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Служба в резерві

#Я_резервіст
На даний час в Збройних Силах України проходять службу в оперативному резерві майже 160 тисяч резервістів.
Переважна їх більшість – колишні мобілізовані з бойовим досвідом, яких після завершення терміну служби,
зарахували в оперативний резерв, що є обов’язковим під час особливого періоду.
одноразове грошове заохочення (тим
військовій
частині – від 6 хто виконав програму зборів) – від 1 600
до 15 грн. за до 3 100 грн.
Резервісту на весь період виконання
кожен день (в
залежності від обов’язків служби у військовому резерві
військового (час проведення зборів)гарантується:
збереження робочого місця;
звання);
державне страхування, безкоштовне
тим, які на
день призову медичне забезпечення.
Із закінченням особливого періоду,
на збори не
працюють – 2 резервісти звільняються зі служби у
військовому оперативному резерві та в
600 грн
(мінімальна добровільному порядку можуть укласти
контракт на проходження служби у
заробітна
платня у 3200 військовому резерві Збройних Сил України
грн з вираху- у військовій частині за їх вибором.
ванням всіх
Інф. «Народжені вільними»
податків та
зборів)
Резервісту компенсується середньомісячна заробітна плата на підприємстві
чи установі за той час, що він перебував
у військовій частині.
Військовими комісаріатами здійснюється доставка резервістів до місць проведення зборів і у зворотному напрямку.
Якщо резервіст прямує на навчальні
збори до військової частини самостійно, то
йому компенсуються гроші за проїзд до
військової частини, а також у зворотному
напрямку.
Резервісту виплачується (в залежності від військового звання):
грошова виплата за 30 діб підготовки:
від 4 200 до 6 400 грн в залежності від
військового звання:
рядовий склад 4200 гривень
сержанстський склад – 4700 гривень
офіцерський – до 6400 гривень
З них:
добові за кожен день перебування у
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Про службу в резерві

Резервісти Прикарпаття на навчальних зборах

#Я_резервіст
ЩО ТАКЕ СЛУЖБА В РЕЗЕРВІ?
Службу у військовому резерві в Збройних Силах України впроваджено з 2006
року.
В МИРНИЙ ЧАС громадяни України у
добровільному порядку укладали контракт
з командирами військових частин на проходження служби в резерві, проходили
підготовку на зборах у складі штатних
підрозділів під час активних практичних
навчань, тренувань.
З початку кризової ситуації резервісти
були завчасно викликані до бойових
військових частин на навчальні збори, з
наступним їх призовом під час мобілізації,
та направлені у складі своїх штатних
підрозділів у райони бойового призначення.
За оцінками командирів саме такі добровольці ставали основою підрозділів,
швидко опановували військову техніку.
В ОСОБЛИВИЙ ПЕРІОД до військового оперативного резерву в
обов’язковому порядку зараховуються
військовослужбовці, які звільнені з
військової служби за призовом під час
мобілізації, строкової служби, військової
служби за контрактом, які за своїми професійно-психологічними характеристиками придатні до служби у військовому
резерві. Це дозволяє не допустити втрати
для Збройних Сил підготовлених військовослужбовців, які звільняються з військової служби і брали безпосередню участь у
бойових діях, зберегти накопичений бойовий потенціал підрозділів, після їх
звільнення.
Резервістами військового оперативного
резерву в першу чергу здійснюється ком-

плектування військових частин (установ), іальної оборони здійснюють підготовку у
які входять до бойового складу. Резервісти добровільному безоплатному порядку, в
призначаються на свої або ж вищі посади, тому числі у вихідні дні, вечірні часи.
Призначеннядо військового оперативнопереважно в тих частинах, підрозділах, де
го резерву не є перепоною щодо залучення
вони проходили службу.
В останні два роки в Збройних Силах резервістів до проходження військової
України впроваджено систему щорічної служби за контрактом. Навпаки, Генеральний штаб розглядає цю категорію військопідготовки резервістів в складі бойових
бригад, за якою вже підготовлено понад 30 вослужбовців, як пріоритетну для уклатис. резервістів. Особливістю навчальних дання з ними контрактів та комплектуванзборів резервістів є те, що вони проводять- ня ними військових частин, установ
ся в складі бойових бригад лише під час Збройних Сил України.
активних практичних дій в ході їх бойового злагодження, з залученням на доукомЯК СТАТИ РЕЗЕРВІСТОМ?
плектування кожної бригади 500 – 1 000
Починаючи з 2017 року резервістам
резервістів.
оперативного резерву пропонується уклаПризов резервістів військового опера- дати за спрощеним порядком контракти на
тивного резерву на військову службу
подальше проходження служби в резерві з
здійснюється з оголошенням загальної
командиром бойової бригади, до якої він
мобілізації або за окремим рішенням
зарахований.
Президента України в ході часткової
Крім цього, укласти контракт на промобілізації. Час на прибуття резервіста до ходження служби в резерві може кожен
військової частини (підрозділу) з моменту громадянин України, віком від 18 до 60
його оповіщення визначається – одна доба. років, не залежно від статі. Для чоловіків
Це дозволить у випадку відкритої агресії та жінок, які не мають досвіду військової
противника сформувати підрозділи з вже служби, пропонується спочатку укласти
підготовлених, маючих бойовий досвід,
контракт в територіальної обороні, де
військовослужбовців. Військові частини, пройти загальновійськову підготовку. В
за рахунок доукомплектування резервіста- подальшому ви можете бути залучені на
ми, будуть готові у стислі терміни до
навчальні збори резервістів до бойової
виконання завдань без додаткового прове- бригади з послідуючим укладанням відподення бойового злагодження.
відного контракту.
Ще одним із пріоритетних напрямів
ПЕРЕВАГИ РЕЗЕРВІСТА, якій уклав
розвитку служби в резерві стало комплек- контракт на проходження служби в резерві
тування резервістами організаційного ядра Резервіст, якій уклав контракт на провійськових частин територіальної оборони ходження служби в резерві, може бути
військових комісаріатів (на сьогодні укла- призваний на навчальні збори, за
дено більше 2 000 контрактів на проход- мобілізацією лише до своєї частини, на
ження служби у військовому резерві) з
свою посаду.
метою створення нової системи територРезервістам, які уклали контракт, надаіальної оборони держави, переважно за
ється переважне право отримати вищесторахунок добровольців. Крім участі у
ящу посаду, чергові військові звання.
навчальних зборах, резервісти територЗ питань укладання контракту на служ-
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у питаннях та відповідях
підготовлених резервістів необхідно
ПІДГОТОВКА РЕЗЕРВІСТІВ
бу в резерві Ви можете звернутися донайближчого військкомату або до командуван- Резервіст проходить підготовку у своєму збільшити привабливість служби. Генепідрозділі на посаді згідно з контрактом та ральним штабом Збройних Сил України
ня військової частини, якщо Ви вже
вже підготовлено законопроект, який
залучається до участі в усіх найбільш
резервіст оперативного резерву.
передбачає забезпечення резервістів
значущих заходах бойової підготовки
Вивчення кандидатів у резервісти
соціальним пакетом, аналогічним тому,
(бойові стрільби, тактичні навчання і т.
здійснюється шляхом:
який мають військовослужбовці за конвивчення особистих якостей, установ- ін.).
трактом, у тому числі: грошове забезпеченФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
лення рівня їх освіти та професійної приня на рівні військовослужбовців за прослуРезервістам щорічно виплачується
датності;
жені дні, безкоштовне медичне забезпеченгрошова винагорода у відповідності із
організації медичного огляду;
військовим званням за результатами вико- ня резервістів у військово-медичних устаперевірки фізичної підготовки;
новах, пільгове отримання ними вищої
нання програми підготовки. Також резпроведення заходів професійноервістам відшкодовують компенсацію за освіти, врахування служби в резерві при
психологічного тестування та відбору.
Резервіст проходить службу у військово- проїзд до місця проходження зборів та у обчисленні пенсії тощо.
Крім цього, громадяни, які проходять
зворотному напрямку і здійснюють випламу резерві на підставі контракту, який
службу у військовому резерві, не підлягату добових (відповідно до військових
укладає з державою в особі командира
ють призову на строкову військову службу.
звань).
військової частини.
Під час проходження служби резервісту У разі Вашої зацікавленості службою
Перший контракт з резервістами уклагарантується відповідні соціальні гарантії, у військовому резерві ми готові надати
дається строком на 3-5 років.
необхідну інформацію із вищезгаданого
можливість кар’єрного зростання по
Після закінчення строку дії першого
службі і отримання чергових військових питання за тел. – (044) 454-43-34.
контракту строк служби у військовому
З питань проходження служби Ви можерезерві може бути щоразу продовжений на звань. Законом України “Про військовий
обов’язок і військову службу”, впорядкова- те звернутися до найближчого військкома3-5 років до досягнення громадянином
граничного віку перебування у військово- но грошові виплати резервістам за період ту (ТЦК та СП) або до командування
виконання служби у військовому резерві військової частини, якщо Ви вже резервіст
му резерві.
У разі виникнення непередбачуваної (із розрахунку до двох мінімальних про- оперативного резерву.
ситуації (необґрунтованої відмови в
Якщо Ви справжній патріот, бажаєте
житкових мінімумів на місяць).
укладанні контракту тощо) ми готові
Служба в резерві це майже єдина мож- завжди бути готовим до захисту
надати термінову дієву підтримку за
Батьківщини і шукаєте адреналіну,
ливість одночасно будувати цивільну та
тел. – 044-454-43-34.
екстриму та нових вражень, варто звавійськову кар’єру.
жити: можливо служба у резерві укрРЕЗЕРВІСТУ ГАРАНТУЄТЬСЯ
аїнського війська саме для Вас?
Збереження робочого місця на весь
ЯКІ ПРИВІЛЕЇ ДЛЯ РЕЗЕРВІСТІВ?
Обладнання та екіпіровка резервістів період виконання обов’язків служби у
http://www.mil.gov.ua/rezervist/
Військова форма одягу, предмети осо- військовому резерві.
Ми розуміємо, що для збереження в
бистої екіпіровки резервістів аналогічні
передбаченим для військовослужбовців. Збройних Силах максимальної кількості

Збори резервістів на Луганщині
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Нам пишуть

Служба в резерві як спротив російській агресії
До зборів в складі військової частини залучені очільники Ради резервістів
при Генеральному штабі Збройних Сил України.
військових частин, де вони
проходили свою службу, зазначив заступник Ради резервістів
молодший лейтенант Мирослав
Гай під час брифінгу, який
відбувся сьогодні з нагоди
початку зборів.
«На власному прикладі,
вчора я підписав контракт на 5
років щодо проходження служби у військовому резерві.
Мотиваційним фактором для
мене було не матеріальні чинники, адже маю достатньо
високу заробітню плату у
цивільному житті.
Коли на сході України тривають бойові дії, цілком усвідомлюю, що проходження служби у
військовому резерві я зміцнюю
обороноздатність України, чим
допомагаю боротися з агресією
Російської Федерації. Підписавши контракт, я розумію для себе
особисто де я хочу служити, з
ким я хочу служити і яку я хочу
товані резервістами.
З метою спільного опрацювання
подальшу долю для себе та
Такий підхід дозволяє резервістам знати своїх рідних», - наголосив молодший
шляхів, пошуку вагомих стимулів для
своїх командирів, побратимів а також своє лейтенант Мирослав Гай.
укладання контрактів на службу у
штатне озброєння та військову техніку.
військовому резерві в січні цього року
Підписання таких контрактів, дозволить www.facebook.com/GeneralStaff.ua/
було створено Раду резервістів Збройних
резервістам за потреби повернутися до тих
Сил України, в якості колективного
дорадчого органу при
Генеральному штабі.
Зокрема Голова Ради
резервістів Збройних
Сил України молодший
лейтенант Тарас Ткалич
та його заступник молодший лейтенант Мирослав Гай, які проходили
службу в підрозділах
ДШВ ЗС України під час
мобілізації.
Першого дня проходження зборів вони уклали контракти на проходження служби в резерві в
складі своєї бригади.
«Всі резервісти, які
уклали контракти на
проходження служби в
резерві, залучаються на
збори на посади тільки за
своєю спеціальністю в
складі штатних
підрозділів своїх бригад.
Наприклад, в нашій
військовій частині є
екіпажі цілком укомплекУсі ми солдати України, незважаючи на чини і ранги. Цей Бойовий бюлетень підготовлено саме для Вас. Нам важливі Ваші думки і переживання. Напишіть нам про це.
Ваші фотографії і статті ми опублікуємо у наступних номерах. Видання не комерційне. Відповідальність за достовірність фактів, цитат, власних назв та інших відомостей несуть автори публікацій.

Наші контакти: е-mail: vspr22@ukr.net; www.facebook.com /Бойовий бюлетень-350122962046015

