
Додаток 1  
до пункту 2.5.1 Інструкції про організацію та 
порядок ведення військового обліку резервістів у 
Збройних Силах України 
 

 
СХЕМА 

військового обліку резервістів  
 

Найменування 
облікового органу 

 
Який облік та за кого ведеться 

 

 
За якими документами ведеться облік 

1 2 3 
Районні військові 
комісаріати 

Персонально-якісний облік резервістів, які 
проживають на території, що обслуговується 
районним (міським) військовим комісаріатом 

За особовими справами офіцерів запасу, 
послужними (обліковими) картками та 
алфавітними картками 

Кількісний облік резервістів, які проживають на 
території, що обслуговується районним (міським) 
військовим комісаріатом 

За списками встановленими цією 
Інструкцією 

Обласні військові 
комісаріати 

Кількісний облік резервістів, які проживають на 
території, що обслуговується обласним військовим 
комісаріатом 

За списками в терміни, встановлені 
Генеральним штабом Збройних Сил 
України 

Взвод, відділення, 
обслуга, екіпаж 

Персонально-якісний облік резервістів, призначених 
на доукомплектування до військових частин 
 

За журналами бойової підготовки 

Рота (батарея), 
авіаційна ланка 

Персонально-якісний облік резервістів,  
призначених на доукомплектування до військових 
частин 
 

За книгами обліку особового складу 



 

Продовження додатка 1 
1 2 3 

Батальйон (дивізіон), 
ескадрилья 

Персонально-якісний облік резервістів За книгами обліку особового складу 
Штатно-посадовий облік за посадами та військово-
обліковими спеціальностями резервістів 

За книгами штатно-посадового обліку  
особового складу 

Військова частина Персонально-якісний облік резервістів, призначених 
на доукомплектування до військових частин 

За відомостями укомплектованості посад 
резервістами за спеціальностями, 
обліково-послужними картками,  
індивідуальними картками обліку 
проходження навчальних зборів, 
особовими справами резервістів  

Штатно-посадовий облік за посадами та військово-
обліковими спеціальностями резервістів 

За книгами штатно-посадового обліку 
особового складу, книгами алфавітного 
обліку особового складу 

Статистичний (кількісний) облік резервістів За формами донесень в терміни, що 
встановлені Генеральним штабом 
Збройних Сил України 

Центральне управління 
захисту інформації і 
криптології 
Генерального штабу 
Збройних Сил України, 
органи захисту 
інформації та 
криптології 
оперативних 
командувань  

Відповідно до керівних документів, які 
регламентують діяльність органів захисту інформації 

Відповідно до керівних документів, які 
регламентують діяльність органів 
захисту інформації 

   



 

Продовження додатка 1 
1 2 3 

Структурні підрозділи 
Генерального штабу 
Збройних Сил України, 
штаби видів Збройних 
Сил України, 
оперативні 
командування, 
Командування 
Військово-Морських 
Сил (які 
комплектуються 
резервістами) 

Персонально-якісний облік резервістів, які 
призначені до відповідних органів військового 
управління 

За особовими справами резервістів 

Штатно-посадовий облік за посадами та військово-
обліковими спеціальностями резервістів, 
призначених до відповідних органів військового 
управління  

За книгами штатно-посадового обліку 

Статистичний (кількісний) облік резервістів, 
призначених до відповідних органів військового 
управління та підпорядкованих військових частин 
(установ) 

За формами донесень в терміни, 
встановлені Генеральним штабом 
Збройних Сил України 

Головне управління 
персоналу Генерального 
штабу Збройних Сил 
України України 

Статистичний (кількісний) облік резервістів 
офіцерського складу за Збройні Сили України 

За формами донесень в терміни, 
встановлені Генеральним штабом 
Збройних Сил України 

Головне управління 
оборонного та 
мобілізаційного 
планування 
Генерального штабу 
Збройних Сил України 

Статистичний (кількісний) облік резервістів за 
Збройні Сили України 

За формами донесень в терміни, 
встановлені Генеральним штабом 
Збройних Сил України 

 
 


