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ВКАЗІВКИ 
щодо організації комплектування військових частин резервістами під час 

проведення організаційних заходів та створення територіального резерву при 
обласних військових комісаріатах 

 
З метою збереження підготовленого потенціалу резервістів та 

використання його для доукомплектування військових частин під час 
проведення організаційних заходів у 2013 році: 

1. Штабам видів Збройних Сил України (оперативних командувань): 
організувати роботу щодо визначення резервістів, посади яких буде 

скорочено під час проведення організаційних заходів, та залишення їх на 
службі в резерві, до 30 серпня 2013 року подати списки резервістів, які 
вивільняються, з пропозиціями щодо їх дальшого службового використання 
до Головного управління оборонного та мобілізаційного планування 
Генерального штабу Збройних Сил України; 

здійснити переміщення резервістів, посади яких скорочуються, до 
інших військових частин, військових комісаріатів (частин територіальної 
оборони). 

2. Головному управлінню оборонного та мобілізаційного планування 
Генерального штабу Збройних Сил України: 

скорегувати та подати на затвердження уточнений План 
комплектування резервістами Збройних Сил України на поточний рік (далі – 
План); 

витяги з уточненого Плану в п’ятиденний термін довести до штабів 
видів Збройних Сил України; 

організувати дієвий контроль за повнотою та якістю комплектування 
резервістами військових частин, визначених в уточненому Плані.  

3. Головному управлінню особового складу Генерального штабу 
Збройних Сил України спільно з Головним управлінням оборонного та 
мобілізаційного планування Генерального штабу Збройних Сил України: 

не пізніше ніж за два місяці до терміну виконання організаційних 
заходів у військових частинах, які комплектуються резервістами, 
організувати роботу щодо переміщення резервістів в інші військові частини; 

здійснити контроль за своєчасним переміщенням резервістів на інші 
посади. 

4. Командирам військових частин, які комплектуються резервістами: 
не менш ніж за два місяці до закінчення терміну виконання 

організаційних заходів, унаслідок яких передбачається скорочення посад, що 
комплектуються резервістами, наказом командира військової частини 
призначати резервістів на інші рівнозначні посади; 
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у разі неможливості розміщення резервістів у військовій частині 
пропонувати їм проходити службу в інших військових частинах, що 
належать до перспективного складу Збройних Сил України та підлягають 
комплектуванню резервістами, або військових комісаріатах (частинах 
територіальної оборони); 

у разі отримання згоди резервістів на проходження служби у 
військовому резерві в іншій військовій частині надавати у встановленому 
порядку відповідні матеріали щодо їх переміщення; 

після отримання витягу з наказу про переміщення резервіста в іншу 
частину в десятиденний термін надіслати особову справу та витяг із списку 
оповіщення у військову частину, до якої резервіста переміщено.  

5. Військовим комісарам обласних (Автономної Республіки Крим, 
Київського міського) військових комісаріатів організувати роботу з 
резервістами, які проходять службу у військовому резерві у військових 
частинах, що підлягають скороченню або розформуванню, стосовно 
тимчасового проходження ними служби на посадах воєнного часу 
підпорядкованих військових комісаріатів та подальшого їх призначенням на 
посади до частин територіальної оборони як основи територіального резерву.    

ї 

З метою організації подальшої роботи щодо комплектування 
резервістами в умовах реформування Збройних Сил України: 

1. Головному управлінню оборонного та мобілізаційного планування 
Генерального штабу Збройних Сил України в місячний термін (після 
затвердження Державної комплексної програми реформування і розвитку 
Збройних Сил України на період до 2017 року) визначити перелік військових 
частин, що підлягають комплектуванню резервістами, та довести його до 
штабів видів Збройних Сил України (оперативних командувань).  

2. Штабам видів Збройних Сил України (оперативних командувань): 
у п’ятиденний термін після отримання переліку довести його до 

військових частин, які підлягають комплектуванню резервістами; 
у місячний термін (після отримання вищезазначеного переліку) 

надати до Головного управління оборонного та мобілізаційного планування 
Генерального штабу Збройних Сил України пропозиції щодо змін до Плану;  

організувати контроль за своєчасністю та якістю комплектування 
підпорядкованих військових частин, визначених в уточненому Плані.  

3. Командирам військових частин, які включені до переліку 
військових частин, що належать до перспективного складу Збройних Сил 
України та підлягають комплектуванню резервістами: 

після отримання витягу з Плану відпрацювати Перелік військово-
облікових спеціальностей та посад, що підлягають комплектуванню 
резервістами, та подати його за підпорядкуванням; 

організувати роботу щодо комплектування визначених посад 
резервістами з урахуванням можливості переміщення резервістів з інших 
військових частин;  

після отримання витягу з наказу про переміщення резервіста до 
військової частини, особової справи резервіста та витягу із списків 
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оповіщення протягом тижня організувати зв'язок із знов призначеним 
резервістом, визначити йому порядок взаємодії з військовою частиною. 

4. Військовим комісарам обласних (Автономної Республіки Крим, 
Київського міського) військових комісаріатів організувати на території 
відповідальності рекламно-агітаційні заходи щодо створення у 
середньостроковій перспективі територіального резерву. 

 
 

Начальник Головного управління оборонного та мобілізаційного  
планування Генерального штабу Збройних Сил України 
генерал-лейтенант                                                                           В.Х.АСКАРОВ 
 
 
 
 
 
 


