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Питання адміністративно-правового забезпечення військової служби
у Збройних Силах України (далі – ЗСУ) є надзвичайно актуальним,
адже військова служба є державною службою особливого характеру,
яка є одним з основних інститутів адміністративного права, нормами
якого і регулюються найважливіші відносини даної служби.
Загальнотеоретичні питання адміністративно-правового забезпечення
досліджувались такими відомими науковцями, як В.Б. Авер’янов, К.В.
Барсуков, В.М. Бевзенко, А.І. Берлач, Ю.П. Битяк, В.М. Гаращук, І.С.
Гриценко, О.М. Гумін, Р.А. Калюжний, В.К. Колпаков, А.Т. Комзюк,
О.М. Музичук та іншими, при цьому немає єдності думок дослідників
щодо поняття і змісту адміністративно-правового забезпечення, його
елементів. Так, автори тлумачного словника юридичних термінів дають
таке визначення даного поняття: «адміністративно-правове
забезпечення – це один із видів правового забезпечення, яке за
допомогою правових (адміністративних) засобів впливає на поведінку
людей та на суспільні відносини» [1, 9] Термін «забезпечення» згідно
тлумачного словника визначається як: 1) задоволення когось (чогось) у
якихось потребах, створення надійних умов для здійснення чого-
небудь; гарантування чогось; 2) матеріальні засоби до існування:
матеріальне, пенсійне, соціальне забезпечення [2, 682]. К. Барсуков
вважає, що адміністративно-правове забезпечення проходження служби
у складі миротворчих підрозділів – це складне, багатопланове,
комплексне поняття, головним змістом якого є діяльність держави щодо
створення належних правових умов відбору персоналу, підготовка
кадрів, направлення до миротворчих місій та гарантування правового
захисту шляхом установлення відповідного нормативно-правового
забезпечення проходження служби [3, 8]. Інші науковці, О. Гумін та Є.
Пряхін акцентують на тому, що адміністративно-правове забезпечення
варто розглядати у широкому та вузькому розуміннях. У широкому
розумінні адміністративно-правове забезпечення – це упорядкування
суспільних відносин уповноваженими на те державою органами, їх
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юридичне закріплення за допомогою правових норм, охорона,
реалізація і розвиток. Вузьке значення адміністративно-правового
забезпечення буде змінюватися залежно від того, про які суспільні
відносини буде вестися мова. До основних елементів адміністративно-
правового забезпечення слід віднести: 1) об’єкт; 2) суб’єкт; 3) норми
адміністративного права; 4) адміністративно-правові відносини; 5)
гарантії, заходи, засоби, форми та методи адміністративно-правового
забезпечення [4, 49].

На основі вищевикладеного можна визначити власне бачення і
поняття адміністративно-правового забезпечення військової служби у
ЗСУ, під яким ми розуміємо сукупність адміністративно-правових
засобів (норм адміністративного права, адміністративно-правових
відносин, юридичних фактів, правових актів тощо), якими визначаються
поняття, види, порядок проходження військової служби, права і
обов’язки військовослужбовців, їх відповідальність, гарантії
матеріального і фінансового забезпечення, правового і соціального
захисту, а також діяльність суб’єктів публічної адміністрації по
виконанню їх завдань, функцій і повноважень з використанням
відповідних форм і методів діяльності у сфері військової служби з
метою створення належних умов для ефективного функціонування
військової служби у Збройних Силах України. Найважливішими
правовими актами, які регулюють суспільні відносини і складають
правову основу адміністративно-правового забезпечення військової
служби у ЗСУ, є Конституція України, закони України «Про військовий
обов’язок і військову службу», «Про Збройні Сили України», «Про
соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей»,
«Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про
пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких
інших осіб», «Про державні гарантії соціального захисту
військовослужбовців, які звільняються із служби у зв’язку з
реформуванням Збройних Сил України, та членів їхніх сімей», «Про
Військову службу правопорядку у Збройних Силах України», «Про
Дисциплінарний статут Збройних Сил України», «Про Стройовий
статут Збройних Сил України», «Про Статут гарнізонної та вартової
служб Збройних Сил України», «Про Статут внутрішньої служби
Збройних Сил України», «Про Державний бюджет України на 2019
рік», Кодекс України про адміністративні правопорушення, указ
Президента України «Про Положення про проходження громадянами
України військової служби у Збройних Силах України», наказ
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Міністерства оборони України «Про затвердження Інструкції про
організацію у Збройних Силах України соціального і правового захисту
військовослужбовців, військовозобов’язаних та резервістів, призваних
на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори, та членів їхніх сімей,
працівників Збройних Сил України», та інші нормативно-правові акти;
важливими є також індивідуальні правові акти органів військового
управління та військового командування.

Згідно статті 17 Конституції України, оборона України, захист її
суверенітету, територіальної цілісності і недоторканності покладаються
на Збройні Сили України [5]. Відповідно до статті 1 закону України
«Про Збройні Сили України», Збройні Сили України - це військове
формування, на яке відповідно до Конституції України покладаються
оборона України, захист її суверенітету, територіальної цілісності і
недоторканності. Збройні Сили України забезпечують стримування
збройної агресії проти України та відсіч їй, охорону повітряного
простору держави та підводного простору у межах територіального
моря України у випадках, визначених законом, беруть участь у заходах,
спрямованих на боротьбу з тероризмом [6].

Служба у Збройних Силах України – це військова служба, поняття
якої визначається у статті 2 закону України «Про військовий обов’язок і
військову службу» (далі – Закон). Військова служба є державною
службою особливого характеру, яка полягає у професійній діяльності
придатних до неї за станом здоров’я і віком громадян України (за
винятком випадків, визначених законом), іноземців та осіб без
громадянства, пов’язаній із обороною України, її незалежності та
територіальної цілісності. Час проходження військової служби
зараховується громадянам України до їх страхового стажу, стажу
роботи, стажу роботи за спеціальністю, а також до стажу державної
служби [7].

Згідно Закону, проходження військової служби здійснюється:
- громадянами України - у добровільному порядку (за контрактом)

або за призовом;
- іноземцями та особами без громадянства - у добровільному

порядку (за контрактом) на посадах, що підлягають заміщенню
військовослужбовцями рядового, сержантського і старшинського
складу Збройних Сил України.

Громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які
проходять військову службу, є військовослужбовцями.
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Порядок проходження військової служби, права та обов’язки
військовослужбовців визначаються цим та іншими законами,
відповідними положеннями про проходження військової служби, що
затверджуються Президентом України, та іншими нормативно-
правовими актами.

Згідно Закону, до видів військової служби відносяться:
- строкова військова служба;
- військова служба за призовом під час мобілізації, на особливий

період;
- військова служба за контрактом осіб рядового складу;
- військова служба за контрактом осіб сержантського і

старшинського складу;
- військова служба (навчання) курсантів вищих військових

навчальних закладів, а також вищих навчальних закладів, які мають у
своєму складі військові інститути, факультети військової підготовки,
кафедри військової підготовки, відділення військової підготовки (далі -
вищі військові навчальні заклади та військові навчальні підрозділи
вищих навчальних закладів);

- військова служба за контрактом осіб офіцерського складу;
- військова служба за призовом осіб офіцерського складу [7].
Збройні Сили України та інші військові формування

комплектуються військовослужбовцями шляхом: призову громадян
України на військову службу; прийняття громадян України на військову
службу за контрактом.

Військовослужбовці, резервісти та військовозобов'язані поділяються
на рядовий склад, сержантський і старшинський склад та офіцерський
склад, відповідно до якого присвоюються військові звання. Присвоєння
та позбавлення військових звань, пониження та поновлення у
військовому званні військовослужбовців, військовозобов’язаних та
резервістів, переатестація осіб, які мають спеціальні звання або класні
чини, для присвоєння військових звань здійснюються в порядку,
визначеному статутами Збройних Сил України, положеннями про
проходження військової служби, положеннями про проходження
громадянами України служби у військовому резерві. Військові звання
присвоюються довічно.

Законом передбачено військові посади, які заміщуються
військовослужбовцями. Військові посади (штатні посади, що
підлягають заміщенню військовослужбовцями) і відповідні їм військові
звання передбачаються у штатах (штатних розписах) військових частин,
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кораблів, органів військового управління, установ, організацій, вищих
військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів
вищих навчальних закладів. Військовослужбовці, які обіймають штатні
посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи
адміністративно-господарських обов’язків, або які спеціально
уповноважені на виконання таких обов’язків згідно із законодавством, є
військовими посадовими особами.

Для військовослужбовців установлюються військова форма одягу та
знаки розрізнення. Військова форма одягу - комплект одноманітних за
конструкцією та регламентованих за зовнішнім виглядом предметів
одягу, взуття та окремих видів спорядження, встановлений для
військовослужбовців Збройних Сил України та інших військових
формуван. Знаки розрізнення військовослужбовців - знаки (погони,
нарукавні та нагрудні знаки, знаки на спину; знаки на головних уборах,
зокрема кокарди, емблеми, орнаменти; гаптування; канти і лампаси;
ґудзики з символікою) на форменому одязі, призначені для позначення
військових звань, посад, приналежності до держави, військового
формування, виду Збройних Сил України, роду військ, служб,
військових частин (підрозділів). Зразки військової форми одягу та
загальні вимоги до знаків розрізнення, правила носіння військової
форми одягу та зразки знаків розрізнення військовослужбовців
Збройних Сил України розробляються та затверджуються
Міністерством оборони України [7].

Важливим елементом адміністративно-правового забезпечення
військової служби у ЗСУ є нормативне визначення порядку
проходження військової служби, зокрема, граничного віку перебування
на військовій службі, строків проходження військової служби,
звільнення з військової служби тощо. Граничний вік перебування на
військовій службі встановлюється:

- для військовослужбовців рядового, сержантського і старшинського
складу, які проходять військову службу за контрактом, - до 45 років;

- для військовослужбовців молодшого офіцерського складу - до 45
років;

- для військовослужбовців старшого офіцерського складу: майорів
(капітанів 3 рангу), підполковників (капітанів 2 рангу) - до 50 років;
полковників (капітанів 1 рангу) - до 55 років;

- для військовослужбовців вищого офіцерського складу - до 60 років;
- для військовозобов’язаних та резервістів, які призиваються на

військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період,
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та військовослужбовців, які проходять військову службу під час
особливого періоду, - до досягнення граничного віку перебування в
запасі та у військовому резерві.

Строки строкової військової служби в календарному обчисленні
встановлюються:

- для солдатів і матросів, сержантів і старшин, які проходять
строкову військову службу в Збройних Силах України та інших
військових формуваннях, - до 18 місяців;

- для осіб, які на час призову на строкову військову службу мають
ступінь вищої освіти спеціаліст або магістр, - до 12 місяців.

Для громадян України, які приймаються на військову службу за
контрактом та призначаються на посади, установлюються такі строки
військової служби в календарному обчисленні:

- для осіб рядового складу - 3 роки;
- для осіб сержантського і старшинського складу - від 3 до 5 років;
- для курсантів вищих військових навчальних закладів та військових

навчальних підрозділів вищих навчальних закладів - час навчання у
вищому військовому навчальному закладі або військовому навчальному
підрозділі вищого навчального закладу;

- для осіб офіцерського складу: для громадян, яким первинне
військове звання присвоєно після проходження повного курсу
військової підготовки за програмою підготовки офіцерів запасу або в
порядку атестування осіб до присвоєння первинних військових звань
офіцерського складу запасу, - від 2 до 5 років; для інших громадян - від
1 до 5 років [7].

Початком проходження військової служби вважається:
- день відправлення у військову частину з обласного збірного пункту

- для громадян, призваних на строкову військову службу;
- день зарахування до списків особового складу військової частини

(військового навчального закладу, установи тощо) - для громадян,
прийнятих на військову службу за контрактом, у тому числі
військовозобов'язаних, які проходять збори, та резервістів під час
мобілізації;

- день призначення на посаду курсанта вищого військового
навчального закладу, військового навчального підрозділу вищого
навчального закладу - для громадян, які не проходили військову
службу, та військовозобов'язаних;

- день відправлення у військову частину з районного (міського)
військового комісаріату - для громадян, призваних на військову службу
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під час мобілізації, на особливий період, та на військову службу за
призовом осіб офіцерського складу.

Закінченням проходження військової служби вважається день
виключення військовослужбовця зі списків особового складу військової
частини (військового навчального закладу, установи тощо) у порядку,
встановленому положеннями про проходження військової служби
громадянами України [7].

Військовослужбовці вважаються такими, що виконують обов'язки
військової служби:

- на території військової частини або в іншому місці роботи (занять)
протягом робочого (навчального) часу, включаючи перерви,
встановлені розпорядком (розкладом занять);

- на шляху прямування на службу або зі служби, під час службових
поїздок, повернення до місця служби;

- поза військовою частиною, якщо перебування там відповідає
обов'язкам військовослужбовця або його було направлено туди за
наказом відповідного командира (начальника);

- під час виконання державних обов'язків, у тому числі у випадках,
якщо ці обов'язки не були пов'язані з військовою службою;

- під час виконання обов'язку з урятування людського життя,
охорони державної власності, підтримання військової дисципліни та
охорони правопорядку.

Звільнення військовослужбовців з військової служби здійснюється:
- у запас, якщо військовослужбовці не досягли граничного віку

перебування в запасі і за станом здоров’я придатні до військової
служби;

- у відставку, якщо військовослужбовці досягли граничного віку
перебування в запасі та у військовому резерві або визнані військово-
лікарськими комісіями непридатними за станом здоров’я до військової
служби з виключенням з військового обліку [7].

Одним з основних елементів адміністративно-правового
забезпечення військової служби у ЗСУ є визначення прав та обов’язків
військовослужбовців, гарантій їх реалізації. Ці права та обов’язки
визначаються Конституцією та законами України, статутами ЗСУ,
правовими актами Президента України як Верховного
Головнокомандувача Збройних Сил України, Кабінету Міністрів
України, органів військового управління та військовим командуванням
в межах їх компетенції, посадовими інструкціями.
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До важливих елементів адміністративно-правового забезпечення
військової служби відносяться гарантії соціального та правового
захисту, фінансового та матеріального забезпечення
військовослужбовців ЗСУ, які закріплені у Конституції та спеціальних
законах України, які були наведені вище.

Дуже важливим елементом адміністративно-правового забезпечення
військової служби є встановлення відповідальності
військовослужбовців ЗСУ за вчинення ними правопорушень у сфері
військового обов’язку і військової служби, що регулюється нормами
адміністративного права, а саме дисциплінарної і адміністративної
відповідальності, а також заохочень.

Дисциплінарна відповідальність військовослужбовців ЗСУ
регулюється Дисциплінарним статутом Збройних Сил України,
затвердженим спеціальним законом [8]. Згідно Закону, цей Статут
визначає сутність військової дисципліни, обов'язки
військовослужбовців, а також військовозобов’язаних та резервістів під
час проходження зборів щодо її додержання, види заохочень та
дисциплінарних стягнень, права командирів щодо їх застосування, а
також порядок подання і розгляду заяв, пропозицій та скарг.

Згідно Дисциплінарного статуту, у разі невиконання (неналежного
виконання) військовослужбовцем своїх службових обов'язків,
порушення військовослужбовцем військової дисципліни або
громадського порядку, командир повинен нагадати йому про обов'язки
служби, а за
необхідності - накласти дисциплінарне стягнення. За вчинення
адміністративних правопорушень військовослужбовці несуть
дисциплінарну відповідальність за цим Статутом, за винятком випадків,
передбачених Кодексом України про адміністративні правопорушення.
Дисциплінарний статут визначає види дисциплінарних стягнень для
відповідних категорій військовослужбовців, підстави, порядок, строки і
терміни їх застосування та повноваження відповідних командирів
(начальників) щодо застосування дисциплінарних стягнень.

Особливості адміністративної відповідальності військовослужбовців
ЗСУ визначаються статтею 15 Кодексу України про адміністративні
правопорушення, згідно якої військовослужбовці, військовозобов’язані
та резервісти під час проходження зборів несуть відповідальність за
адміністративні правопорушення за дисциплінарними статутами (тобто
дисциплінарну відповідальність), крім відповідальності за окремі види
адміністративних правопорушень, визначених у ч. 1 статті 15 Кодексу,
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за вчинення яких вони несуть адміністративну відповідальність на
загальних підставах, при цьому до них не можуть бути застосовані такі
види адміністративних стягнень, як громадські роботи, виправні роботи
і адміністративний арешт [9]. Крім того, в главі 13-Б (статті 172-10 –
172-20) Кодексу закріплені склади військових адміністративних
правопорушень, суб’єктами яких можуть бути лише
військовослужбовці, військовозобов’язані і резервісти під час
проходження зборів, а статтею 24 Кодексу за вчинення цих
адміністративних правопорушень передбачено таке адміністративне
стягнення, як арешт з утриманням на гауптвахті, яке не застосовується
до інших категорій осіб і за інші види адміністративних правопорушень.

За вчинення адміністративних правопорушень, пов’язаних з
корупцією (глава 13-А Кодексу України про адміністративні
правопорушення), військовослужбовці ЗСУ несуть адміністративну
відповідальність, передбачену цим Кодексом [9].

Заохочення як елемент адміністративно-правового забезпечення
військової служби у ЗСУ закріплені в Дисциплінарному статуті
Збройних Сил України, затвердженому відповідним законом,
відповідно до якого заохочення є важливим засобом виховання
військовослужбовців і зміцнення військової дисципліни. Кожний
командир у межах прав, наданих йому цим Статутом, зобов'язаний
заохочувати підлеглих військовослужбовців за старанність, розумну
ініціативу та сумлінне виконання службових обов'язків. Заохочення має
бути заслуженим. При визначенні виду заохочення враховується
характер заслуг військовослужбовця та його ставлення до служби за
попередній час. За мужність і відвагу, проявлені під час виконання
військового обов'язку, зразкове управління військами, високі показники
в бойовій підготовці, оволодінні військовою технікою та озброєнням,
інші заслуги перед Вітчизною, Збройними Силами України начальники
мають право висувати підлеглих військовослужбовців для відзначення
державними нагородами України [8].

Таким чином, нами розглянуто питання адміністративно-правового
забезпечення військової служби у Збройних Силах України, визначено
власне його поняття, правову основу та основні елементи, ґрунтовний
аналіз яких в межах визначеного обсягу даної статті неможливо
здійснити, це має стати предметом дослідження в наступних окремих
статтях.
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