
ПРОДОВЖУЄТЬСЯ 
ПРИЗОВ  ГРОМАДЯН  УКРАЇНИ  НА  СТРОКОВУ  ВІЙСЬКОВУ  СЛУЖБУ  

ТА  ВІЙСЬКОВУ СЛУЖБУ ЗА  КОНТРАКТОМ   
 

Весною, з 5 травня по 30 червня 2016 року, Указом Президента України №122/2016 від 29.03.2016 
року "Про звільнення в запас військовослужбовців строкової служби, строки проведення чергових 
призовів та чергові призови громадян України на строкову військову службу у 2016 році" визначено 
строки проведення чергових призовів громадян України чоловічої статі на строкову військову службу, 
придатних за станом здоров’я, яким виповнилося 20 років та які не досягли 27 річного віку і не мають 
права на звільнення або відстрочку. 

Дозволено призивати для проходження строкової військової служби у Збройних Силах України  
призовників за їх згодою, яким виповниться 20 років до кінця 2016 року.   

Громадянам України, які призвані на строкову військову службу, виплачується грошова допомога 
у розмірі 2-х мінімальних заробітних плат (2900 грн.), шляхом перерахування коштів на картковий 
рахунок.  

Відповідно до Указу Президента України №744/2014 від 24.09.2014 року військовослужбовці 
строкової служби не залучаються до виконання бойових завдань в антитерористичній операції в 
Донецькій та Луганській областях. 

Запрошую призовників (віком від 20 до 27 років), які до цього часу не прибули до призовної 
дільниці, прибути до військового комісаріату з метою вивчення, уточнення облікових даних та 
проходження контрольних медичних оглядів для визначення надання права на відстрочку від призову на 
строкову військову службу. 

Якщо з яких-небудь причин призовнику не надійшла повістка про виклик до призовної дільниці, 
то згідно статті 15 п.8, Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» він зобов’язаний 
особисто з’явитися у військовий комісаріат в десятиденний термін з дня початку відповідного чергового 
призову на строкову військову службу, визначеного Указом Президента України. 

За кожну неявку призовника по повістці буде нараховуватись штраф згідно вимог 
чинного законодавства.  

  
Військовим комісаріатом продовжується набір громадян України на військову службу у Збройні 

Сили України на контрактній основі. 
Підготовка організована за циклічним принципом направлення кандидатів на військову службу за 

контрактом з військового комісаріату до навчальних центрів (загальновійськових полігонів) Збройних Сил 
України для укладення контрактів та подальшої підготовки за бойовими спеціальностями. 

Дозволено направляти безпосередньо до бойових військових частин військовозобов’язаних, які 
були звільнені з військової служби (мають досвід проходження військової служби, участі в АТО),  за 
прямою військовою спеціальністю, в яких вони раніше проходили військову службу, або в інші бойові 
частини – за їх бажанням, після прийняття позитивного рішення командиром військової частини (надання 
письмової згоди). 

У бюджеті України на  2016 рік передбачено значне фінансове забезпечення для 
військовослужбовців, що суттєво підвищить престиж військової служби і особливо такої категорії, як 
військовослужбовців за контрактом.  

Так солдат першого контракту буде отримувати від 7 тисяч гривень, командир відділення – 8 тисяч 
гривень, командир роти – 12 тисяч гривень, командир батареї – 13 тисяч гривень, командир бригади – 14 
тисяч гривень.  

Ті військовослужбовці, які будуть виконувати службові обов’язки в зоні АТО, будуть додатково 
отримувати премію в розмірі до 5 – ти тисяч гривень.  
             Таке грошове забезпечення стане значним стимулом для тих осіб, які мають досвід військової 
служби, але в свій час були змушені залишити армію із-за малого грошового забезпечення і які в 
цивільному житті не мають пристойної зарплатні. 

Бажаючим проходити військову службу за контрактом за детальною інформацією звертатись до 
Деражнянського районного військового комісаріату:  

  м. Деражня, вул. Заводська 3, Деражнянський РВК, тел. для довідок 2-22-36. 
 
 

Військовий комісар Деражнянського районного військового комісаріату 
підполковник                                                                                    С.А. ЗУБАЧ 


