
 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Генерального штабу 
Збройних Сил України 
                              №   

ІНСТРУКЦІЯ 
про порядок підготовки резервістів  

у Збройних Силах України 
 

1. Загальні положення 
1.1. Інструкція про порядок підготовки резервістів у Збройних Силах України 

(далі – Інструкція) визначає порядок реалізації Положення про проходження 
громадянами України служби у військовому резерві Збройних Сил України щодо 
організації, порядку та забезпечення підготовки резервістів, контролю за 
проведенням заходів та надання звітності про досягнуті результати. 

1.2. Основною метою підготовки резервістів є: 
забезпечення їх спроможності виконувати завдання за призначенням на 

посадах згідно з контрактом; 
підготовка і накопичення військовонавчених ресурсів, необхідних для 

укомплектування Збройних Сил України в мирний та воєнний час. 
1.3. Керівництво організацією підготовки резервістів здійснюється: 
за Збройні Сили України – Головним управлінням оборонного та 

мобілізаційного планування Генерального штабу Збройних Сил України, яке 
полягає в: 

визначенні обсягів підготовки, фінансування та тривалості зборів з 
резервістами; 

організації виконання Плану підготовки резервістів у Збройних Силах України 
на наступний рік (далі – План); 

методичному, методологічному та науковому супроводженні заходів 
підготовки резервістів; 

контролі за станом підготовки резервістів Збройних Сил України. 
за підпорядковані військові частини – структурними підрозділами 

Генерального штабу Збройних Сил України, штабами видів Збройних Сил України, 
оперативних командувань (Командування Військово-Морських Сил) (далі – штаби 
оперативних командувань), яке полягає в:   

доведенні обсягів підготовки, фінансування та тривалості зборів з 
резервістами, визначенні термінів підготовки з резервістами; 

забезпеченні якісного проведення підготовки резервістів; 
розробленні методичних рекомендацій та інших документів з питань 

підготовки резервістів; 
доведенні витягів з Плану до підпорядкованих військових частин;  
контролі за виконанням стандартів підготовки резервістів. 
за підпорядковані підрозділи військової частини – заступником командира 

військової частини (у військових частинах, де штатом така посада не передбачена, – 
посадовою особою, відповідальною за організацію бойової підготовки) та полягає в: 

узгодженні термінів підготовки з резервістами; 
доведенні витягів з Плану до резервістів та їх роботодавців; 
вчасному оповіщенні резервістів про терміни проходження зборів; 
підтриманні взаємодії з резервістом та його роботодавцем; 
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організації виконання Плану за індивідуальними стандартами підготовки. 
 

2. Терміни та визначення 
У цій Інструкції терміни вживаються у такому значенні: 
штатний підрозділ – структурний підрозділ військової частини, у складі якого 

на посаді згідно з контрактом резервіст проходить службу у військовому резерві; 
підготовка резервістів – комплекс заходів, які проводяться з резервістами 

протягом служби у військовому резерві для забезпечення їх спроможності 
виконувати в складі підрозділів завдання за призначенням за стандартами 
підготовки підрозділу. Вона поділяється на індивідуальну підготовку та підготовку 
в складі підрозділів; 

навчальні збори резервістів – форма підготовки резервістів із метою 
забезпечення поступового оволодіння всіма стандартами підготовки підрозділу під 
час дій на посадах згідно з контрактом у складі підрозділів; 

індивідуальна підготовка резервістів – складова частина оперативної, бойової 
підготовки та підготовки з мобілізаційних питань, яка здійснюється з метою 
розкриття та розвитку індивідуальних спроможностей резервіста для його 
ефективного використання під час самостійного виконання завдань та в складі 
органу військового управління, військової частини (підрозділу).  

курс фахової підготовки – здобуття або відновлення теоретичних знань, 
практичних навичок резервістами для забезпечення відповідного рівня підготовки за 
військово-обліковою спеціальністю, необхідною для виконання обов’язків за 
посадою згідно з контрактом. 

 

3. Планування підготовки резервістів 

3.1. Планування підготовки резервістів проводиться в рік, який передує року її 
проведення, та здійснюється: 

Головним управлінням оборонного та мобілізаційного планування 
Генерального штабу Збройних Сил України, яке: 

до 1 листопада визначає загальну тривалість зборів резервістів на наступний 
рік, обсяги фінансових витрат на їх підготовку та доводить зазначені розрахунки до 
штабів оперативних командувань, розробляє та затверджує План; 

у п’ятиденний термін доводить до штабів оперативних командувань витяги із 
затвердженого начальником Генерального штабу – Головнокомандувачем Збройних 
Сил України Плану та директиву про уточнення порядку комплектування та 
підготовки резервістів у Збройних Силах України на наступний рік;  

у разі зміни обсягу асигнувань на оборону коригує План та в п’ятиденний 
термін доводить зміни до штабів оперативних командувань; 

штабами оперативних командувань, які: 
після отримання вихідних даних щодо загальної тривалості зборів резервістів 

на наступний рік у двотижневий термін доводять до підпорядкованих військових 
частин загальну тривалість зборів резервістів на наступний рік, отримують від них 
пропозиції про визначені терміни підготовки і доповідають у Головне управління 
оборонного та мобілізаційного планування Генерального штабу Збройних Сил 
України; 

у п’ятиденний термін доводять до підпорядкованих військових частин витяги 
з Плану (зміни до Плану) і здійснюють контроль за їх виконанням; 

узагальнюють заявки і подають їх до Головного управління оборонного та 
мобілізаційного планування Генерального штабу Збройних Сил України до  
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20 листопада та до 20 травня, в яких вказується, яку кількість резервістів, за якими 
військово-обліковими спеціальностями та посадами, в яких військових частинах, 
навчальних центрах Збройних Сил України (далі – навчальні центри) та з яким 
строком навчання треба їх підготувати; 

узагальнену інформацію про обсяги підготовки резервістів офіцерського 
складу у вищих військових навчальних закладах подають до 1 квітня через 
Департамент військової освіти і науки Міністерства оборони України на наступний 
рік. 

3.2. Безпосереднє планування підготовки резервістів здійснює штаб військової 
частини в загальній системі планування оперативної (професійної), бойової 
підготовки на підставі наказу командира військової частини про організацію 
підготовки на навчальний рік.  

3.2.1. Командири військових частин визначають потребу в фаховій підготовці 
резервістів, підготовці резервістів на інші військово-облікові спеціальності, на 
посади командирів відділень, на вищі сержантські (старшинські) посади, офіцерів-
резервістів, надають пропозиції про їх підготовку до штабу оперативного 
командування, доводять до резервістів терміни та місця проведення підготовки. 

Списки кандидатів для проходження відповідної підготовки подаються за 
підпорядкованістю до штабів оперативних командувань двічі на рік: до  
15 листопада та до 15 травня, а для резервістів офіцерського складу – до 15 березня. 

3.2.2. Під час планування підготовки резервістів у складі підрозділів, у яких 
вони проходять службу у військовому резерві, у військовій частині розробляється 
План підготовки резервістів як окремий розділ Плану підготовки військової 
частини, в якому повинно бути визначено для кожного підрозділу військової 
частини 2 – 3 заходи підготовки протягом року із обов’язковим його залученням до 
активних заходів підготовки протягом інтенсивного (підтримуючого) періоду 
підготовки.  

Тривалість кожних зборів визначає штаб військової частини як суму тривалості 
проведення відповідного заходу та часу, необхідного на особисту підготовку 
особового складу до його проведення, виходячи з визначеної Генеральним штабом 
Збройних Сил України загальної тривалості зборів на рік. 

Кількість навчальних зборів протягом року, дати проведення, стандарти 
підготовки резервістів з урахуванням стандартів підготовки штатного підрозділу 
визначає командир військової частини під час планування підготовки на наступний 
навчальний рік. Кількість навчальних зборів визначається з урахуванням надання 
резервісту можливості вибору термінів його участі в їх проведенні. 

Для резервістів, які з поважних причин не виконали програми підготовки, 
передбаченої плановими термінами, командир військової частини може визначати 
терміни додаткових зборів за погодженням із вищим штабом. Про це вносяться 
відповідні зміни до плану підготовки резервістів на поточний рік.  

3.3. Під час планування навчальних зборів із резервістами командир 
військової частини зобов’язаний: 

не пізніше ніж за два місяці до початку зборів подати відповідним 
начальникам родів військ, служб, інших органів забезпечення заявки на озброєння, 
боєприпаси, техніку та військове майно, яких не вистачає для всебічного 
забезпечення підготовки резервістів; 

організувати отримання озброєння, техніки, засобів технічного 
обслуговування та ремонту, їх підготовку, виділити експлуатаційні матеріали та 
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військове майно, які необхідні для проведення занять із резервістами; 
завчасно підготувати приміщення для розташування резервістів, які під час 

зборів залишаються у військовій частині; 
після отримання витягу з Плану, за підсумками особистого спілкування 

командирів підрозділів з резервістами, провести письмове інформування резервістів 
та їх роботодавців про узгоджені терміни залучення до підготовки та доповісти до 
штабів оперативних командувань розподіл резервістів за термінами підготовки. У 
подальшому резервісту та його роботодавцю письмово протягом 5 діб 
повідомляється графік проходження навчальних зборів (далі – графік) згідно зі 
зразком, наведеним у додатку 3 до Інструкції; 

після отримання змін до Плану, під час особистого спілкування з подальшим 
письмовим повідомленням, поінформувати резервістів та їх роботодавців про нові 
терміни підготовки, але не пізніше ніж за місяць до початку зборів; 

розробляти стандарти індивідуальної підготовки резервістів. 

3.4. Розроблений Головним управлінням оборонного та мобілізаційного 
планування Генерального штабу Збройних Сил України План повинен відображати 
за розділами кількість резервістів, з якими заплановано здійснити підготовку в 
складі підрозділу, фахову підготовку, підготовку на інші військово-облікові 
спеціальності, підготовку на посади командирів відділень, підготовку на вищі 
сержантські (старшинські) посади, підготовку офіцерів-резервістів за кожну 
військову частину, терміни та місце проведення зборів за місяцями, обсяг 
фінансового забезпечення за кожен розділ.  

План погоджується із Головним управлінням персоналу Генерального штабу 
Збройних Сил України. 

3.5. Штаби оперативних командувань, Озброєння та Тил Збройних Сил 
України, структурні підрозділи Генерального штабу Збройних Сил України 
організовують розробку стандартів підготовки резервістів для підпорядкованих 
військових частин, у яких планується здійснювати підготовку резервістів за 
відповідними військово-обліковими спеціальностями. 

3.6. Програми фахової підготовки резервістів офіцерського складу 
оперативно-тактичної і оперативно-стратегічної ланок розробляються 
(уточнюються) Національним університетом оборони України імені Івана 
Черняховського, погоджуються з відповідним структурним підрозділом 
Генерального штабу Збройних Сил України та повинні бути затверджені 
начальником університету до початку нового навчального року. 

3.7. Підготовка резервістів у складі підрозділу організовується безпосередньо 
командирами підрозділів, у яких резервісти проходять службу. Заняття проводяться 
за розкладом, затвердженим для штатного підрозділу, та за планами-конспектами, 
розробленими згідно з ним. Окремі планувальні документи для резервістів не 
розробляються. Тривалість навчального часу під час проведення занять 
установлюється розпорядком дня. 

Облік результатів підготовки резервістів ведеться для:  

рядового, сержантського (старшинського) складу – у журналах обліку бойової 
підготовки підрозділу; 

офіцерського складу – у відомості індивідуальної підготовки, яка складається 
на кожного офіцера та ведеться протягом року з оцінюванням його знань, вмінь, 
навичок та психологічних і фізичних якостей. 

Залучення резервістів до підготовки планується таким чином, щоб 
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забезпечувалася їх участь у підготовчих заходах (заняття з вивчення заходів 
безпеки, контрольні заняття на допуск до бойової стрільби, підготовка штатного 
озброєння та військової техніки тощо) та безпосередньо в основних заходах 
тактичних навчань та наприкінці етапу злагодження підрозділу. 

3.8. Командир військової частини має право, ураховуючи рівень підготовки 
резервістів, змінювати розклад занять, окремі теми, визначати оптимальні форми і 
методи навчання. 

3.9. Забороняється починати заняття з використанням озброєння та техніки, 
бойові стрільби, водіння бойових машин без доведення заходів безпеки та контролю 
за їх дотриманням. 

3.10. Під час проведення занять резервісти офіцерського складу обов’язково 
залучаються до практичного виконання вправ з водіння штатної військової техніки 
підрозділу, а резервісти рядового (сержантського (старшинського) складу – 
відповідно до займаних посад. 

3.11. Керівництво навчанням і вихованням резервістів повинно забезпечувати 
повне та якісне виконання стандартів підготовки підрозділів, у яких резервісти 
проходять службу у військовому резерві. З цією метою командири здійснюють такі 
заходи: 

залучення найбільш досвідчених керівників занять для проведення занять з 
резервістами;  

цілеспрямована підготовка керівників занять; 
ефективне використання навчально-тренувальних засобів під час навчання; 
постійне вдосконалення навчально-матеріальної бази; 
організація конкурсів (змагань) серед резервістів та підрозділів з виконання 

нормативів із предметів бойової підготовки, залучення резервістів до участі в 
національних та міжнародних турнірах, змаганнях тощо; 

систематичний контроль за ходом підготовки резервістів; 
підбиття підсумків підготовки та стану військової дисципліни серед 

резервістів. 

3.12. Командир військової частини відповідає за виховання резервістів, їх 
військову дисципліну, морально-психологічний стан, своєчасне та повне технічне, 
тилове, медичне і фінансове забезпечення. 

3.13. Резервісти під час підготовки не можуть залучатися до несення служби в 
складі добового наряду. Забороняється залучати резервістів до робіт, інших заходів, 
які не пов’язані з їх підготовкою. 

3.14. Планування заходів фінансового забезпечення підготовки резервістів у 
навчальних центрах здійснюється Головним управлінням оборонного та 
мобілізаційного планування Генеральний штаб Збройних Сил України за рахунок 
коштів, передбачених на підготовку резервістів.  

Планування технічного, тилового та фінансового забезпечення заходів 
підготовки резервістів здійснюється: 

у складі штатних підрозділів – у загальній системі планування підготовки 
військової частини.  

у військових навчальних закладах – у загальній системі планування підготовки 
цих установ. 

 

4. Порядок підготовки резервістів 

4.1. Індивідуальна підготовка включає в себе фахову підготовку, підготовку за 
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іншою військово-обліковою спеціальністю, підготовку на посади командирів 
відділень та вищі сержантські (старшинські) посади, підготовку офіцерів-
резервістів.  

Індивідуальна підготовка проводиться за відповідними програмами підготовки 
у сформованих підрозділах з підготовки резервістів військових частин та військових 
навчальних закладів. 

4.1.1. Після прийняття кандидатів у резервісти на службу у військовому 
резерві командир військової частини визначає необхідність їх залучення до фахової 
підготовки. 

Резервісти, які мають досвід військової служби, проходять курс фахової 
підготовки протягом 10 діб у військовій частині, з командиром якої вони уклали 
контракт на проходження служби у військовому резерві Збройних Сил України.  

Резервісти, які відібрані для заміщення окремих вакантних військових посад в 
мирний час, за необхідністю проходять курс фахової підготовки протягом 10 діб у 
військових частинах за визначеною військово-обліковою спеціальністю.  

Кінцевою метою фахової підготовки є відновлення стандартів індивідуальної 
підготовки за військово-обліковою спеціальністю. 

4.1.2. Резервісти рядового та сержантського складу, які не мають досвіду 
військової служби, та ті, що висловили бажання змінити військово-облікову 
спеціальність, проходять курс фахової підготовки у загальній системі підготовки 
військовослужбовців за контрактом, на базі навчальних центрів для оволодіння 
обраною військово-обліковою спеціальністю та досягнення спроможності 
виконувати обов’язки за посадою згідно з контрактом.  

Кінцевою метою фахової підготовки резервістів рядового та сержантського 
складу є здобуття теоретичних знань, необхідних для проходження служби у 
військовому резерві, та оволодіння індивідуальними стандартами підготовки. 

4.1.3. Резервісти офіцерського складу, які не мають досвіду військової служби, 
для навчання за обраною військово-обліковою спеціальністю та досягнення 
спроможності практично виконувати обов’язки за посадою згідно з контрактом 
проходять курс фахової підготовки терміном 30 діб.  

Рішенням командирів військових частин для проходження курсу фахової 
підготовки також залучаються ті резервісти офіцерського складу, які сплановані для 
переміщення на інші рівнозначні посади за спорідненими військово-обліковими 
спеціальностями. 

4.1.4. Для проходження курсу фахової підготовки резервісти офіцерського 
складу направляються:  

резервісти тактичного рівня – до військових академій (університетів) видів 
Збройних Сил України; 

резервісти оперативно-тактичного та оперативно-стратегічного рівнів – до 
Національного університету оборони України імені Івана Черняховського.  

Кінцевою метою фахової підготовки резервістів офіцерського складу є 
оволодіння індивідуальними стандартами підготовки та здобуття навичок 
управління підрозділами під час виконання ними завдань за призначенням. 

4.1.5. На підставі результатів, отриманих резервістами під час проходження 
підготовки, та з метою найбільш доцільного їх використання на посадах, командир 
військової частини включає резервістів до списків кандидатів для проходження 
відповідного курсу підготовки, відібраних для підготовки на іншу військово-
облікову спеціальність, на посади командирів відділень та вищі сержантські 
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(старшинські) посади. 
4.1.6. Резервісти офіцерського складу, сплановані командирами військових 

частин для призначення на вищі посади або більш доцільного використання на 
інших рівнозначних посадах, проходять підготовку: 

резервісти офіцерського складу тактичного рівня – на базі військових академій 
(університетів) видів Збройних Сил України; 

резервісти офіцерського складу оперативно-тактичного та оперативно-
стратегічного рівнів – на базі Національного університету оборони України імені 
Івана Черняховського. 

4.1.7. Підготовка резервістів, які заміщують окремі військові посади в мирний 
час у військовій частині, де вони проходять службу у військовому резерві, 
здійснюється у загальній системі підготовки резервістів. 

4.1.8. Підготовка резервістів для підрозділів режимно-секретних органів всіх 
ланок здійснюється відповідно до керівних документів Центрального управління 
захисту інформації і криптології Генерального штабу Збройних Сил України із 
дотриманням порядку та термінів, визначених цим наказом. 

4.1.9. Для максимального залучення резервістів до участі в заходах підготовки 
штатних підрозділів проведення індивідуальної підготовки планується, як правило, 
протягом базового періоду підготовки підрозділів. 

4.1.10. За наказом командира військової частини відібрані резервісти 
відряджаються для проходження підготовки до навчальних центрів та військових 
навчальних закладів. 

4.2. Підготовка в складі підрозділів планується, як правило, у складі штатних 
підрозділів, а в разі неможливості проходження резервістом зборів у визначені для 
штатного підрозділу строки – у складі іншого підрозділу військової частини з 
урахуванням індивідуальних стандартів його підготовки.  

4.2.1. Підготовка в складі підрозділів організовується та здійснюється на 
навчальних зборах. 

Тривалість кожних навчальних зборів не повинна перевищувати 30 діб на рік.  
4.2.2. Строки проведення навчальних зборів повинні відповідати:  
в органах військового управління – строкам проведення командно-штабних 

навчань (тренувань), штабних тренувань, тренувань з розгортання пунктів 
управління, радіотренувань; 

у військових частинах – строкам проведення тактичних (льотно-тактичних, 
тактико-спеціальних) навчань та етапам злагодження підрозділів. 

Орієнтовну схему підготовки резервістів на навчальних зборах в органах 
військового управління наведено в додатку 1 до Інструкції. 

4.2.3. Підготовка резервістів у складі підрозділів у військових частинах 
узгоджується із циклом підготовки підрозділу військової частини, де вони 
проходять службу, та здійснюється протягом інтенсивного або підтримуючого 
періоду за визначеними стандартами підготовки. 

Орієнтовну схему підготовки підрозділів на навчальних зборах у військових 
частинах наведено в додатку 2 до Інструкції. 

4.3. Після завершення підготовки резервіст повинен виконати всі стандарти 
індивідуальної підготовки за обраною військово-обліковою спеціальністю та 
стандарти підготовки штатного підрозділу. Офіцери та сержанти резерву додатково 
повинні вміти готувати підрозділи до ведення злагоджених дій у сучасному бою, 
управляти ними на полі бою та вогневих (стартових) позиціях. Резервісти 
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офіцерського складу органів військового управління повинні в обсязі 
функціональних обов’язків знати вимоги керівних документів, нормативні 
показники щодо застосування Збройних Сил України, вміти особисто проводити 
розрахунки під час відпрацювання документів, що розробляються їх структурними 
підрозділами. 

4.4. Наприкінці останніх навчальних зборів у поточному році проводиться 
підбиття підсумків підготовки резервістів, до резервістів доводиться наказ 
командира військової частини про підсумки підготовки резервістів за рік, у якому 
визначається оцінка з предметів оперативної, бойової підготовки (оцінки не 
враховуються під час визначення оцінки підрозділу), робиться висновок про їх 
підготовленість, відзначаються та заохочуються кращі резервісти, які показали 
високі показники підготовки, визначається розмір одноразового грошового 
заохочення за підсумками року. 

У тижневий термін, після завершення останніх у поточному році навчальних 
зборів з резервістами, командири військових частин організовують надіслання 
роботодавцям, де працюють резервісти, листів з подякою за сприяння 
обороноздатності держави. 

4.5. В останній день проходження підготовки резервістом командири 
військових частин видають наказ про закінчення зборів, організовують проведення 
фінансових розрахунків з резервістами, уточнюють терміни проведення наступних 
зборів та оформляють резервістам необхідні документи. 

У разі заміщення резервістами окремих військових посад у мирний час у 
військовій частині, де вони проходять службу у військовому резерві, не менш ніж  
15 діб протягом року, резервісти вважаються такими, що виконали програму 
підготовки за навчальний рік. 

4.6. Після проведення навчальних зборів командири військових частин у 
триденний термін надсилають за своїм підписом завірені печаткою військової 
частини іменні списки резервістів, які пройшли підготовку (із зазначенням термінів 
їх проведення), до військових комісаріатів, у яких резервісти перебувають на 
військовому обліку. 

 

5. Організація та порядок оповіщення резервістів для проходження 
підготовки у військових частинах. Проведення контрольних оповіщень 

5.1. Інформацію про строки проведення підготовки на наступний рік командир 
військової частини доводить до резервістів та керівників підприємств, установ і 
організацій, в яких працюють резервісти, після отримання витягу з Плану, а до 
резервістів, які уклали перший контракт, – після укладення контракту. 

Доведення інформації про строки проведення підготовки здійснюється під час 
особистого спілкування командирів підрозділів з резервістами з метою визначення 
прийнятних для резервістів та їх роботодавців строків проведення зборів. 

5.2. Резервісти самостійно прибувають до військової частини у визначений час 
у день початку заходів підготовки, передбачених Планом, на підставі отриманого 
графіка від командира військової частини, у якій вони проходять службу у 
військовому резерві. 

5.3. Резервісти, які прибули для проходження підготовки, наказом командира 
військової частини (по стройовій частині) зараховуються на всі види забезпечення. 

5.4. Для підтримання взаємозв’язку між військовими частинами та 
резервістами командирами військових частин організовуються контрольні 
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оповіщення. 
Контрольні оповіщення резервістів проводяться за планом командира 

військової частини не менш ніж один раз на квартал, а також раптово – під час 
перевірок бойової та мобілізаційної готовності комісіями органів військового 
управління різного рівня. 

Підсумки контрольних оповіщень відображаються у наказі по військовій 
частині та актах відповідних перевірок. 

5.4.1. Під час проведення контрольних оповіщень резервісти до військових 
частин не викликаються. Метою перевірок є підтримання взаємодії з резервістами, 
уточнення їх облікових даних та з’ясування готовності резервістів до прибуття на 
навчальні збори.  

5.4.2. З метою гарантованого та ефективного оповіщення резервістів у 
військовій частині відпрацьовуються списки їх оповіщення згідно зі зразком 
(додаток 4 до Інструкції). Ведення списків покладається на штаби військових частин 
та командирів підрозділів до безпосередніх командирів (начальників) включно. 

5.4.3. Якщо резервіста не вдалося оповістити під час контрольного 
оповіщення, то проводяться повторні заходи оповіщення, у тому числі з 
використанням посильних. 

5.4.4. У разі неможливості встановити протягом місяця зв’язок з резервістом 
командиром військової частини надаються заявки до військових комісаріатів, де 
резервіст перебуває на обліку, щодо уточнення його облікових даних. Зразок заявки 
наведено в додатку 5 до Інструкції. 

5.4.5. Військові комісаріати протягом двох тижнів організовують у 
встановленому порядку виклик зазначених резервістів до військових комісаріатів та 
надають командуванню військової частини інформацію про уточнені облікові дані і 
причини відсутності зв’язку з ним. 

 

6. Технічне, тилове та фінансове забезпечення підготовки резервістів. 
Розміщення резервістів під час проведення зборів 

6.1. Технічне, тилове та фінансове забезпечення підготовки резервістів на 
етапі короткострокового оборонного планування здійснюється шляхом включення 
зазначених витрат до Плану утримання та розвитку Збройних Сил України. 

Головне управління оборонного та мобілізаційного планування Генерального 
штабу Збройних Сил України забезпечує підготовку резервістів коштами для 
здійснення фінансових розрахунків щодо компенсації роботодавцям середньої 
заробітної плати, виплати резервістам добових та компенсації їх витрат за проїзд до 
місця проведення зборів та в зворотному напрямку. 

6.2. Забезпечення підготовки резервістів озброєнням, військовою технікою, 
боєприпасами, військово-технічним майном та іншими матеріальними засобами 
організовується відповідно до вимог законодавства України та здійснюється за 
рахунок матеріальних засобів поточного постачання військових частин, у яких вони 
проходять службу у військовому резерві. 

Штаби оперативних командувань узагальнюють отриману інформацію і 
надають загальну заявку з деталізацією за кожну військову частину до Озброєння, 
Тилу Збройних Сил України та відповідного виконавця бюджетних програм 
підготовки військ (сил) Генерального штабу Збройних Сил України.  

6.3. Підготовка резервістів організовується на озброєнні та військовій техніці 
штатних підрозділів, в яких вони проходять службу. 
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6.4. За рішенням командира військової частини під час підготовки та зборів 
резервістів може бути звільнено з розташування військової частини з урахуванням 
вимог Статуту внутрішньої служби Збройних Сил України. 

6.5. Розташування резервістів, які на період проведення підготовки у вільний 
час залишаються у військовій частині, організовується: 

під час проведення зборів – у місцях постійної дислокації військових частин у 
складі штатних підрозділів або в окремих приміщеннях за рішенням командирів 
військових частин; 

під час навчальних зборів на полігонах (у таборах) – у місцях розташування 
штатних підрозділів. 

6.6. Порядок розміщення резервістів під час зборів в органах військового 
управління встановлюється їх керівниками. 

 

7. Контроль за проведенням підготовки резервістів та звітність 
7.1. Проведення підготовки резервістів контролюється структурними 

підрозділами Генерального штабу Збройних Сил України, штабами оперативних 
командувань та командирами військових частин.  

Структурні підрозділи Генеральний штаб Збройних Сил України здійснюють 
контроль за підготовкою резервістів військових частин безпосереднього 
підпорядкування, інших військових частин через штаби оперативних командувань. 

Штаби оперативних командувань здійснюють контроль за підготовкою 
резервістів за підпорядковані військові частини. 

Командири військових частин контролюють підготовку резервістів через 
визначених посадових осіб військової частини. 

Штаби оперативних командувань подають узагальнені доповіді про початок 
зборів із резервістами, з деталізацією за кожну підпорядковану військову частину, 
заступнику начальника Генерального штабу Збройних Сил України (через Головне 
управління оборонного та мобілізаційного планування Генерального штабу 
Збройних Сил України) до кінця першого дня зборів (додаток 6 до Інструкції). У 
разі виникнення змін в кількості резервістів, які повинні прибути на збори, 
подається відкоригована доповідь за встановленою формою до кінця поточної доби. 

7.2. Під час перевірок заходів оперативної, бойової підготовки, перевірок 
стану бойової та мобілізаційної готовності проведення заходів підготовки 
резервістів перевіряється в обов’язковому порядку. 

7.3. За результатами підготовки резервістів щокварталу надається доповідь за 
формою (додаток 7 до Інструкції): 

до 5 числа кожного кварталу станом на 1 число місяця – від командирів 
військових частин до штабів оперативних командувань; 

до 10 числа кожного кварталу – від штабів оперативних командувань за 
безпосередньо підпорядковані військові частини начальнику Генерального штабу – 
Головнокомандувачу Збройних Сил України (через Головне управління оборонного 
та мобілізаційного планування Генерального штабу Збройних Сил України). 

 
 

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


