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•громадяни України призивного
віку, які не проходили строкової

військової служби

•військовозобов’язані, резервісти, які 
не мають військових звань сержантсько-
го, старшинського і офіцерського складу, 
та жінки з відповідною освітою віком від 
18 до 40 років•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

На військову службу за контрактом приймаються
(Ст. 20 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу»)

Особи, які пройшли професійно-психологічний відбір і відповідають установленим 
вимогам проходження військової служби

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 на-
вчальних закладів

для інших
осіб офіцерського складу

6 місяців

на час 
навчання

у ВНЗ

1-5 років

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 отримання своєї копії 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

для осіб офіцерського складу, 
яким первинне військове звання  
присвоєно після проходження 
повного курсу військової підготовки 
за програмою підготовки офіцерів 
запасу або в порядку атестування 
осіб до присвоєння первинних звань 
офіцерського складу запасу

ДЛЯ ОСІБ ОФІЦЕРСЬКОГО СКЛАДУ

2-5 років

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.
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ДЛЯ ОСІБ ОФІЦЕРСЬКОГО СКЛАДУ

15 858 грн.
9 прожиткових мінімумів для 

працездатних осіб

17 620 грн.
10 прожиткових мінімумів для 

працездатних осіб

14 096 грн.
8 прожиткових мінімумів для 

працездатних осіб

У разі підписання контракту особами першого контракту, 
ВИПЛАЧУЄТЬСЯ

Соціальні гарантії під час контрактної служби

Особам 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 ви-
слуги років від часу їх 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.

Особам офіцерського 
складу

ЗУ «Про соціальний і правовий захист військово-
службовців та членів їх сімей»
З підписанням особою контракту на неї розпо-
всюджуються всі гарантії за цим законом.

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

Військовослужбовці, які уклали контракт та переїхали до нового місця служби з одного населено-
го 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. 4

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

Особам 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 контакту на новий строк.

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

деяких інших осіб

В окремих випадках у контактах, що були вперше підписані до 1 березня 2018 року 
може бути передбачена така одноразова грошова допомога. Уважно перечитуйте 
умови контракту!

УВАГА!
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Командиру в/ч  

РАПОРТ

Я, , на підставі 
                                                              (звання, підрозділ, ПІБ)
Порядку виплати військовослужбовцям Збройних Сил України підйомної допомоги 
затверджений наказом Міністерства оборони України №45 від 05.02.2018 року та у 
зв’язку із призначенням на посаду не за місцем проживання/зміною місця постійної дис-
локації військової частини,  прошу нарахувати і виплатити мені підйомну допомогу у роз-
мірі місячного 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

Статут внутрішньої служби військовослужбовців
ЗСУ, ст. 199, 201

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

Заходи, пов’язані із забезпеченням бойової та мобілізаційної готовності військової 
частини, виконуються за наказом її командира в будь-який час доби з наданням 

військовослужбовцям не менше ніж 4 годин відпочинку на добу

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

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 N1769-VIII 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 «особливого 

періоду», то ви можете:

Напишіть рапорт 
на укладення
нового 
контракту

Напишіть рапорт на 
звільнення

Якщо ви вислужили «до кінця особливого періоду 
або оголошення рішення про демобілізацію», вас 
звільнять після того, як ви вислужите 24 місяці за 
контрактом

Якщо контракт був автоматично продовжений, вас 
звільнять, якщо з моменту продовження контракту 
ви вислужили не менше 18 місяців.

Подайте
вашому без-
посередньому
командиру

зареєструйте 
його у в/ч або 
надішліть рапорт 
рекомендованим 
листом з повідомлен-
ням 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

Під час дії особливого періоду для 
військовослужбовців за їх бажанням строк служби за 
новим контрактом може бути продовжено на строк 
від 1 до 10 років.

ПЕРЕУКЛАСТИ КОНТРАКТ РОЗІРВАТИ КОНТРАКТ

1 1

3

2 23
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Грошова компенсація військовослужбовцям офіцерського 
складу Збройних Сил України за піднайом ними жилих 

приміщень

Наказ МОУ від 15.02.2018 року №65 «Про бюджетну політику Міністерства оборони 
України на 2018 рік».

у місті Києві

[ 3400 грн/міс ] 
в обласних центрах

[ 2550 грн/міс ] 
в інших населених 

пунктах

[ 1700 грн/міс ] 

За наявності у військовослужбовця трьох і більше членів сім’ї зазначені 
розміри збільшуються в 1,5 рази

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

Увага! 

Увага! 

ВА
Ж

Л
И

ВО
Військовослужбовці, які уклали контракти «до кінця особливого періоду або до оголоше-
ння 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 ООС – звільняються протягом 3-х місяців з дня завершення виконання 
таких завдань.
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Командиру в/ч ____

Я, звання,підрозділ,ПІБ, повідомляю Вас про своє небажання продовжувати військову службу та на 
підставі

* Якщо контакт до кінця особливого періоду або до оголошення рішення про демобілізацію – підпу-
нкту «л» пункту 2 частини 5 статті 26 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу»
* Якщо контракт був автоматично продовжений – підпункту «м» пункту 2 частини 5 статті 26 Закону 
України «Про військовий обов’язок і військову службу»

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 за 2017 р.(абз. 3, п.14,ст.10 -1 
ЗУ «Про соціальний захист військовослужбовців і членів їх сімей»);
допомогу на оздоровлення п.1, ст.10 -1 ЗУ «Про соціальний захист військовослужбовців і членів їх 
сімей»;
- матеріальну допомогу на вирішення соціально – побутових питань, у розмірах передбачених пп.3, 
п.5 Постанови КМ України №1294 від 07.11.2007 р. «Про упорядкування структури та умов грошо-
вого забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та деяких інших осіб»;
- грошову допомогу для оздоровлення на підставі пункту 30.2 Наказу МОУ №260 від 11.06.2008 р.;
- підйомну допомогу у розмірах передбачених п.1 Наказу Міністра оборони України №370 від 
22.10.2001 р. «Про затвердження Інструкції про порядок виплати військовослужбовцям Збройних 
Сил України підйомної допомоги».
- грошову компенсацію за неотримане речове майно, передбачену Постановою КМУ №178 від 
16.03.2016 р.

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 на 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 строк ___ років.

_____________________________
(дата)

__________________________________
(звання, підпис, ПІБ)

Рапорт

Зразок рапорту на переукладання контракту

БЕЗКОШТОВНІ КОНСУЛЬТАЦІЇ
ЮРИСТІВ ГО «ЮРИДИЧНА СОТНЯ»

0 800 308 100


