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резервісти  – це громадяни 
України, які проходять
службу у військовому
резерві Збройних Сил
України, інших військових
формуваннях і призначені
для їх комплектування у
мирний та воєнний час   

•

•

•

•

•

     З цими документами Ви можете
ознайомитися у військових частинах
(військових комісаріатах, територіальних
центрах комплектування та соціальної
підтримки), або відшукати в Інтернеті: 

www.rada.gov.ua 
www.kmu.gov.ua 
www.mil.gov.ua 

www.mil.gov.ua\rezervist\

ОСНОВНІ ЮРИДИЧНІ АКТИ, 
які внормовують виконання обов’язків  

служби в резерві:
СИСТЕМА ПРИВІЛЕЇВ ТА ПІЛЬГ
резервіст забезпечується безкоштовно:

військовою формою одягу з передбаченими •
для військовослужбовців знаками розрізнення, 
що свідчать про їх належність до резервістів;
харчуванням у військових частинах під •
час виконання ними обов’язків служби у 
військовому резерві;
медичною допомогою.•

резервісту компенсується:
середньомісячна заробітна плата за той час, •
що він перебував у військовій частині;
гроші за проїзд до в/частини та в зворотному•
 напрямку (в разі самостійного прибуття).

резервісту виплачуються:
добові за кожен день перебування у військо- •
вій частині;
грошова винагорода в кінці року, розмір якої •
залежить від військового звання;
безробітним – мінімальна заробітна платня •
за період перебування у військовій частині; 

резервісту гарантується:
збереження робочого місця на весь  •
період виконання обов’язків служби  
у військовому резерві;
виплата середньомісячної заробітної плати.•

резервіст має можливість:
просуватися по службі;•
отримувати чергові військові звання;•
підвищувати кваліфікацію, отримати нову •
військово- облікову спеціальність.

 

• до двох прожиткових мінімумів за весь час 
виконання обов’язків служби в резерві. 
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ТВОЯ СЛУЖБА 
В РЕЗЕРВІ

види резерву  – військовий
резерв людських ресурсів
складається з оперативного
резерву (1-ї та 2-ї черги),
мобілізаційного людського
резерву та громадського
резерву

кандидати  в  резервісти  –
це військовослужбовці,
які звільняються з 
військової служби у 
Збройних Силах України, 
а також громадяни України, 
які бажають укласти
контракт на службу у
військовому резерві.
     Під час особливого
періоду в/службовці, які
звільняються з військової
служби у Збройних Силах
України, зараховуються до
оперативного резерву в
обов’язковому порядку

підготовка  резервістів  –
комплекс заходів, які
проводяться з резервістами
впродовж служби у 
військовому резерві для
забезпечення їх спроможності
виконувати завдання за
призначенням у складі
підрозділів

навчальні збори  резервістів  –
це форма підготовки
резервістів з метою
вдосконалення їх теоретичних
знань, практичних навичок
за відповідними військово-
обліковими спеціальностями

одиночна  підготовка  
резервістів  – це процес 
навчання резервістів з метою 
отримання ними знань,
навичок та умінь, необхідних
для виконання обов’язків за
посадою, опанування
суміжними спеціальностями

курс  базової  підготовки – це 
здобуття (відновлення)
теоретичних знань та
практичних навичок для
забезпечення відповідного
рівня підготовки за військово-
обліковою спеціальністю

Закон України “Про військовий
обов’язок і військову службу” в
якому закладено основні
положення про проходження
служби в резерві

Закон України “Про соціальний і 
правовий захист військовослужбовців 
та членів їх сімей” в якому встановлено
обов’язкове державне страхування
резервістів на час виконання ними
обов'язків служби в резерві

Указ Президента  України “Про 
затвердження Положення про
проходження громадянами
України служби у військовому
резерві Збройних Сил України”,
де визначено порядок відбору
та прийняття громадян для
проходження служби у
військовому резерві

Постанова Кабінету Міністрів  
України “Про порядок і розміри
грошового забезпечення та
заохочення військовозобов'язаних
та резервістів, грошові виплати
резервістам”, якою визначаються
порядок і розміри виплати 
грошового забезпечення та
заохочення резервістам

Постанова Кабінету Міністрів  
України “Про норми харчування
Військовослужбовців Збройних
Сил України...”, якою визначено
норми харчування резервістів,
призваних на збори

Наказ Міністра Оборони України 
“Про речове забезпечення
військовослужбовців Збройних
Сил України”, яким визначено
норми речового забезпечення 
резервістів, призваних на збори

•

Фото з журналу “Новое время” № 12 від 31.03.2016



контракт –
письмова угода, що укладається 
між громадянином і державою, 
від імені якої виступає 
Міністерство оборони України, 
для встановлення правових 
відносин під час проходження 
служби у військовому резерві. 
     Один примірник контракту 
зберігається в особовій справі, 
другий має бути виданий тобі 
на руки, третій – надісланий до 

військового комісаріату (ТЦК),
в якому ти перебуваєш 

на військовому обліку. 

прийми рішення  
на проходження 
служби у військовому 
резерві

     Проходження служби у 
військовому резерві полягає 
у виконанні резервістами 
обов’язків відповідно до завдань 
покладених на військові частини,
в яких вони проходять службу у
військовому резерві.
     Громадяни, які не проходили 
військову службу, також можуть 
проходити службу у військовому 
резерві. Резервістами вони 
стають одразу після укладання 
контракту на проходження 
служби у військовому резерві.

збери  
необхідну  
інформацію:

у військових частинах, •
військових комісаріатах 
(ТЦК та СП), розташованих 
у твоєму районі);
в мережі Інтернет, на •

 сторінці сайту Міністерства 
 Оборони України: 
www.mil.gov.ua/rezervist/;
під час проведення •
рекламних акцій.

     Обери військову частину, 
посаду та спеціальність 
для проходження служби у 
військовому резерві.

збери необхідні  
документи, в разі 
сумніву зателефонуй 
до військової частини, 
яку ти обрав, або до
військового комісаріату 
(тер. центру комплектування)
     Подай заяву командиру  
військової частини або
військовому комісару.
у заяві вкажи:

прізвище, ім’я та по батькові, •
дату, місце народження та 
адресу, за якою ти живеш;
місце реєстрації, зазначене •
у паспорті;
освіту та професію;•
посаду, на якій ти бажаєш •
проходити службу у військовому 
резерві;
твою військово-облікову •
спеціальність (при наявності).

разом із заявою надай:
кольорову фотокартку  •
розміром 9x12 см;
кольорову фотокартку  •
розміром 3x4 см;
паспорт громадянина •
України;
військовий квіток (при  •
наявності);
автобіографію, написану •
власноруч;
оригінали документів •
про освіту.

     Командир військової частини 
має 3 доби для вивчення твоїх 
документів та прийняття рішення 
яке він має тобі повідомити.

пройди медичний  
огляд та надай  
висновок військово- 
лікарської комісії до 
пакета документів

     Отримай у військовій частині або 

картку обстеження та медичного огляду
за формою, встановленою Положенням 
про військово-лікарську експертизу в 
Збройних Силах України, при цьому
твоя фотокартка має бути засвідчена 
гербовою печаткою військової частини. 
     Для проходження медичної комісії 
командир військової частини направить 
тебе до військового комісаріату (ТЦК та СП). 
Військовий комісар організує проведення 
медичного огляду військово-лікарською 

пройди перевірку 
рівня фізичної 
підготовленості

     Перевірка фізичної підготовки 
проводиться при військовій частині
з урахуванням вимог військово-
облікової спеціальності, яку ти
обрав. 
     Тобі мають повідомити показані
 тобою результати.

пройди 
професійно 
психологічне 
тестування

     Професійно психологічне 
тестування проводиться фахівцями 
відділів (відділень) по роботі з
особовим складом (психологами) 
військових частин або військових

обсязі за відповідними методиками
у порядку, визначеному Міноборони
України.

розголошується. 

8 ПРОСТИХ КРОКІВ,
      щоб стати резервістом

надай необхідні документи 
до підрозділу по роботі з 
особовим складом військової 
частини (ТЦК та СП, військового 
комісаріату) для формування 
твоєї особової справи 

     До особової справи включаються такі 
документи:

твоя заява про бажання добровільно•
вступити на службу у військовому 
резерві; 
копії 1, 2, 10 сторінок паспорта •
громадянина України та сторінки з 
відміткою про місце реєстрації; 
автобіографія, написана власноруч;•
копії свідоцтв про укладення шлюбу •
та народження дітей;
характеристика з місця роботи, •
навчання (для працюючих або 
тих, хто навчається);
копії документів про освіту;•
кольорова фотокартка розміром •
9x12 см;
копія довідки про присвоєння •
ідентифікаційного номера;
висновок військово- •
лікарської комісії щодо 
придатності за станом 
здоров’я до проходження 
служби у військовому 
резерві за обраною 
спеціальністю.

підпиши контракт

     За результатами вивчення 
кандидатів, які виявили бажання 
проходити службу у військовому 
резерві, командиром військової
частини приймається рішення
про укладання контракту.

СЛУЖБА  
У ВІЙСЬКОВОМУ 
РЕЗЕРВІ

     Зверни увагу, що вивчення кандидатів 
у резервісти та остаточний висновок
здійснюється командирами військових 
частин по документах твоєї особової 
справи. При потребі командир 
військової частини може запросити 
тебе на особисту співбесіду.

Зазвичай вивчення кандидата здійсню- 
ється наступним чином:

вивчення особистих якостей, •
установлення рівня їх освіти та 
професійної придатності;
перевірки фізичної підготовки;•
проведення заходів професійно- •
психологічного тестування та відбору.
Командир військової частини напра- •
вить відповідний запит до структур- 
ного підрозділу МВС України щодо 
 наявності випадків притягнення
 тебе до кримінальної відповідаль-
ності, перебування на обліку 
в органах внутрішніх справ.

військовому комісаріаті (ТЦК та СП)

комісаріатів (ТЦК та СП) у повному

Фото з сайту ТСН.ua

комісією військового комісаріату 
(територіального центру комплектування

     Підсумок тестування не

та соціальної підтримки). 
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