 пари)

Ремінь брючний 
(1 штука)
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(2 шт)

Ремінь
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Ремінь 
брючний

Кепі бойове
(1 штука)

Шапка-феска
(1 штука)

Шапка 
зимова

Рукавички шерстяні
(1 пара)
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(куртка і брюки)

польовий бавовняний

Шкарпетки бавовняні
(2 шт)

Ремінь
з пряжкою

Ремінь 
брючний

УВага! 
У разі призову на збори/навчання у військовому резерві, військовослужбовець зобов’язаний прибути у формі 
одягу, в якій його було звільнено!

ІНВЕНтАрНЕ МАйНО, ЯКЕ ПІДЛЯгАЄ ЗДАчІ

Модульна всезеонна 
спальна система

Килим спальний польовий 
ізольований

Шолом балістичний

Чохол для захисного 
модульного жилета

Бронежилет модульнийЧохол до шолома 
балістичного



Безкоштовна консультація юриста:
0 800 308 100

legal100.org.ua

ПриКЛАД рАПОрту ПрО ЗВІЛЬНЕННЯ

        
           Командиру в/ч______ 

РапОРт

 Прошу Вас звільнити мене ____________________________________________________________
                                                                                 (посада, звання та ПІБ)
який був призваний ___.___.______ року 

через     _______________________________________________________________________________
                                                                     (військовий комісаріат)

з лав Збройних Сил України за пп. «є» п. 3 ч.8 ст. 26 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» від 
25.03.1992 року.

 Документи для постановки на військовий облік прошу надати до _________________________________
_____________________________________________________________________________________.

(військовий комісаріат)

 Прошу виплатити грошову компенсацію за невикористану частину щорічної основної відпустки за 2016 рік.

 Ідентифікаційний номер - ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___.

____.____.2016 року  _____________________________________________________________
                                                                               (посада та звання)

                                         ______________________________    _____________________________
                                                               (підпис)                                                 (прізвище та ініціали)
 


