
 

ВІЙСЬКОВА СЛУЖБА ЗА КОНТРАКТОМ –  

ЦЕ ПРЕСТИЖНО, ВИГІДНО ТА ПОЧЕСНО! 

               
Останнім часом в країні змінюється ставлення до Збройних сил України. Зросла потреба у професійній та 

вмотивованій армії. 

Переяслав-Хмельницький об’єднаний міський військовий комісаріат постійно проводить відбір 

кандидатів віком від 18 до 60 років на проходження військової служби за контрактом в Збройних силах 

України.  

Президентом України визначено завдання щодо підвищення з 2018-го року соціальних стандартів, 

грошового, матеріально-технічного забезпечення військовослужбовців Збройних сил України до гідного рівня, 

розбудувати боєздатну армію та довести її до стандартів країн НАТО. 

Основною перевагою військової служби за контрактом є стабільне грошове забезпечення та поетапне 

його зростання. 

   Відповідно до вимоги Міністра оборони України, надаємо розміри грошового забезпечення, яке 

виплачується, починаючи з 01 січня 2018 року: 

 солдат, ст. солдат (кухар) – 7 753 грн.;  

 солдат, ст.солдат (кулеметник) – 7 888 грн.;  

 солдат, ст.солдат (водій) – 8 156 грн.;  

 офіцер, ст. лейтенант – 11 272 грн.;  

 командир відділення, сержант – 10 546 грн.; 

 командир взводу, ст. лейтенант – 11 029 грн.; 

 командир роти, капітан – 12 499 грн.;  

 командир батальону, майор, підполковник – 13 196 грн.  

Також військовослужбовцям військової служби за контрактом гарантується: 

 перспектива на отримання житла; 

 забезпечення речовим майном та продовольством; 

 соціальний захист військовослужбовців та членів їх сімей; 

 можливість безкоштовного навчання в навчальних закладах; 

 можливість вибору військової частини, посади та місця для проходження військової служби за 

контрактом, в Київській області так і в інших регіонах України (за бажанням); 

 можливість підписання контракту строком від 6 місяців. 

Тільки сильна та професійна армія є гарантом безпеки та свободи нашої держави, нашого народу, наших 

дітей. 

 

 



 

УМОВИ ПРОХОДЖЕННЯ ВІЙСЬКОВОЇ СЛУЖБИ 

ЗА КОНТРАКТОМ ОСОБАМИ ОФІЦЕРСЬКОГО СКЛАДУ 
 

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. 

На військову службу осіб офіцерського складу за контрактом приймаються громадяни, 

які пройшли професійно-психологічний відбір і не досягли граничного віку перебування 

на військовій службі, мають відповідний рівень освіти (спеціаліст, магістр) та професію, 

споріднену з військово-обліковою спеціальністю (далі — ВОС), відповідний рівень 

фізичної підготовки та за станом здоров’я є придатними до військової служби. 

Офіцери запасу, які виявили бажання проходити військову службу 

за контрактом, подають до військового комісаріату за місцем перебуванням 

на військовому обліку: 

 заяву з проханням про прийняття на військову службу за контрактом; 

 два примірники автобіографії (написаний власноручно та у друкованому вигляді); 

 копію паспорта громадянина України; 

 копії свідоцтв про укладення шлюбу та народження дітей; 

 копії документів про освіту; 

 копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера фізичної особи — 

платника податків та інших обов’язкових платежів. 

Одночасно військовим комісаріатом здійснюється направлення запитів до органів 

внутрішніх справ і наркологічних диспансерів  щодо перебування кандидатів на обліку. 

Граничний вік перебування на військовій службі встановлюється: 

 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 військовослужбовців, які проходять військову службу під час особливого 

періоду: 

 - до 60 років (для осіб молодшого та старшого офіцерського складу); 

 - до 65 років (для осіб вищого офіцерського складу); 

 - до 50 років (для військовослужбовців-жінок). 

З питань оформлення на військову службу за контрактом, а також вступу у вищі 

військові навчальні  заклади звертатися до Переяслав-Хмельницького 

об’єднаного міського військового комісаріату за адресою: м. Переяслав-

Хмельницький,  

вул. Богдана Хмельницького, 84, 

тел.: 5-16-40, тел. моб.: (097) 460-77-51, (096) 244-60-47. 

 


