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громадяни України призивного
віку, які не проходили строкової

військової служби

військовослужбовці, які проходять
строкову військову службу

іноземці та особи без громадянства
раніше не судимі та які перебувають
в Україні на законних підставах

військовослужбовці, які проходять 
військову службу за призовом під час 
мобілізації, на особливий період

(Ст. 20 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу»)
На військову службу за контрактом на посади рядового, сержантського, старшинського і офіцерського 

складу приймаються придатні до військової служби за станом здоров’я громадяни України, віком від 18 до 
40 років у мирний час (та до 60 років у особливий період ), які пройшли професійно-психологічний відбір, 

відповідають вимогам, визначеним законодавством, та виявили бажання проходити військову службу.

Хто може укладати контракт?
Контракт

для осіб, які відслужили не менше 11 місяців за при-
зовом під час мобілізації, на особливий період або 
за строковою службою та особи, які були звільнені 
з військової служби під час особливого періоду

для курсантів вищих військових навчальних 
закладів та військових навчальних підрозділів 
вищих навчальних закладів

6 місяців

на час 
навчання

у ВНЗ

Строки служби за контрактом
(Ст. 23 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу»)

Перевіряйте, щоб в контракті був передбачений строк дії контракту.
Обов’язково читайте зміст контракту перед тим, як підписувати.
Контракт укладається у двох примірниках. Вимагайте свій примірник контракту.

УВАГА!

для осіб сержантського і старшинського 
складу

для курсантів вищих військових навчальних 
закладів, військових навчальних підрозділів 
вищих навчальних закладів, підготовка яких 
здійснюється за державним замовленням, після 
закінчення цих навчальних закладів

3-5 років

5 років

для осіб рядового складу3 роки

військовослужбовців, які закінчили ви-
щі військові навчальні заклади, військові 
навчальні підрозділи закладів вищої осві-
ти за програмою підготовки для проход-
ження військової служби на посадах осіб 
офіцерського складу та оволоділи:

спеціальностями льотного складу авіації 
– 10 років;

іншими спеціальностями – 5 років;

громадян, яким первинне військове зван-
ня присвоєно після проходження повно-
го курсу військової підготовки за програ-
мою підготовки офіцерів запасу або в 
порядку атестування осіб до присвоєння 
первинних військових звань офіцерсько-
го складу запасу – від 2 до 5 років;

інших громадян – від 1 до 5 років.

ДЛЯ ОСІБ ОФІЦЕРСЬКОГО СКЛАДУ 
З ЧИСЛА:

На військову службу за контактом для потреб ЗСУ можуть бути прийняті військовослужбовці, які визнані 
ВЛК непридатними до військової служби за наслідками захворювань, поранень (травм, контузій, каліцтв), 
одержаних під час виконання обов’язків військової служби. За умови, що стан здоров’я таких осіб дозволяє 
виконувати службові обов’язки відповідно до займаної посади, що підтверджується медичним висновком.



3

Як укласти контракт?

Прийти до військового комісаріату (територіального центру комплектування та соціаль-
ної підтримки) за місцем обліку (за реєстрацією місця проживання чи перебування) для 
співбесіди та підбору посади або до військової частини для отримання рекомендаційного 
листа.

За скеруванням військового комісара прибути для проходження військово-лікарської 
комісії. Отримати довідки:

В обласному військовому комісаріаті (територіальному центрі комплектування та соці-
альної підтримки) отримати необхідні (визначені) документи для вибуття до навчального 
центру (військової частини).

Прибути до навчального центру (військової частини) для укладення контракту 
(проходження підготовки або перепідготовки) у визначений у приписі строк.

Надати до військового комісаріату (територіального центру комплектування та соціальної 
підтримки) такі документи:

• заяву з проханням щодо прийняття на 
військову службу за контрактом;

• письмові згоди на проведення спеціальної 
перевірки відомостей (у разі необхідності);

• письмову згоду на проведення професій-
но-психологічного відбору;

• копію паспорту та довідки про присвоєння 
ідентифікаційного номера;

• довідку з Національної поліції України про 
відсутність судимості або її погашення;

• військовий квиток (для військовозобов’я-
заних);

• автобіографія в рукописному і друковано-
му примірниках;

• довідка про трудову діяльність;
• копії документів про освіту;
• довідку про склад сім’ї та місце реєстрації 

або фактичного проживання;
• службову характеристику (з місця роботи 

або навчання);
• дві фотокартки розміром 9х12 см.

• ВЛК щодо придатності до військової служ-
би разом з сертифікатом про проходження 
профілактичного наркологічного огляду;

• картку медичного огляду;
• про відсутність перебування на обліку у 

психоневрологічному, шкір- венерологіч-

ному та тубдиспансері;
• про відсутність вагітності (для жінок);
• про визначення групи крові та резус-фак-

тора;
• про результати аналізів на ВІЛ, сифіліс, 

гепатитів «В» та «С».

КРОК
1

КРОК
3

КРОК
4

КРОК
5

КРОК
2
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20 430 грн
9 прожиткових мінімумів для 

працездатних осіб

22 700 грн
10 прожиткових мінімумів для 

працездатних осіб

18 160 грн
8 прожиткових мінімумів для 

працездатних осіб

У разі підписання контракту ВИПЛАЧУЄТЬСЯ особам:

Соціальні гарантії під час контрактної служби

сержантського і 
старшинського складу

ЗУ «Про пенсійне забезпечення осіб, 
звільнених з військової служби та деяких 
інших осіб»
За особою зберігається право на пенсію 
протягом часу служби за контрактом.
Після звільнення зі служби виплата пенсії 
такій особі здійснюється з урахуванням 
додаткової вислуги років від часу її призову 
на військову службу.

п.2 ч.1 ст.9 ЗУ «Про відпустки»
За такими особами зберігається право на 
щорічну відпустку

Ст. 119 КЗпПУ
За такими особами зберігається:
• Місце роботи
• Посада
• Середній заробіток
На підприємстві, установі, організації 
незалежно від форми власності на весь 
період служби за контрактом.

офіцерського складу

ЗУ «Про соціальний і правовий захист 
військовослужбовців та членів їх сімей»
З підписанням особою контракту на неї 
розповсюджуються всі гарантії за цим 
законом.

Порядок виплати військовослужбовцям Збройних Сил України підйомної допомоги затвердже-
ний наказом Міністерства оборони України №45 від 05.02.2018 року

Військовослужбовці, які уклали контракт та переїхали до нового місця служби з одного 
населеного пункту в інший у зв’язку з призначенням на посади або зміною місця постійної 
дислокації військової частини, виплачується підйомна допомога в розмірі місячного грошового 
забезпечення. Зразок рапорту див. на стр. 5.

В особливий період підйомна допомога виплачується один раз незалежно від подальшої зміни місця 
тимчасової дислокації військової частини

рядового
складу

Умови виплати одноразової грошової допомоги після укладення першого контракту:
• підписання контракту з 1 березня 2018 року;
• раніше особа не проходила військову службу за контрактом.

Допомога не виплачується:
• у разі проходження строкової служби чи служби за мобілізацією;
• при укладені другого, третього та наступних контрактів;
• при укладенні контракту на новий строк;
• у разі  підписання контракту для проходження військової  служби у Збройних Силах України 

особами, звільненими з військової служби за контрактом, з інших утворених відповідно до 
законів України військових формувань, а також зі служби в правоохоронних органах.

Постанова КМУ від 30 серпня 2017 року №704 
«Про грошове забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та 

деяких інших осіб»
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Командиру в/ч  

РАПОРТ

Я, , на підставі 
(звання, підрозділ, ПІБ)

Порядку виплати військовослужбовцям Збройних Сил України підйомної допомоги, за-
твердженого Наказом Міністерства оборони України №45 від 05.02.2018 року та у зв’яз-
ку із призначенням на посаду не за місцем проживання/зміною місця постійної дислокації 
військової частини, прошу нарахувати і виплатити мені підйомну допомогу у розмірі місяч-
ного грошового забезпечення.

До заяви додаю:
 - копію паспорта

 20_ року  
 звання, підпис, ПІБ

Зразок рапорту на виплату підйомної допомоги
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Робочий час військовослужбовців контрактної служби, та 
час для відпочинку

(Статут внутрішньої служби військовослужбовців ЗСУ, ст. 199, 201)

Для військовослужбовців (крім військовослужбовців строкової військо-
вої служби, курсантів) встановлюється п’ятиденний робочий тиждень 
з двома вихідними днями.

Заходи, пов’язані із забезпеченням бойової та мобілізаційної готов-
ності військової частини, виконуються за наказом її командира в будь-
який час доби з наданням військовослужбовцям не менше ніж 4 годин 
відпочинку на добу.

За час несення служби в добовому наряді у вихідні, святкові та неробочі 
дні день відпочинку надається протягом тижня (стаття 294 Статуту).

За невикористані через несення бойового чергування вихідні, святкові 
та неробочі дні надається відпочинок протягом тижня (стаття 335 
Статуту).

В особливий період на військові частини додатково покладається завдання з надання 
військовослужбовцям, (крім строковиків та курсантів) які виконували службові 
обов’язки у вихідні, святкові та неробочі дні поза пунктами постійної дислокації 
військової частини, відповідного часу (іншого дня) для відпочинку, у тому числі з 
можливістю виїзду до місця проживання сім’ї. (Інструкція про організацію у ЗСУ 
соціального і правового захисту військовослужбовців, військовозобов’язаних та 
резервістів, призваних на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори, та членів 
їхніх сімей, працівників ЗСУ, затверджена Наказом МОУ 19.01.2016 № 27).

Для отримання днів відпочинку зверніться із рапортом до командира в/ч

Розподіл службового часу військовослужбовців визначається розпорядком дня, 
який затверджує відповідний командир в/ч у порядку, визначеному статутами 
ЗСУ.

Вищезгадані дні відпочинку не компенсуються в грошовому еквіваленті.

УВАГА!

УВАГА!
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Постанова КМУ від 26 червня 2013 р. № 450 «Про розмір і порядок 
виплати грошової компенсації військовослужбовцям Збройних Сил, На-
ціональної гвардії, Служби безпеки, Служби зовнішньої розвідки, Дер-
жавної прикордонної служби, Державної служби спеціального зв’язку 
та захисту інформації та Державної спеціальної служби транспорту за  
піднайом (найом) ними жилих приміщень» (зі змінами, затвердженими 
постановою КМУ від 27 грудня 2018 р. №1160).

• офіцерам (у тому числі за призовом)

• сержантам і старшинам

• рядовим

• курсантам військових ВНЗ та 
військових навчальних підрозділів 
ВНЗ, які мають сім’ї

• починаючи з дня реєстрації рапорту за місцем проходження військової 
служби (навчання) згідно з наказом командира в/ч (начальника, 
керівника ВВНЗ, ВНП ВНЗ)

• щомісяця (у поточному місяці за попередній)

Компенсація виплачується:

у розмірі:

Грошова компенсація за піднайом житлових приміщень

у місті Києві

[ 3800 грн/міс ] 
в обласних центрах

[ 2850 грн/міс ] 
в інших населених 

пунктах

[ 1900 грн/міс ] 

Розмір компенсації для ЗСУ зазначається у наказі МОУ від 12 березня 2021 року № 59 
«Про бюджетну політику Міністерства оборони України на 2021 рік» (встановлюється що-
річно).

УВАГА! 

При цьому військовослужбовцям за наявності в них трьох і більше членів сім’ї 
зазначені розміри грошової компенсації збільшуються в 1,5 рази!
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• у разі забезпечення військовослужбовця службовим житлом, житловим приміщенням для 
постійного проживання (чи грошовою компенсацією за належне житло); 

• проживання військовослужбовця у спеціально пристосованій казармі чи гуртожитку, 
в населених пунктах за місцем служби та/або в безпосередній близькості від місця 
проходження служби, що дозволяє своєчасно прибувати на службу; 

• нездачі службового жилого приміщення за попереднім місцем служби; 
• штучного погіршення військовослужбовцем житлових умов (протягом 5 років).

 3 рапорт;
 3 копії документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України (та 
членів сім’ї за наявності);

 3 копія довідки ІНН (та членів сім’ї за наявності);
 3 витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та БТІ про нерухоме 
майно, яке належить військовослужбовцю та членам його сім’ї;

 3 копії довідок про реєстрацію місця проживання (перебування), видані органом ре-
єстрації, на військовослужбовця та кожного члена його сім’ї, який проживає разом 
з ним (військовослужбовці в/ч, які дислокувалися в населених пунктах, на території 
яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, і які 
переміщені з місць попередньої дислокації, подають довідку про склад сім’ї, видану 
командиром (начальником) цієї військової частини (підрозділу);

 3 копії свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану (про шлюб, розі-
рвання шлюбу, про народження тощо), інших документів, що підтверджують родин-
ні стосунки; 

 3 належним чином завірену копію довідки про забезпечення житлом з попереднього 
місця проходження військової служби, видану квартирно-експлуатаційним органом 
(службою) відповідного відомства (крім осіб, які прибули з тимчасово окупованої 
території України та населених пунктів, на території яких органи державної влади 
тимчасово не здійснюють свої повноваження)

Грошова компенсація НЕ ВИПЛАЧУЄТЬСЯ:

Перелік документів, які необхідно подати:

Для отримання компенсації за піднайом житла відтепер не обов’язково перебувати на 
квартирному обліку (обліку осіб, котрі потребують поліпшення житлових умов). Проте така 
компенсація виплачується лише за умови відсутності службового жилого приміщення за 
місцем служби (необхідно спершу «подаватись на службове житло»).

УВАГА! 
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Продовження контракту

Припинення (розірвання) контракту

Військовослужбовці, у яких закінчився строк дії контракту можуть продовжити службу за 
новим контрактом на такі строки:

3 роки для осіб рядового 
складу від 5 до 10 років для осіб офіцерського складу

від 3 до 5 років для осіб сержантського 
і старшинського складу від 2 до 10 років

для осіб офіцерського 
складу, які мають право на 
пенсію за вислугу років

Під час дії особливого періоду військовослужбовці можуть продовжити контракт на строк від 1 до 10 
років

Під час дії особливого періоду військовослужбовці можуть звільнитись з контрактної служби на 
таких підставах:

(пункт 2 частина 5 статті 26 ЗУ «Про військовий обов’язок і військову службу»)

• У зв’язку із закінченням строку контракту;
• За станом здоров’я;
• За віком – у разі досягнення граничного віку пе-

ребування на військовій службі (60 років в осо-
бливий період);

• У зв’язку із скороченням штату або проведенням 
організаційних заходів (у разі неможливості та-
кого використання на службі)

• Через сімейні обставини (якщо не висловили ба-
жання продовжувати військову службу);

• Через службову невідповідність;
• У зв’язку з набранням законної сили обвинуваль-

ним вироком суду, яким призначено покарання у 
виді позбавлення волі, обмеження волі, позбав-
лення військового звання чи позбавлення права 
займати певні посади;

• У зв’язку з позбавленням військового звання у 
дисциплінарному порядку;

• У зв’язку із систематичним невиконанням умов 
контракту військовослужбовцем;

• У зв’язку з набранням законної сили судовим 
рішенням, яким військовослужбовця притягнуто 
до адміністративної відповідальності та накладе-
но стягнення у виді позбавлення права обіймати 
певні посади або займатися певною діяльністю, 
що пов’язані з виконанням функцій держави або 
місцевого самоврядування;

• У зв’язку з неможливістю призначення на іншу 
посаду у разі прямого підпорядкування близькій 
особі;

• У зв’язку із застосуванням заборони, передба-
ченої Законом України «Про очищення влади»;

• Іноземці та осіб без громадянства, які не про-
йшли випробувальний строк

• Особи, які уклали контракт на строк до закінчен-
ня особливого періоду, та прослужили 24 місяці;

• Особи, яким продовжили дію контракту до закін-
чення особливого періоду, та які переслужили 18 
місяців.

Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України допов-
нене новим підрозділом щодо порядку призупинення та продовження військової служби:

 � призупинення військової служби застосовується до військовослужбовців, які самовільно залишили 
військову частину або місце служби, дезертирували або добровільно здалися в полон;

 � контракт, усі виплати та здійснення продовольчого, речового, інших видів забезпечення таким вій-
ськовослужбовцям призупиняються;

 � цей час не зараховується до строку військової служби, вислуги та до вислуги років, окрім випадків, 
коли в судовому порядку було доведено відсутність вини, складу злочину, події або було винесено 
виправдувальний вирок.

УВАГА! 
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Особливості звільнення за станом здоров’я

Особливості звільнення за сімейними обставинами
Військовослужбовці звільняються за сімейними обставинами у таких випадках:

За станом здоров’я військовослужбовці під час дії особливого періоду звільняються 
на підставі висновку ВЛК про непридатність в мирний час або обмежену придатність 

у воєнний час.

• військовослужбовці-жінки, які мають дитину 
(дітей) віком до 18 років;

• виховання матір’ю (батьком) – військо-
вослужбовцем, яка (який) не перебуває у 
шлюбі, дитини або кількох дітей віком до 
18 років, які з нею (з ним) проживають, без 
батька (матері);

• утримання військовослужбовцем повноліт-
ньої дитини віком до 23 років, яка є особою 
з інвалідністю I чи II групи;

• наявність у військовослужбовця трьох і біль-
ше дітей віком до 18 років;

• утримання військовослужбовцем дитини з 
інвалідністю підгрупи А віком до 18 років;

• утримання військовослужбовцем дитини 

з інвалідністю, яка має будь-які види по-
рушень функцій організму III-IV ступеня їх 
вираження та обмеження життєдіяльності 
будь-якої категорії II-III ступеня їх вира-
ження, або дитини з інвалідністю, яка має 
функціональні порушення в організмі та 
обмеження життєдіяльності, які відповіда-
ють критеріям для встановлення I чи II групи 
інвалідності для повнолітньої особи;

• необхідність постійного стороннього догля-
ду за хворою дружиною (чоловіком), дити-
ною, а також батьками своїми чи дружини 
(чоловіка) (що підтверджується висновком 
МСЕК для осіб віком понад 18 років чи ЛКК 
для осіб до 18 років).

Під час дії особливого періоду особи, визнані обмежено придатними продовжують службу, 
але вони непридатні до служби у ВДВ, плавскладі, морській піхоті, спецспорудах. Військо-
вослужбовці, визнані обмежено придатними, придатні до служби у частинах (підрозділах) 
забезпечення, військових комісаріатах, установах, організаціях, навчальних закладах. В ін-
дивідуальному порядку можуть встановлюватись протипоказання по виду служби та викону-
ваній роботі (враховується військова спеціальність, займана посада, вік, тощо).

УВАГА! 
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З 07.01.2017 року формулювання «до кінця особливого періоду або до оголошення рішення 
про демобілізацію» не передбачено законодавством ЗУ №1769-VІІІ від 06.12.2016

Контракти до «закінчення особливого періоду»

Якщо у вас контракт «до кінця особливого періоду або до оголошення рішення про 
демобілізацію» або контракт, який було автоматично продовжено після настання 

«особливого періоду», то ви можете:

ПЕРЕУКЛАСТИ КОНТРАКТ РОЗІРВАТИ КОНТРАКТ

Напишіть рапорт 
на укладення 
нового контракту

Напишіть 
рапорт на 
звільнення

Якщо ви служите за контрактом «до кінця 
особливого періоду або оголошення рі-
шення про демобілізацію», вас звільнять 
після того, як ви вислужите 24 місяці за та-
ким контрактом 

Якщо контракт був автоматично продовже-
ний, вас звільнять, якщо з моменту продов-
ження контракту ви вислужили не менше 18 
місяців.

Подайте вашому 
безпосередньому 
командиру

зареєструйте його у в/ч 
або надішліть рапорт реко-
мендованим листом з пові-
домленням на адресу в/ч

Переукладіть контракт на:

3 роки: 
для осіб 
рядового 
складу

3-5 років: 
для осіб 
сержантського і 
старшинського 
складу

5-10 років:
для осіб 
офіцерського 
складу

2-10 років:
для осіб офіцерського складу, які мають 
право на пенсію за вислугу років, але не 
більше ніж до досягнення граничного віку 
перебування на військовій службі

1 1

3

2 2

3
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Командиру в/ч 

На день звільнення прошу виплатити належні мені до видачі грошові кошти, а саме:
 – грошове забезпечення включно до дня звільнення;
 – грошову компенсацію за невикористану щорічну основну відпустку відповідно до абз. 

3 п. 14 ст. 10-1 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбов-
ців та членів їх сімей»;

 – допомогу на оздоровлення відповідно до п.1 ст.10-1, п.3 ст.15 Закону України «Про 
соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей»;

 – матеріальну допомогу на вирішення соціально-побутових питань, у розмірах, перед-
бачених Постановою КМУ №704 від від 30 серпня 2017 року «Про грошове забез-
печення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та деяких інших 
осіб»;

 – підйомну допомогу (за наявності підстав);
 – грошову компенсацію за неотримане речове майно (за наявності підстав).

Документи для постановки на військовий облік прошу направити до  
РВК.

У разі незадоволення мого рапорту прошу дати мотивовану відмову з посиланням на 
чинні нормативно-правові акти.

(дата) (звання, підпис, ПІБ)

Рапорт

Зразок рапорту про розірвання контракту
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Командиру в/ч 

Я, звання,підрозділ,ПІБ, відповідно до пункту _ свого контракту повідомляю Вас 
про бажання продовжувати військову службу та прошу Вас переукласти мій 
контракт на на строк ___ років* відповідно до абз. 6 частини 4 статті 23 ЗУ «Про 
військовий обов’язок і військову службу».

*від 1 до 10 років

(дата) (звання, підпис, ПІБ)

Рапорт

Зразок рапорту про переукладання контракту

В разі неприйняття рапорту військовою частиною, звертайтесь в письмовому 
порядку до вищого командування, а також до Генерального штабу Збройних 
Сил України.

УВАГА! 

Порядок розірвання контрактів до кінця особливого періоду

Для звільнення потрібно написати рапорт на ім’я командира

ВА
Ж

Л
И

ВО

• Строкові контракти, які закінчилися до 06.01.2017 року включно, були автоматично 
продовжені на строк «до закінчення особливого періоду»;

• Контракти, строк дії яких закінчився після 07.01.2017, автоматично не продовжуються, а 
особи за таким контракти звільняються з військової служби наступного дня після закінчення 
строку дії контракту.

Військовослужбовці, які уклали контракти «до кінця особливого періоду або до оголошення 
рішення про демобілізацію» та вислужили не менше 24 місяців військової служби за 
контрактом за їх бажанням можуть бути звільнені з військової служби не пізніше як через  
3 місяці з дня набуття такого права.
А військовослужбовці, час набуття права на звільнення яких настав в момент виконання 
ними бойових дій в зоні АТО/ООС – звільняються протягом 3-х місяців з дня завершення 
виконання таких завдань.


