
 

 
 

Генеральний штаб Збройних Сил України   
 

Д И Р Е К Т И В А 
 

м. Київ 
 

27.05.2015                                                                                                        № 7 

ДИР  
Про уточнення порядку 
комплектування Збройних 
Сил України резервістами в 
особливий період 
 
 

Відповідно до вимог статті 262 Закону України “Про військовий 
обов’язок і військову службу” у Збройних Силах України в обов’язковому 
порядку здійснюється зарахування військовослужбовців, які звільняються 
із строкової військової служби, військової служби за призовом під час 
мобілізації, на особливий період, до військового оперативного резерву 
першої черги.  

З метою збереження військовонавчених ресурсів і підвищення 
боєготовності військових частин (установ) Збройних Сил України за 
рахунок резервістів оперативного резерву першої черги 

 
 

ПРОПОНУЮ: 
 
 
1. Командувачам видів Збройних Сил України, військ оперативних 

командувань, високомобільних десантних військ, начальникам Озброєння, 
Тилу, Головного управління оперативного забезпечення Збройних Сил 
України, керівникам структурних підрозділів Міністерства оборони 
України та Генерального штабу Збройних Сил України: 

забезпечити призначення до оперативного резерву першої черги 
всього особового складу, який підлягає звільненню із строкової військової 
служби, військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий 
період, та за професійно-психологічними характеристиками і станом 
здоров’я відповідає вимогам служби у військовому резерві відповідно до 
вказівок, визначених у додатку 1; 

до 30 травня 2015 року створити вертикаль управління роботою 
щодо формування оперативного резерву першої черги у підпорядкованих 
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військах (силах), поклавши відповідальність за організацію і контроль за 
зазначеним напрямом: у штабах видів Збройних Сил України, оперативних 
командувань, повітряних командувань – на одного із заступників 
командувача (командира); у військових частинах, установах: з питань 
організації, контролю за зазначеним напрямом – на заступника командира 
військової частини; з питань комплектування та обліку – на начальника 
штабу (за відсутності штатної посади – на визначену особу). Визначену 
вертикаль управління затвердити відповідними наказами керівників 
органів військового управління, командирів військових частин. Списки 
посадових осіб, які відповідають за формування військового оперативного 
резерву першої черги у підпорядкованих військах (силах), надати до 
Генерального штабу Збройних Сил України (через Головне управління 
оборонного та мобілізаційного планування) за формою, зазначеною у 
додатку 2;   

до 10 червня 2015 року організувати роботу у підпорядкованих 
військах (силах) стосовно визначення порядку оповіщення резервістів 
оперативного резерву першої черги;  

щочетверга надавати донесення про результати роботи щодо 
зарахування військовослужбовців, які підлягають звільненню із строкової 
військової служби, військової служби за призовом під час мобілізації, на 
особливий період, до військового оперативного резерву першої черги  
(в період проведення звільнення) до Генерального штабу Збройних Сил 
України (через Головне управління оборонного та мобілізаційного 
планування, Головне управління персоналу):  

за підпорядковані військові частини (установи) за формою ОР-1/вч 
(додаток 3); 

за підпорядковані військові комісаріати за формою ОР-1/ВК 
(додаток 4);  

до 10 червня 2015 року доповісти начальнику Генерального штабу – 
Головнокомандувачу Збройних Сил України (через Головне управління 
оборонного та мобілізаційного планування) про виконання визначених 
завдань. 

 
2. Командувачу Сухопутних військ Збройних Сил України (через 

оперативні командування, підпорядковані військові комісаріати): 
до 30 травня 2015 року організувати інформування голів обласних 

державних адміністрацій (Київської міської державної адміністрації) щодо 
завдань і порядку використання резервістів та подання їм на затвердження 
проектів планів інформаційно-пропагандистського забезпечення 
формування оперативного резерву першої черги; 

до 30 травня 2015 року організувати роботу з керівниками місцевих 
органів державної влади, органів місцевого самоврядування, керівниками 
підприємств різних форм власності стосовно організації і підтримання 
постійної взаємодії командування військових частин, військових 
комісаріатів з резервістами оперативного резерву першої черги та 
забезпечення їх своєчасного прибуття під час мобілізації; 

до 10 червня 2015 року ініціювати створення при військових 
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комісаріатах спілок (громадських організацій) резервістів оперативного 
резерву. Використовувати їх потенціал для підтримання постійної 
взаємодії командування військових частин з резервістами. 

3. Начальнику Головного управління оборонного та мобілізаційного 
планування Генерального штабу Збройних Сил України: 

організувати постійне дієве супроводження роботи щодо 
формуванням оперативного резерву першої черги; 

протягом травня – червня та липня – серпня 2015 року здійснити 
практичний контроль за ходом звільнення з військової служби 
військовослужбовців, які були призвані на військову службу під час другої 
та третьої черг часткової мобілізації, та зарахуванням їх до оперативного 
резерву першої черги. 

 
4. Начальнику Головного управління по роботі з особовим складом 

Збройних Сил України: 
до 30 травня 2015 року визначити завдання, повноваження та 

відповідальність підрозділів по роботі з особовим складом військових 
частин (установ) щодо інформаційно-пропагандистського забезпечення 
формування оперативного резерву першої черги; 

до 30 травня 2015 року організувати опрацювання у військових 
частинах (установах) конкретних планів роботи щодо інформаційно-
пропагандистського забезпечення залучення військовослужбовців до 
оперативного резерву першої черги. Спланувати та провести особисті 
бесіди з військовослужбовцями, які підлягають звільненню, щодо 
залучення їх до служби у військовому резерві, з оформленням відповідних 
аркушів бесід, які зберігати в окремій папці в штабах військових частин; 

до 10 червня 2015 року організувати у військових частинах, що 
комплектуються резервістами оперативного резерву першої черги, та в 
обласних (Київському міському), районних (міських) військових 
комісаріатах розміщення наочної агітації стосовно служби в оперативному 
резерві першої черги;  

до 10 червня 2015 року організувати спільно з начальником 
Управління комунікації та преси Міністерства оборони роботу щодо 
пропагування в засобах масової інформації служби в оперативному резерві 
першої черги в особливий період. 

 
5. Контроль за виконанням вимог директиви покласти на першого 

заступника начальника Генерального штабу Збройних Сил України згідно 
з розподілом повноважень. 

 
6. Директиву довести згідно з розрахунком розсилки. 

 
 

Тимчасово виконуючий обов’язки начальника 
Генерального штабу – Головнокомандувача  
Збройних Сил України 
генерал-полковник                                  о/п                            Г.П.ВОРОБЙОВ 


