ОБОВ’ЯЗКИ, ПРАВА ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ
(відповідно до Статуту внутрішньої служби Збройних Сил України)
Цей Статут визначає загальні права та обов’язки військовослужбовців ЗСУ і їх взаємовідносини,
обов’язки основних посадових осіб полку і його підрозділів, правила внутрішнього порядку у військовій
частині та її підрозділах.
Статутом керуються всі військові частини, кораблі, управління, штаби, організації, установи і військові
навчальні заклади ЗСУ (далі — військові частини).
Обов’язки посадових осіб, не зазначені в цьому Статуті, визначаються відповідними порадниками та
положеннями.
Захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, шанування її державних символів є
обов’язком громадян України.
На військовослужбовців покладаються обов’язки, що визначаються статутами та порадниками Збройних
Сил України.
Загальні обов’язки військовослужбовців
Необхідність виконання завдань оборони України, захисту її суверенітету, територіальної цілісності та
недоторканності, а також завдань, визначених міжнародними зобов’язаннями України покладає на
військовослужбовців такі обов’язки:
свято і непорушно додержуватися Конституції України та законів України, Військової присяги, віддано
служити Українському народові, сумлінно і чесно виконувати військовий обов’язок;
бути хоробрим, ініціативним і дисциплінованим;
беззастережно виконувати накази командирів (начальників) і захищати їх у бою, як святиню оберігати
Бойовий Прапор своєї частини;
постійно підвищувати рівень військових професійних знань, вдосконалювати свою виучку і майстерність,
знати та виконувати свої обов’язки та додержуватися вимог статутів Збройних Сил України;
знати й утримувати в готовності до застосування закріплене озброєння, бойову та іншу техніку, берегти
державне майно;
дорожити бойовою славою Збройних Сил України та своєї військової частини, честю і гідністю
військовослужбовця Збройних Сил України;
поважати бойові та військові традиції, допомагати іншим військовослужбовцям, що перебувають у
небезпеці, стримувати їх від вчинення протиправних дій, поважати честь і гідність кожної людини;
бути пильним, суворо зберігати державну таємницю; (Абзац дев’ятий статті 11 із змінами, внесеними
згідно із Законом N 1420-IV від 03.02.2004)
вести бойові дії ініціативно, наполегливо, до повного виконання поставленого завдання;
виявляти повагу до командирів (начальників) і старших за військовим званням, сприяти їм у підтриманні
порядку і дисципліни;
додержуватися правил військового вітання, ввічливості й поведінки військовослужбовців, завжди бути
одягненим за формою, чисто й охайно.
Про все, що сталося з військовослужбовцем і стосується виконання ним службових обов’язків, та про
зроблені йому зауваження військовослужбовець зобов’язаний доповідати своєму безпосередньому
начальникові.
Військовослужбовець зобов’язаний додержуватися вимог безпеки, вживати заходів до запобігання
захворюванню,

травматизму,

повсякденно

підвищувати

утримуватися від шкідливих для здоров’я звичок.

фізичну

загартованість

і

тренованість,

Із службових та особистих питань військовослужбовець повинен звертатися до свого безпосереднього
начальника, а якщо він не може їх вирішити — до наступного прямого начальника.
Військовослужбовець зобов’язаний знати і неухильно додержуватися прийнятих Україною норм
міжнародного гуманітарного права.
Кожний військовослужбовець зобов’язаний виконувати службові обов’язки, що визначають обсяг
виконання завдань, доручених йому за посадою. Ці обов’язки визначаються статутами Збройних Сил
України, а також відповідними посібниками, порадниками, положеннями, інструкціями.
На військовослужбовців під час перебування на бойовому чергуванні, у внутрішньому і гарнізонному
наряді, а також під час виконання інших завдань покладаються спеціальні обов’язки. Ці обов’язки та
порядок їх виконання визначаються законами і статутами Збройних Сил України, а також іншими
нормативно-правовими актами, що приймаються на основі законів і статутів Збройних Сил України.
Права військовослужбовців
Військовослужбовці перебувають під захистом держави і мають усю повноту прав і свобод, закріплених
Конституцією України.
19. Держава гарантує військовослужбовцям та членам їх сімей соціальний і правовий захист відповідно
до законів та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів.
Військовослужбовці під час виконання службових обов’язків мають право застосовувати заходи
фізичного впливу, а також носити, зберігати та застосовувати спеціальні засоби, зброю в порядку,
встановленому законодавством.
Застосування заходів фізичного впливу, спеціальних засобів та зброї допускається, якщо інші заходи
виявилися неефективними або якщо через обставини застосування інших заходів є неможливим.
Застосуванню зброї, за винятком випадків раптового нападу, нападу із застосуванням бойової техніки,
транспортних засобів, літальних апаратів, морських і річкових суден, втечі з-під варти зі зброєю або за
допомогою транспортних засобів під час руху, повинно передувати попередження про намір
застосовувати зброю і постріл угору.
У разі застосування і використання зброї військовослужбовець зобов’язаний вжити всіх заходів для того,
щоб не було завдано шкоди стороннім особам.
Військовослужбовці мають право застосовувати спеціальні засоби, засоби фізичного впливу та зброю
особисто або у складі підрозділу: (Абзац перший статті 22 із змінами, внесеними згідно із Законом N
1420-IV від 03.02.2004)
для захисту свого здоров’я і життя, а також здоров’я і життя інших військовослужбовців і цивільних осіб
від нападу, якщо іншими способами й засобами захистити їх у даній ситуації неможливо;
для затримання особи, яку застали при вчиненні тяжкого злочину та яка намагається втекти або яка
чинить збройний опір, намагається втекти з-під варти, а також для затримання озброєної особи, яка
загрожує застосуванням зброї та інших засобів, що становить загрозу для життя і здоров’я
військовослужбовця чи інших осіб;
для відбиття нападу на об’єкти, що охороняються військовослужбовцями, а також для звільнення цих
об’єктів у разі захоплення;
у разі спроби насильного заволодіння зброєю, бойовою та іншою технікою, якщо іншими способами і
засобами неможливо припинити цю спробу.
Посадові особи варти та патруля мають право застосовувати зброю у випадках і в порядку, визначеному
Статутом гарнізонної і вартової служб Збройних Сил України.

Про застосування фізичної сили та спеціальних засобів військовослужбовець доповідає своєму
безпосередньому командирові (начальникові).
Про поранення або смерть, що сталися внаслідок застосування фізичного впливу і спеціальних засобів,
а також про всі випадки застосування зброї військовослужбовець зобов’язаний негайно і письмово
повідомити свого командира (начальника), а командир (начальник) військової частини негайно доповідає
безпосередньому командирові (начальникові), а також повідомляє військового прокурора та начальника
органу управління Військової служби правопорядку Збройних Сил України (далі — Служба
правопорядку) в гарнізоні.
Повідомлення начальника органу управління Служби правопорядку про застосування заходів фізичного
впливу, спеціальних засобів та зброї здійснюється в разі їх застосування військовослужбовцями
Збройних Сил України.
Військовослужбовець має право використовувати зброю для подання сигналу тривоги або виклику
допомоги.
Відповідальність військовослужбовців
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дисциплінарну, адміністративну, матеріальну, цивільно-правову та кримінальну відповідальність згідно із
законом.
Військовослужбовці, на яких накладається дисциплінарне стягнення за вчинене правопорушення, не
звільняються від матеріальної та цивільно-правової відповідальності за ці правопорушення. За вчинення
злочину військовослужбовці притягаються до кримінальної відповідальності на загальних підставах.
Єдиноначальність є одним із принципів будівництва і керівництва Збройними Силами України і полягає
в:
наділенні командира (начальника) всією повнотою розпорядчої влади стосовно підлеглих і покладенні
на нього персональної відповідальності перед державою за всі сторони життя та діяльності військової
частини, підрозділу і кожного військовослужбовця;
наданні командирові (начальникові) права одноособово приймати рішення, віддавати накази;
забезпеченні виконання зазначених рішень (наказів), виходячи із всебічної оцінки обстановки та
керуючись вимогами законів і статутів Збройних Сил України.
За своїм службовим становищем і військовим званням військовослужбовці можуть бути начальниками
або підлеглими стосовно інших військовослужбовців.
Начальник має право віддавати підлеглому накази і зобов’язаний перевіряти їх виконання.
Підлеглий зобов’язаний беззастережно виконувати накази начальника, крім випадків віддання явно
злочинного наказу, і ставитися до нього з повагою.
Начальники, яким військовослужбовці підпорядковані за службою, у тому числі і тимчасово, є прямими
начальниками для цих військовослужбовців. Найближчий до підлеглого прямий начальник є
безпосереднім начальником.
На військовослужбовців, які відбувають кримінальне покарання у виді арешту на гауптвахті Служби
правопорядку, не поширюється дія частини другої цієї статті і статті 32 цього Статуту. Зазначені
військовослужбовці зобов’язані виконувати команди та розпорядження військових службових осіб та
військовослужбовців чергових змін Служби правопорядку. (Статтю 33 доповнено частиною згідно із
Законом N 1420-IV від 03.02.2004)

У разі спільного виконання службових обов’язків військовослужбовцями, що не підпорядковані один
одному, якщо їх службові відносини не визначені командиром (начальником), начальником є старший із
них за посадою, а за рівних посад — старший за військовим званням.
Командир (начальник) відповідає за відданий наказ, його наслідки та відповідність законодавству, а
також за невжиття заходів для його виконання, за зловживання, перевищення влади чи службових
повноважень.
За віддання і виконання явно злочинного наказу (розпорядження) винні особи притягаються до
відповідальності згідно із законом.
У разі коли військовослужбовець, який виконує наказ, отримав від іншого командира (начальника),
старшого за службовим становищем чи військовим званням, новий наказ, що стане перешкодою для
виконання попереднього, він доповідає про це командирові (начальникові), який віддав наступний наказ,
і після отримання його згоди припиняє виконання попереднього наказу.
Командир (начальник), який віддав наступний наказ, повідомляє про це командира (начальника), який
віддав попередній наказ.
Правовий статус військовослужбовців - це сукупність гарантованих Конституцією та законами України
прав та свобод, а також обов’язків та відповідальності, встановлених законами та іншими нормативноправовими актами України.
Обсяг та реальний зміст прав, свобод, обов’язків та відповідальності військовослужбовців залежить від
багатьох факторів чи обставин, з яких можна виділити два головних :
По-перше. Військовослужбовець є громадянином своєї держави, отже він має загальний правовий
статус особи та громадянина, що включає в себе загальні права та обов’язки, що належать всім
громадянам. У статті 18 Статуту внутрішньої служби збройних Сил України зазначено, що
військовослужбовці мають усю повноту прав і свобод, закріплених Конституцією України.
По-друге, обумовлена особливостями військової служби та специфічністю службових обов’язків, низка
факторів, таких, зокрема як:
- обов’язок погодитись з певними обмеженнями деяких своїх основних прав та свобод (свобода
пересування, вибір місця проживання, участь у діяльності політичних партій, страйках, демонстраціях,
заняття підприємництвом тощо);
- необхідність неухильного виконання наказів в будь-яких умовах;
- детальна регламентація службової діяльності та побуту;
- наявність підвищеного ризику для здоров’я та життя, обумовлює наявність спеціального (особливого)
правового статусу.
У статті 9 названого статуту про це сказано так : „Військовослужбовці Збройних Сил України ... мають
права й свободи громадян України з урахуванням особливостей, що визначаються Конституцією
України, законами України з військових питань, військовими статутами Збройних Сил України та іншими
нормативно-правовими актами.
На військовослужбовців покладаються обов’язки, що визначаються військовими статутами та
порадниками Збройних Сил України”.
Отже, специфічність правового статусу військовослужбовця в тому, що його права і свободи, обов’язки
та відповідальність визначаються з врахуванням можливостей їх реалізації в умовах Збройних Сил чи
інших військових формувань, що тягне за собою певні обмеження військовослужбовця в названих
правах та свободах.
Як бачимо, правовий статус включає поняття: права, свободи, обов’язки, відповідальність.

Військовослужбовці, що знаходяться на бойовому чергуванні (бойовій службі), у добовому наряді,
несуть гарнізонну чи вартову службу несуть спеціальні обов’язки, які виходять за межі його щоденних
посадових обов’язків. Наприклад, вартовий має право підпорядковуватись лише чітко визначеним
особам, а також застосовувати зброю. Хоча тут хтось може зауважити, що останнє певною мірою можна
назвати і обов’язком. Що є ще одним свідченням дуалізму прав та обов’язків у військовослужбовця.
Крім посадових та спеціальних прав і обов’язків всі військовослужбовці мають загальні обов’язки,
притаманні військовослужбовцям незалежно від посад, а також права, пов’язані з проходженням служби.
Загальні обов’язки та права військовослужбовців викладені у розділі 1 частини 1 Статуту внутрішньої
служби Збройних Сил України ( відповідно статті 11-17 та 18-25).

