ДЕМОБІЛІЗАЦІЯ.
ЗВІЛЬНЕННЯ З КОНТРАКТУ.

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ
«ЮРИДИЧНА СОТНЯ»

Припинення (розірвання) контракту
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 перебування на військовій;
службі (60 років в особливий період)
• У зв’язку із скороченням штатів або
проведенням організаційних заходів (у
разі неможливості такого використання
на службі)
• Через сімейні обставини (якщо не висловили бажання продовжувати військову службу)
• Через службову невідповідність
• У зв’язку з набранням законної сили
обвинувальним вироком суду, яким
призначено покарання у виді позбавлення волі, обмеження волі, позбавлення 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
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• У зв’язку з набранням законної сили
судовим рішенням, яким військовослужбовця притягнуто до адміністративної відповідальності та накладено
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,
передбаченої Законом України «Про
очищення влади»
• Іноземці та осіб без громадянства, які
не пройшли випробувальний строк
• Особи, які уклали контракт на строк до
закінчення особливого періоду, та прослужили 24 місяці
• Особи, яким продовжили дію контракту до закінчення особливого, та які переслужили 18 місяців.

Особливості звільнення за станом здоров’я
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.

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

Особливості звільнення за сімейними обставинами

Військовослужбовці звільняються за сімейними обставинами у таких випадках:
• військовослужбовці-жінки, які мають • утримання військовослужбовцем дидитину (дітей) віком до 18 років;
тини з інвалідністю, яка має будь-які
види порушень функцій організму III• виховання матір’ю (батьком) – військоIV ступеня їх вираження та обмеження
вослужбовцем, яка (який) не перебужиттєдіяльності будь-якої категорії II-III
ває у шлюбі, дитини або кількох дітей
ступеня їх вираження, або дитини з інвіком до 18 років, які з нею (з ним) провалідністю, яка має функціональні поживають, без батька (матері);
рушення в організмі та обмеження жит• утримання військовослужбовцем потєдіяльності, які відповідають критеріям
внолітньої дитини віком до 23 років, яка
для встановлення I чи II групи інвалідноє особою з інвалідністю I чи II групи;
сті для повнолітньої особи
• наявність у військовослужбовця трьох і
• необхідність постійного стороннього
більше дітей віком до 18 років
догляду за хворою дружиною (чолові• утримання військовослужбовцем дитиком), дитиною, а також батьками свони з інвалідністю підгрупи А віком до 18
їми чи дружини (чоловіка) (що підтверроків
джується висновком МСЕК для осіб
віком понад 18 років чи ЛКК для осіб
до 18 років)
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Контракти до «закінчення особливого періоду»
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

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

1

РОЗІРВАТИ КОНТРАКТ
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Напишіть рапорт
на укладення
нового контракту

1

Подайте вашому
безпосередньому
командиру

Переукладіть контракт на:

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

4

зареєструйте його у в/ч
або надішліть рапорт рекомендованим листом з повідомленням на адресу в/ч

3

3

3 роки:
для осіб
рядового
складу

Напишіть
рапорт на
звільнення
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Якщо ви служите за контрактом «до кінця
особливого періоду або оголошення рішення про демобілізацію», вас звільнять
після того, як ви вислужите 24 місяці за таким контрактом
Якщо контракт був автоматично продовжений, вас звільнять, якщо з моменту продовження контракту ви вислужили не менше 18
місяців.

Зразок рапорту про розірвання контракту
Командиру в/ч

Рапорт

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 – підпункту «Й» пункту 2 частини 5 статті 26 Закону України «Про військовий обов’язок
і військову службу»
* Якщо контракт був автоматично продовжений – підпункту «К» 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 20__ 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 №704 від 30.08.2017 р. «Про грошове забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та деяких інших
осіб»;
–– грошову допомогу для оздоровлення на підставі пункту 30.2 Наказу МОУ №260 від
07.06.2018 р. «Про затвердження Порядку виплати грошового забезпечення військовослужбовцям Збройних Сил України та деяким іншим особам»;
–– підйомну допомогу у розмірах передбачених Наказом Міністра оборони України №45
від 05.02.2018 р. «Про затвердження Порядку 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)
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Порядок розірвання контрактів до кінця особливого
періоду

ВАЖЛИВО

• 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.

Для звільнення потрібно написати рапорт на ім’я
командира

УВАГА!

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

Зразок рапорту про переукладання контракту
Командиру в/ч

Рапорт

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».

(дата)

*від 1 до 10 років
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(звання, підпис, ПІБ)

