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ЧОМУ ЦЕ ВАЖЛИВО?
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ст. 16 Закону України «Про оборону України» від 

06.12.1991 року № 1932-ХІІ:

«Посадові особи підприємств, установ та 

організацій усіх форм власності … 

сприяють забезпеченню ведення 

персонального військового обліку 
військовозобов'язаних і призовників»
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ч. 5 ст. 34 Закону України «Про військовий 

обов’язок та військову службу» від 25.03.1992 року 

№ 2232-ХІІ:

«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»

ЧОМУ ЦЕ ВАЖЛИВО?
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ПРИЗОВНИКИ
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ВІЙСЬКОВОЗОБОВ’ЯЗАНІ
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КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 7 грудня 2016 р. № 921

Київ

Прем'єр-міністр України В.ГРОЙСМАН

Про затвердження Порядку організації та ведення військового 

обліку призовників і військовозобов’язаних

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок організації та ведення військового обліку призовників і 

військовозобов’язаних, що додається.

2. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно 

з переліком, що додається.

3. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади протягом місяця з дня 

набрання чинності цією постановою привести власні акти у відповідність із цією 

постановою.

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/921-2016-%D0%BF/print1452602674994251#n10
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/921-2016-%D0%BF/print1452602674994251#n398
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ВІДПОВІДАЛЬНІ ЗА ВІЙСЬКОВИЙ ОБЛІК

1) до 500 призовників і військовозобов’язаних –

обов’язки покладаються на кадровика (з

доплатою до 50% окладу)

2) від 500 до 2000 – призначається один 

«відповідальний за ведення військового 

обліку» (інспектор відділу кадрів)

3) від 2000 до 4000 – два «відповідальних» та 

створюється відділ (сектор) в/о

4) від 4000 до 7000 – три «відповідальних»

На кожні наступні 3000 – додатковий «відповідальний»



8

ОБЛІКОВІ ДОКУМЕНТИ

Військовий облік ведеться на підставі:

1) паспорта громадянина України

та

2) посвідчення про приписку до призовної 

дільниці (для призовників)

або

2) військового квитка чи тимчасового 

посвідчення (для військовозобов’язаних)
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ОБЛІКОВІ ДОКУМЕНТИ

При прийомі на роботу необхідно:

• перевірити наявність військово-облікових 

документів (посвідчення про приписку або 

військовий квиток/тимчасове посвідчення)

• перевірити, що працівник перебуває на 

військовому обліку

• внести відповідні дані в особову картку за 

формою № П-2

• протягом 7 днів повідомити військкомат
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ОБЛІКОВІ ДОКУМЕНТИ

Роздрукувати та розмістити у відділі кадрів 

(військово-обліковому відділі)

ПРАВИЛА ВІЙСЬКОВОГО ОБЛІКУ



ФОРМА № П-2



РЯДОВИЙ, СЕРЖАНТСЬКИЙ, 

СТАРШИНСЬКИЙ СКЛАД

У формі № П-2 заповнюються:

1) «група обліку» – відповідна літера ВОС

2) «категорія обліку» – І/ІІ, а також номер квитка

3) «склад» – рядовий, сержантський, 

старшинський

4) «військове звання» – солдат, сержант тощо

5) «військово-облікова спеціальність» – цифрою

6) «придатність до військової служби»

7) «РВК за місцем реєстрації»

8) «РВК за місцем фактичного проживання»

9) «перебування на спеціальному обліку» - для 

заброньованих
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ОФІЦЕРИ ЗАПАСУ

У формі № П-2 заповнюються:

1) «категорія обліку» – розряд запасу (1, 2, 3) та 

номер квитка чи тимчасового посвідчення

2) «склад» – профіль підготовки (командний, 

інженерний, технічний, юридичний, 

медичний, ветеринарний)

3) «військове звання» – молодший лейтенант, 

лейтенант тощо

4) «військово-облікова спеціальність» – цифрою

5) «РВК за місцем реєстрації»

6) «РВК за місцем фактичного проживання»

7) «перебування на спеціальному обліку» - для 

заброньованих 15



ОФІЦЕРИ ЗАПАСУ
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ПРИЗОВНИКИ

У формі № П-2 заповнюються:

1) «група обліку» – «призовник»

2) «РВК за місцем реєстрації»

3) «РВК за місцем фактичного проживання»

4) «перебування на спеціальному обліку» -

посилання на пункт (абзац), частину і статтю 

ЗУ «Про військовий обов’язок і військову 

служб», згідно з яким надається відстрочка; 

дата, до якої надається відстрочка
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ЗБЕРІГАННЯ КАРТОК ФОРМИ № П-2

• картки призовників та військовозобов’язаних

зберігаються окремо від інших працівників

• картки діляться на групи:

1) військовозобов’язані офіцери

2) військовозобов’язані рядового, 

сержантського і старшинського складу

3) жінки-військовозобов’язані

4) призовники

• в межах кожної групи окремо відділяються 

заброньовані працівники
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ОБОВ’ЯЗКИ ПІДПРИЄМСТВА

• оповіщення працівників про їх виклик до 

військкомату:

• видання наказу про оповіщення у відповідь 

на розпорядження військкомату

• ознайомлення працівників під розпис

• повідомлення військкомату про тих, хто 

ухилився від його виконання

• взаємодія з військкоматами щодо звіряння

даних особових карток, списків призовників і 

військовозобов’язаних

• забезпечення повноти і достовірності 

облікових даних



ОБОВ’ЯЗКИ ПІДПРИЄМСТВА

• організація періодичного звіряння облікових 

даних з даними військкомату (не рідше 

одного разу на рік)

• ведення Журналу обліку результатів перевірок 

стану військового обліку призовників і 

військовозобов’язаних та звіряння їх облікових 

даних з даними військкоматів

• щорічно до 1-го грудня – подання до 

військкомату списків осіб, які підлягають 

приписці
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ОБОВ’ЯЗКИ ПІДПРИЄМСТВА

У 5-денний строк

• внесення змін до облікових карток

До 5-го числа чергового місяця

• інформування військкомату про зміни в 

облікових даних

У 7-денний строк

• інформування військкомату про призначення,  

звільнення «відповідальних за військовий облік»

• інформування військкомату про прийняття, 

звільнення працівників
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Диспозиція Санкція

ч. 1 ст. 210-1 КУпАП:

порушення законодавства 

про оборону, мобілізаційну 

підготовку та мобілізацію

510-1 700 грн.

(30-100 НМДГ) 

ч. 2 ст. 210-1 КУпАП:

повторне порушення 

законодавства про оборону

1 700-5 100 грн.

(100-300 НМДГ) 

ст. 211-2 КУпАП: неподання у 

військкомат списків юнаків, 

які підлягають призову

17-119 грн.

(1-7 НМДГ) 
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АДМІНІСТРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ



Диспозиція Санкція

ст. 211-3 КУпАП: прийняття 

на роботу працівників, які не 

перебувають на військовому 

обліку

17-119 грн.

(1-7 НМДГ)

ст. 211-4 КУпАП:

незабезпечення оповіщення 

працівників про виклик до 

військкомату

17-119 грн.

(1-7 НМДГ)
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АДМІНІСТРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ



КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Диспозиція Санкція

ч. 1 ст. 114-1 КК України: 

перешкоджання законній 

діяльності Збройних Сил 

України та інших військових 

формувань в особливий 

період

Позбавлення волі

від 5 до 8 років
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Олександр Мельник,

юрист

Т: +380 (44) 581 77 77

F: +380 (44) 581 77 70

www.vkp.ua
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Дякую за увагу!


