Військова служба та її види
1. Військова служба є державною службою особливого характеру, яка полягає у
професійній діяльності придатних до неї за станом здоров’я і віком громадян України,
пов’язаній із захистом Вітчизни. Час проходження військової служби зараховується
громадянам України до їх страхового стажу, стажу роботи, стажу роботи за спеціальністю, а
також до стажу державної служби.
2. Порядок проходження громадянами України військової служби, їх права та
обов’язки визначаються цим Законом, відповідними положеннями про проходження
військової служби громадянами України, які затверджуються Президентом України, та
іншими нормативно-правовими актами.
3. Військова служба в Україні організується з дотриманням конституційної вимоги
про відокремлення церкви і релігійних організацій від держави.
4. Види військової служби: строкова військова служба; військова служба за призовом
під час мобілізації, на особливий період; військова служба за контрактом осіб рядового,
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.
5. Строкову військову службу громадяни України проходять відповідно до законів
України у Збройних Силах України та інших військових формуваннях з метою здобуття
військово-облікової спеціальності, набуття практичних навичок і умінь для збройного
захисту Вітчизни.
6. Виконання військового обов’язку в запасі полягає в дотриманні
військовозобов’язаними порядку і правил військового обліку, проходженні зборів для
збереження та вдосконалення знань, навичок і умінь, необхідних для виконання обов’язків
військової служби в особливий період.
7. Громадяни України в добровільному порядку можуть проходити службу у
військовому резерві Збройних Сил України або інших військових формувань. Порядок
відбору та прийняття на службу у військовому резерві, строки, умови й порядок її
проходження, а також підстави й порядок звільнення зі служби визначаються цим Законом,
відповідними положеннями про проходження громадянами України служби у військовому
резерві, які затверджуються Президентом України, та іншими нормативно-правовими
актами.
8. Структура військового резерву людських ресурсів установлюється Міністерством
оборони України та затверджується Кабінетом Міністрів України.
9. Громадяни України, які призвані або добровільно вступили на військову службу,
прийняті на службу у військовому резерві, складають Військову присягу на вірність
Українському народу.
10. Громадяни України, які приписуються до призовних дільниць, направляються для
підготовки до військової служби, призиваються або приймаються на військову службу,
приймаються на службу у військовому резерві, та військовозобов’язані, призначені для
комплектування посад за відповідними військово-обліковими спеціальностями під час
проведення мобілізації, проходять обов’язковий медичний огляд. Порядок проходження
медичного огляду затверджується Міністерством оборони України та центральними
органами виконавчої влади, які відповідно до закону здійснюють керівництво військовими
формуваннями, за погодженням з центральним органом виконавчої влади в галузі охорони
здоров’я. Перелік військово-облікових спеціальностей затверджується Міністерством
оборони України.

