ОБОВ’ЯЗКИ ПІДПРИЄМСТВ, УСТАНОВ ТА
ОРГАНІЗАЦІЙ ЩОДО ВЕДЕННЯ ВІЙСЬКОВОГО ОБЛІКУ
ВІЙСЬКОВОЗОБОВ’ЯЗАНИХ І ПРИЗОВНИКІВ.
Обов’язки підприємств, установ та організацій щодо ведення
військового обліку військовозобов’язаних і призовників визначені
Законами України «Про оборону», «Про мобілізаційну підготовку та
мобілізацію», «Про військовий обов'язок і військову службу»,
Положенням про підготовку і проведення призову громадян України
на строкову військову службу та прийняття призовників на військову
службу за контрактом, яке затверджено постановою Кабінету
Міністрів України від 21 березня 2002 р. № 352 та Порядком
організації та ведення військового обліку призовників і
військовозобов’язаних, який затверджено постановою Кабінету
Міністрів України від 7 грудня 2016 р. № 921.
Закон України «Про оборону України»
Стаття 16. Завдання підприємств, установ та організацій і
обов'язки їх посадових осіб у сфері оборони
Підприємства, установи та організації усіх форм власності:
- здійснюють згідно із законодавством заходи щодо
мобілізаційної підготовки та мобілізації.
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.
Закон
України «Про мобілізаційну підготовку та
мобілізацію»
Стаття 21. Обов'язки підприємств, установ і організацій
щодо мобілізаційної підготовки та мобілізації
1. Підприємства, установи і організації зобов'язані:
- сприяти військовим комісаріатам у їх роботі в мирний час та
під час мобілізації;

- забезпечувати
своєчасне
прибуття
працівників,
які
залучаються до виконання обов'язку щодо мобілізації у
порядку, визначеному частинами третьою - п'ятою статті 22
цього Закону, на збірні пункти та до військових частин;
- вести облік військовозобов'язаних, резервістів 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;
- сприяти своїм працівникам, які є резервістами, у виконанні
ними
обов’язків
служби
у
військовому резерві та
своєчасному їх направленню
до органів військового
управління, військових частин.
Кодекс законів про працю України
Стаття 80. Перенесення щорічної відпустки
Щорічна відпустка повинна бути перенесена на інший період або
продовжена у разі:
2) виконання працівником державних або громадських
обов'язків, якщо згідно із законодавством він підлягає звільненню на
цей час від основної роботи із збереженням заробітної плати;
Стаття 119. Гарантії для працівників на час виконання
державних або громадських обов'язків
На час виконання державних або громадських обов'язків, якщо за
чинним законодавством України ці обов'язки можуть здійснюватись
у робочий час, працівникам гарантується збереження місця роботи
(посади) і середнього заробітку.
Працівникам, які залучаються до виконання обов'язків,
передбачених законами України "Про військовий обов'язок і
військову службу" і "Про альтернативну (невійськову) службу", "Про
мобілізаційну підготовку та мобілізацію", надаються гарантії та
пільги відповідно до цих законів.
За працівниками, призваними на строкову військову службу,
військову службу за призовом осіб офіцерського складу, військову
службу за призовом під час мобілізації, на особливий період або
прийнятими на військову службу за контрактом, у тому числі
шляхом укладення нового контракту на проходження військової
служби, під час дії особливого періоду на строк до його закінчення

або до дня фактичного звільнення зберігаються місце роботи, посада
і середній заробіток на підприємстві, в установі, організації,
фермерському господарстві, сільськогосподарському виробничому
кооперативі незалежно від підпорядкування та форми власності і у
фізичних осіб - підприємців, у яких вони працювали на час призову.
Таким працівникам здійснюється виплата грошового забезпечення за
рахунок коштів Державного бюджету України відповідно до Закону
України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та
членів їх сімей".
Гарантії, визначені у частині третій цієї статті, зберігаються за
працівниками, які під час проходження військової служби отримали
поранення (інші ушкодження здоров’я) та перебувають на лікуванні
у медичних закладах, а також потрапили у полон або визнані
безвісно відсутніми, на строк до дня, наступного за днем їх взяття на
військовий облік у районних (міських) військових комісаріатах після
їх звільнення з військової служби у разі закінчення ними лікування в
медичних закладах незалежно від строку лікування, повернення з
полону, появи їх після визнання безвісно відсутніми або до дня
оголошення судом їх померлими.
Гарантії, визначені у частині третій цієї статті, в частині
збереження місця роботи, посади не поширюються на осіб, які
займали виборні посади в органах місцевого самоврядування та
строк повноважень яких закінчився.
Закон України «Про військовий обов'язок і військову
службу»
Стаття 1. Військовий обов'язок
7. Виконання військового обов'язку громадянами України
забезпечують … підприємства, установи і організації незалежно від
підпорядкування і форм власності в межах їх повноважень,
передбачених законом…
Стаття 14. Приписка громадян України до призовних
дільниць
5. … 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.
Стаття 15. Призовний вік. Призов громадян України на
строкову військову службу
8. Після набрання чинності Указом Президента України щодо
проведення чергового призову:

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.
Стаття 21. Матеріальне забезпечення громадян України у
зв'язку з призовом або прийняттям на військову службу
1. Громадянам України, які звільняються з роботи у зв'язку з
призовом або прийняттям на військову службу, виплачується вихідна
допомога в розмірі двох прожиткових мінімумів, встановлених для
працездатних осіб на 1 січня календарного року.
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
охорони здоров'я, із збереженням за ними місця роботи, займаної
посади і середньої заробітної плати.
Стаття 29. Проходження зборів військовозобов'язаними та
резервістами
9. …
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.
Стаття 34. Персонально-якісний, персонально-первинний
та персональний облік призовників і військовозобов'язаних
5. 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 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.
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 служби у військовому
резерві, 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.
Стаття 43. Фінансове і матеріальне забезпечення заходів,
пов'язаних з організацією військової служби і виконанням
військового обов'язку
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.

