
ІНФОРМАЦІЙНИЙ М А Т Е Р І А Л 
щодо виконання військового обов'язку громадянами України Б 

особливий період та особливостей проведення часткової мобілізації 

Відповідно до статті 68 Конституції України кожен зобов'язаний 
неухильно додержуватися Конституції України та законів України. 

Згідно зі статтями 17, 65 Конституції України захист суверенітет) і 
територіальної цілісності України є справою всього Українського народу, а 
захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України -
обов'язком громадян України. При цьому громадяни відбувають військову 
службу відповідно до Закону України. 

З метою підготовки громадян України до захисту Вітчизни та 
забезпечення комплектування Збройних Сил України та інших військових 
формувань особовим складом Законом України "Про військовий обов'язок і 
військову службу" встановлено військовий обов'язок, якій поширюється на всіх 
громадян України, у тому числі на тих, хто тимчасово знаходиться за кордоном. 

При цьому, зокрема проходження громадянами військової служби, 
військовий обов'язок включає виконання ними військового обов'язку у запасі 
та дотримання правил військового обліку. 

Відповідно до встановлених згаданим Законом України правил 
військового обліку призовники і військовозобов'язані в разі зміни їх сімейного 
стану, стану здоров'я, адреси місця проживання (перебування), освіти, місця 
роботи і посади зобов'язані особисто в семиденний строк повідомляти про це 
орган, де вони перебувають на військовому обліку. 

Крім того, призовники, яким надано відстрочку від призову на строкову 
військову службу, зобов'язані щороку до 1 жовтня подавати у районні (міські) 
військові комісаріати документи, що підтверджують їх право на відстрочку, а 
саме довідку за формою, що визначена додатком 17 Положення про організацію 
і проведення призову громадян на строкову військову службу та прийняття 
призовників на військову службу за контрактом, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 21.03.2002 № 352. 

Згідно з Указом Президента України від 14.01.2015 № 15 "Про часткову 
мобілізацію" в державі проводяться заходи часткової мобілізації та настав 
особливий період під час якого громадяни виконують конституційний 
обов'язок щодо захисту Вітчизни. 

Відповідно до цього Указу Президента України набувають чинності 
приписи, що визначають обов'язки громадян під час мобілізації встановлені 
статтею 22 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", а 
саме: 

1. Громадяни зобов'язані: 
з'являтися за викликом до військових комісаріатів (військовозобов'язані 

Служби безпеки України - за викликом Центрального управління або 
регіонального органу Служби безпеки України) для постановки на військовий 
облік та визначення призначення на воєнний час; 

надавати в установленому порядку під час мобілізації будівлі, споруди, 
транспортні засоби та інше майно, власниками яких вони є, Збройним Силам 
України, іншим військовим формуванням, Оперативно-рятувальній службі 


