МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ
з питань розширення повноважень командирів (начальників) у питанні
зміцнення військової дисципліни
Верховною Радою України прийнято Закон України “Про внесення змін до
деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності
військовослужбовців та деяких інших осіб”.
Зазначеним Законом України внесено зміни до Кодексу України про
адміністративні
правопорушення,
Кримінального
кодексу
України,
Дисциплінарного статуту Збройних Сил України, Стройового статуту Збройних
Сил України, Статуту гарнізонної та вартової служб Збройних Сил України,
Статуту внутрішньої служби Збройних Сил України та Закону України “Про
статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”.
Зазначеним Законом України:
1) надано право притягувати до адміністративної відповідальності:
військовослужбовців, військовозобов’язаних та резервістів під час
проходження зборів за(статті 172-11, 172-20 КУпАП):
самовільне залишення військової частини або місця служби;
нез’явлення вчасно без поважних причин на військову службу у разі
призначення або переведення, нез’явлення з відрядження, відпустки або з
лікувального закладу тривалістю до десяти діб;
розпивання алкогольних, слабоалкогольних напоїв або вживання
наркотичних засобів, психотропних речовин чи їх аналогів на території
військових частин, військових об’єктів;
появу на території військової частини в нетверезому стані, в стані наркотичного
чи іншого сп’яніння;
виконання обов’язків військової служби в нетверезому стані, в стані
наркотичного, чи іншого сп’яніння;
відмову від проходження огляду на стан алкогольного, наркотичного та іншого
сп’яніння;
начальників (командирів) та інших керівників за:
участь у розпиванні з підлеглими алкогольних, слабоалкогольних напоїв чи
вживання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів під час
виконання ними обов’язків військової служби;
невжиття заходів щодо відсторонення від обов’язків військової служби осіб,
які перебувають у нетверезому стані, стані наркотичного чи іншого сп’яніння;
приховування випадків розпивання алкогольних, слабоалкогольних напоїв,
вживання наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів, чи появи
на території військової частини в нетверезому стані, стані наркотичного чи
іншого сп’яніння підлеглих;
2) розширено перелік посадових осіб, яким надано право складати протоколи
про адміністративні правопорушення. Тепер крім командирів (начальників)
військових частин протоколи можуть складати командири підрозділів, які
уповноважені на те командирами (начальниками) військових частин (установ,
закладів) (стаття 255 КУпАП);
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3) за військові адміністративні правопорушення посадовим особам
Військової служби правопорядку у Збройних Силах України надано право
провадити адміністративне затримання (стаття 262 КУпАП);
4) зменшено строки розгляду справ про військові адміністративні
правопорушення – справи розглядають протягом доби (стаття 277 КУпАП);
5) надано прокурорам право оскаржувати постанови за результатами
розгляду судом протоколів про військові адміністративні правопорушення
(статті 287, 294 КУпАП);
6) визначено порядок відбування арешту з утриманням на гауптвахті (статті
326, 327-1 КУпАП);
7) поширень дію Кримінального кодексу України (в частині вчинення
військових злочинів) та Дисциплінарного статуту Збройних Сил України на
військовозобов’язаних та резервістів під час проходження зборів;
8) зобов’язано військовослужбовців не вживати під час проходження
військової служби (крім медичного призначення) наркотичні засоби,
психотропні речовини чи їх аналоги, а також не вживати спиртні напої під час
виконання обов’язків військової служби (стаття 4 Дисциплінарного статуту
ЗСУ);
9) надано можливість притягнення до дисциплінарної відповідальності
військовослужбовців призваних під час мобілізації (статті 49, 51
Дисциплінарного статуту ЗСУ);
10) розширено дисциплінарну владу командирів (начальників) по
відношенню до підлеглого особового складу:
командиру полку (корабля 1 рангу), бригади надано право:
позбавляти військового звання від старшого сержанта (головного старшини) та
нижче (стаття 59 Дисциплінарного статуту ЗСУ);
звільняти з військової служби солдат (матросів), сержантів (старшин) (крім
військовослужбовців строкової служби) за службовою невідповідністю (стаття
59 Дисциплінарного статуту ЗСУ);
понижувати в посаді або звільняти з військової служби за службовою
невідповідністю підлеглих прапорщиків (мічманів) (стаття 65 Дисциплінарного
статуту ЗСУ);
командиру дивізії, крім прав, наданих командирові бригади, полку (корабля 1
рангу), надано право звільняти з військової служби старшин (головних
корабельних старшин) (крім військовослужбовців строкової служби) за
службовою невідповідністю (стаття 60 Дисциплінарного статуту ЗСУ);
командувачу військ оперативного командування надано право звільняти з
військової служби за службовою невідповідністю від командирів батальйонів
(кораблів 3 рангу), відповідних їм і нижчих (стаття 73 Дисциплінарного статуту
ЗСУ);
командувача (начальник) військ (сил) Збройних Сил України, що не входять
до складу видів Збройних Сил України наділено дисциплінарною владою
командувача військ оперативного командування та надано право понижувати у
посаді офіцерів від заступників командирів полків, старших помічників
командирів кораблів 1 рангу, відповідних їм і нижчих, а також позбавляти
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військового звання старших офіцерів в званні до майора (капітана 3 рангу)
включно (статті 67, 74 Дисциплінарного статуту ЗСУ);
11) удосконалено порядок проведення службового розслідування та
прийняття рішення за його результатом:
відмінено необхідність проведення бесіди після розгляду письмової доповіді
про проведення службового розслідування (стаття 86 Дисциплінарного статуту
ЗСУ);
в строк, протягом якого командиру (начальнику) необхідно прийняти
рішення про притягнення до дисциплінарної відповідальності не враховується
часу перебування порушника на лікуванні, у відпустці а також час відсутності
військовослужбовців на службі без поважних причин (стаття 87
Дисциплінарного статуту ЗСУ);
дисциплінарне стягнення не може бути накладене після шести місяців із дня
вчинення правопорушення (стаття 87 Дисциплінарного статуту ЗСУ);
зменшено до шести місяців строк протягом якого порушник військової
дисципліни на якого накладено стягнення попередження про неповну службову
відповідність може виправити свою поведінку (стаття 102 Дисциплінарного
статуту ЗСУ);
заборонено присвоювати чергові військові звання військовослужбовцям, які
мають не зняте дисциплінарне стягнення у виді попередження про неповну
службову відповідність (стаття 102 Дисциплінарного статуту ЗСУ).
Методичні матеріали підготовлені Управлінням правового забезпечення
Генерального штабу Збройних Сил України.

