ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо проходження військової служби у Збройних Силах України іноземцями та
особами без громадянства
(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2015, № 47, ст.436)
Верховна Рада України
постановляє:
I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1. Статтю 447 Кримінального кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 25-26, ст. 131) викласти в такій редакції:
"Стаття 447. Найманство
1. Вербування, фінансування, матеріальне забезпечення, навчання найманців з метою використання у збройних конфліктах, воєнних або
насильницьких діях, спрямованих на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу, захоплення державної влади, перешкоджання
діяльності органів державної влади чи порушення територіальної цілісності, а також використання найманців у збройних конфліктах, воєнних
або насильницьких діях караються позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років.
2. Ті самі діяння, вчинені службовою особою з використанням службового становища, караються позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна або без такої.
3. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, що призвели до загибелі людини, караються позбавленням волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років або довічним позбавленням волі з конфіскацією майна або без такої.
4. Участь найманця у збройному конфлікті, воєнних або насильницьких діях карається позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років.
5. Найманець звільняється від кримінальної відповідальності за дії, передбачені частиною четвертою цієї статті, якщо він до притягнення до
кримінальної відповідальності добровільно припинив участь у збройному конфлікті, воєнних або насильницьких діях та повідомив про свою
участь у конфлікті, воєнних або насильницьких діях або іншим чином сприяв припиненню або розкриттю злочинів, передбачених частинами
першою - третьою цієї статті, якщо в його діях немає складу іншого злочину.
Примітка. Під найманцем у цій статті слід розуміти особу, яка:
1) спеціально завербована в Україні чи за її межами для того, щоб брати на території України чи території інших держав участь у збройному
конфлікті, воєнних або насильницьких діях, спрямованих на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу, захоплення державної
влади, перешкоджання діяльності органів державної влади чи порушення територіальної цілісності;
2) бере участь у воєнних або насильницьких діях з метою одержання будь-якої особистої вигоди;
3) не є ні громадянином (підданим) сторони, що перебуває у конфлікті, ні особою, яка постійно на законних підставах проживає на території,
яка контролюється стороною, що перебуває у конфлікті;
4) не входить до особового складу збройних сил держави, на території якої здійснюються такі дії;
5) не послана державою, яка не є стороною, що перебуває у конфлікті, для виконання офіційних обов'язків як особи, яка входить до складу її
збройних сил".
2. Статтю 3 Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" (Відомості Верховної Ради України,
1992 р., № 15, ст. 190; 2006 р., № 51, ст. 519) доповнити пунктом 3 такого змісту:
"3. Дія цього Закону не поширюється на іноземців та осіб без громадянства, які проходять військову службу у Збройних Силах України".
3. У Статуті внутрішньої служби Збройних Сил України, затвердженому Законом України "Про Статут внутрішньої служби Збройних Сил
України" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 22-23, ст. 194 із наступними змінами):
1) після розділу "ВІЙСЬКОВА ПРИСЯГА" доповнити новим розділом такого змісту:
"ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ІНОЗЕМЦЯ ТА ОСОБИ БЕЗ ГРОМАДЯНСТВА
Я, (прізвище, ім'я), вступаю на військову службу до Збройних Сил України і зобов'язуюся захищати Українську державу, її незалежність та
територіальну цілісність.
Я буду сумлінно і чесно виконувати обов'язки військової служби, накази командирів, неухильно додержуватися Конституції України і законів
України, зберігати військову таємницю, а під час виконання завдань і наказів в умовах воєнного стану або бойових чи воєнних дій - діяти
відповідно до загальновизнаних принципів та норм міжнародного гуманітарного права";
2) статтю 3 розділу "ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ" викласти в такій редакції:
"3. Військова служба у Збройних Силах України та інших військових формуваннях, утворених відповідно до законів України, є державною
службою особливого характеру, яка полягає у професійній діяльності придатних до неї за станом здоров'я і віком осіб, пов'язаній із захистом
України.
Порядок проходження військової служби, права та обов'язки військовослужбовців визначаються законами України, положеннями про
проходження військової служби відповідними категоріями військовослужбовців, що затверджуються Президентом України, та іншими
нормативно-правовими актами";
3) назву розділу 1 та статтю 9 викласти в такій редакції:
"Розділ 1.
Обов'язки, права та відповідальність військовослужбовців
Загальні положення
9. Військовослужбовці Збройних Сил України мають права і свободи з урахуванням особливостей, що визначаються Конституцією України,
законами України з військових питань, статутами Збройних Сил України та іншими нормативно-правовими актами".
4. Статтю 5 Закону України "Про Збройні Сили України" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 48, ст. 410; 2014 р., № 17, ст. 595)
викласти в такій редакції:
"Стаття 5. Комплектування Збройних Сил України
Особовий склад Збройних Сил України складається з військовослужбовців і працівників Збройних Сил України.
Окремі посади працівників Збройних Сил України можуть комплектуватися громадянами, які проходять альтернативну (невійськову) службу
у порядку, визначеному законом.
Громадяни України, які проходять військову службу та службу у військовому резерві у Збройних Силах України, складають військову присягу
на вірність Українському народові. Іноземці та особи без громадянства, які відповідно до закону вперше приймаються на військову службу до
Збройних Сил України, беруть офіційні зобов'язання неухильно додержуватися Конституції та законів України, сумлінно виконувати
обов'язки військової служби. При виконанні обов'язків служби військовослужбовці носять військову форму одягу, їм довічно встановлюється
військове звання. Порядок позбавлення військового звання визначається законом.
Трудові відносини працівників Збройних Сил України регулюються законодавством про працю".
5. У Законі України "Про імміграцію" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 41, ст. 197; 2005 р., № 33, ст. 429; 2012 р., № 19-20, ст.
173; 2013 р., № 47, ст. 657, № 48, ст. 682):
1) частину другу статті 4 доповнити пунктом 9 такого змісту:

"9) особи, які прослужили у Збройних Силах України три і більше років";
2) частину сьому статті 9 після пункту 8 доповнити новим пунктом такого змісту:
"9) для осіб, зазначених у пункті 9 частини другої статті 4 цього Закону, - документ, що підтверджує факт проходження військової служби у
Збройних Силах України".
У зв'язку з цим пункти 9-12 вважати відповідно пунктами 10-13.
6. У Законі України "Про військовий обов'язок та військову службу" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 38, ст. 324 із наступними
змінами):
1) преамбулу викласти в такій редакції:
"Цей Закон здійснює правове регулювання відносин між державою і громадянами України у зв'язку з виконанням ними конституційного
обов'язку щодо захисту Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, а також визначає загальні засади проходження в Україні
військової служби";
2) у статті 1:
частину шосту доповнити абзацом другим такого змісту:
"У випадках, передбачених законом, іноземці та особи без громадянства, які на законних підставах перебувають на території України, можуть
у добровільному порядку (за контрактом) проходити військову службу у Збройних Силах України";
частину дев'яту доповнити абзацом сьомим такого змісту:
"До категорії військовослужбовців прирівнюються іноземці та особи без громадянства, які відповідно до закону проходять військову службу у
Збройних Силах України";
3) статті 2 і 4 викласти в такій редакції:
"Стаття 2. Військова служба і виконання військового обов'язку в запасі
1. Військова служба є державною службою особливого характеру, яка полягає у професійній діяльності придатних до неї за станом здоров'я і
віком громадян України, 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.
2. 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.
3. Громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які проходять військову службу, є військовослужбовцями.
4. 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.
5. Військова служба в Україні організовується з дотриманням конституційної вимоги про відокремлення церкви і релігійних організацій від
держави.
6. Види військової служби:
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. 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.
8. 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.
9. 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 та порядок її проходження, а також підстави та
порядок звільнення із служби визначаються цим Законом, відповідними положеннями про проходження громадянами України служби у
військовому резерві, що затверджуються Президентом України, та іншими нормативно-правовими актами.
10. Структура військового резерву людських ресурсів встановлюється Кабінетом Міністрів України.
11. Кожен громадянин України, вперше вступаючи на військову службу до Збройних Сил України, особисто складає Військову присягу на
вірність Українському народу і скріплює її власноручним підписом. Іноземець або особа без громадянства, який (яка) вперше приймається на
військову службу до Збройних Сил України, бере офіційне зобов'язання неухильно додержуватися Конституції та законів України, сумлінно
виконувати обов'язки військової служби.
12. Громадяни України, які приписуються до призовних дільниць, направляються для підготовки до військової служби, особи, які
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, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров'я. Перелік військово-облікових
спеціальностей затверджується Міністерством оборони України.
13. Виконання військового обов'язку в особливий період здійснюється з особливостями, визначеними цим Законом та іншими нормативноправовими актами";
"Стаття 4. Комплектування військовослужбовцями Збройних Сил України та інших військових формувань
1. Збройні Сили України та інші військові формування комплектуються військовослужбовцями шляхом:
призову громадян України на військову службу;
прийняття громадян України на військову службу за контрактом.
2. Посади, що підлягають заміщенню військовослужбовцями рядового, сержантського і старшинського складу Збройних Сил України, можуть
заповнюватися іноземцями та особами без громадянства шляхом прийняття таких осіб на військову службу за контрактом.
3. Порядок комплектування Збройних Сил України та інших військових формувань військовослужбовцями встановлюється цим Законом та
прийнятими відповідно до нього нормативно-правовими актами.
4. Для доукомплектування Збройних Сил України та інших військових формувань військовослужбовцями на особливий період, а в разі
прийняття у випадках та порядку, визначених законом, відповідного рішення Президента України - і в мирний час проводиться планомірна

військова підготовка і забезпечується перебування в запасі та військовому резерві необхідної кількості військовонавчених громадян.
5. Генеральний штаб Збройних Сил України проводить розподіл призовників за станом здоров'я та рівнем освіти пропорційно між Збройними
Силами України та іншими військовими формуваннями";
4) частину п'яту статті 5 викласти в такій редакції:
"5. 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";
5) статтю 6 викласти в такій редакції:
"Стаття 6. Військові посади
1. Військові посади (штатні посади, що підлягають заміщенню військовослужбовцями) і відповідні їм військові звання передбачаються у
штатах (штатних розписах) військових частин, кораблів, органів військового управління, установ, організацій, вищих військових навчальних
закладів та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів.
2. Перелік посад, що підлягають заміщенню вищим офіцерським складом, затверджується Президентом України, а посад інших
військовослужбовців - Міністерством оборони України.
3. Перелік посад, які не можуть бути заміщені іноземцями чи особами без громадянства, визначається Генеральним штабом Збройних Сил
України.
4. Окремі військові посади в мирний час можуть заміщатися (на умовах строкового трудового договору) цивільними особами в порядку,
встановленому Міністерством оборони України, або резервістами в порядку, встановленому Генеральним штабом Збройних Сил України.
5. Військові посади, передбачені штатами воєнного часу, при переведенні Збройних Сил України, інших військових формувань на організацію
і штати воєнного часу підлягають заміщенню резервістами або іншими військовозобов'язаними в порядку, визначеному Генеральним штабом
Збройних Сил України.
6. Співвідношення чисельності офіцерського складу за військовими званнями та граничні строки перебування осіб офіцерського складу на
посадах у Збройних Силах України та інших військових формуваннях встановлюються відповідно Міністерством оборони України, іншими
центральними органами виконавчої влади, які відповідно до закону здійснюють керівництво військовими формуваннями.
7. Порядок призначення на військові посади встановлюється Конституцією України, законами України, положеннями про проходження
військової служби, про проходження громадянами України служби у військовому резерві.
8. Військові посади в підрозділах Збройних Сил України, які направляються до інших держав для участі в міжнародних операціях з
підтримання миру і безпеки у складі національних контингентів або національного персоналу відповідно до міжнародних договорів України,
згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, заміщаються військовослужбовцями з числа громадян України, які проходять
військову службу за контрактом.
9. Порядок проходження військової служби військовослужбовцями, які не обіймають військових посад, установлюється положеннями про
проходження військової служби.
10. Військовослужбовці Збройних Сил України та інших військових формувань можуть бути відряджені до державних органів, підприємств,
установ, організацій, а також державних та комунальних навчальних закладів для виконання завдань в інтересах оборони держави та її безпеки
із залишенням на військовій службі. Перелік посад, що заміщуються військовослужбовцями у таких державних органах, на підприємствах, в
установах, організаціях, а також державних та комунальних навчальних закладах, затверджується Президентом України.
11. Військовослужбовці Збройних Сил України та інших військових формувань відповідно до міжнародних договорів України можуть бути
направлені для проходження військової служби на посадах у багатонаціональних органах військового управління, закордонних
дипломатичних установах України та міжнародних організаціях. Такі військовослужбовці утримуються за рахунок відповідно Міністерства
оборони України, інших військових формувань у межах затвердженої законом чисельності. Порядок направлення та строки перебування
військовослужбовців на зазначених посадах встановлюються Міністерством оборони України та іншими військовими формуваннями.
12. Військові посадові особи - це 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.
13. Військовослужбовці у порядку, встановленому положеннями про проходження військової служби, можуть бути направлені для
подальшого проходження військової служби з одного військового формування до іншого з виключенням із списків особового складу
формування, з якого вибули, та включенням до списків особового складу формування, до якого прибули";
6) доповнити главою III-1 такого змісту:
"Глава III-1.
ОСОБЛИВОСТІ ПРИЙНЯТТЯ НА ВІЙСЬКОВУ СЛУЖБУ ТА ПРОХОДЖЕННЯ ВІЙСЬКОВОЇ СЛУЖБИ У ЗБРОЙНИХ СИЛАХ УКРАЇНИ
ІНОЗЕМЦЯМИ ТА ОСОБАМИ БЕЗ ГРОМАДЯНСТВА
Cтаття 21-1. Прийняття на військову службу до Збройних Сил України іноземців та осіб без громадянства
1. Іноземці та особи без громадянства можуть бути прийняті на військову службу до Збройних Сил України за контрактом на посади рядового,
сержантського і старшинського складу.
2. На військову службу за контрактом приймаються раніше не судимі іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на
законних підставах і відповідають таким вимогам проходження військової служби:
мають вік, передбачений статтею 22 цього Закону;
придатні до військової служби за станом здоров'я;
пройшли професійно-психологічний відбір;
мають достатній рівень фізичної підготовки.
3. Для прийняття на військову службу іноземці та особи без громадянства звертаються до військового комісаріату за місцем їх проживання.
4. Процедура прийому та професійно-психологічного відбору, форма, порядок і правила укладення контракту, припинення (розірвання)
контракту та наслідки його припинення (розірвання), порядок присвоєння військових звань іноземцям та особам без громадянства
визначаються положенням про проходження військової служби у Збройних Силах України іноземцями та особами без громадянства, якщо
інше не передбачено законом.
Cтаття 21-2. Особливості проходження військової служби іноземцями та особами без громадянства
1. Для прийнятих на військову службу за контрактом іноземців та осіб без громадянства встановлюється випробувальний термін два місяці.
2. Доступ іноземців та осіб без громадянства до державної таємниці здійснюється відповідно до Закону України "Про державну таємницю" .
3. Отримання іноземцями та особами без громадянства офіцерських військових звань Збройних Сил України можливе лише після отримання
громадянства України у встановленому законом порядку.
Cтаття 21-3. Грошове забезпечення іноземців та осіб без громадянства, які проходять військову службу у Збройних Силах України
1. Розмір грошового забезпечення іноземців та осіб без громадянства, які проходять військову службу у Збройних Силах України,
визначається на рівні, встановленому для військовослужбовців - громадян України, які проходять службу за контрактом.
Cтаття 21-4. Одноразова грошова допомога у разі загибелі (смерті), інвалідності або часткової втрати працездатності без встановлення
інвалідності іноземців або осіб без громадянства, які проходять військову службу у Збройних Силах України

1. Одноразова грошова допомога у разі загибелі (смерті), інвалідності або часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності
іноземців або осіб без громадянства, які проходять військову службу у Збройних Силах України (далі - одноразова грошова допомога), - це
гарантована державою виплата, що здійснюється особам, які згідно з цим Законом мають право на її отримання.
2. Одноразова грошова допомога призначається і виплачується у разі:
1) загибелі (смерті) військовослужбовця під час виконання ним обов'язків військової служби або внаслідок захворювання, пов'язаного з
виконанням ним обов'язків військової служби;
2) смерті військовослужбовця, що настала в період проходження ним військової служби або внаслідок захворювання чи нещасного випадку,
що мали місце в період проходження військової служби;
3) встановлення військовослужбовцю інвалідності, що настала внаслідок поранення (контузії, травми або каліцтва), отриманого ним під час
виконання обов'язків військової служби або внаслідок захворювання, пов'язаного з виконанням ним обов'язків військової служби, чи
встановлення інвалідності особі після її звільнення з військової служби внаслідок причин, зазначених у цьому підпункті;
4) встановлення військовослужбовцю інвалідності, що настала в період проходження ним військової служби або внаслідок захворювання,
пов'язаного з проходженням ним військової служби, або встановлення особі, звільненій з військової служби, інвалідності не пізніше ніж через
три місяці після її звільнення з військової служби чи після закінчення тримісячного строку, але внаслідок захворювання або нещасного
випадку, що мали місце в період проходження військової служби;
5) отримання військовослужбовцем поранення (контузії, травми або каліцтва) під час виконання ним обов'язків військової служби, що
призвело до часткової втрати працездатності без встановлення йому інвалідності.
3. Військовослужбовці вважаються такими, що виконують обов'язки військової служби, за умов, визначених цим Законом.
4. Право на призначення та отримання одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті) військовослужбовця мають члени сім'ї, батьки
загиблого (померлого) військовослужбовця. Члени сім'ї та батьки загиблого (померлого) військовослужбовця визначаються відповідно до
Сімейного кодексу України.
5. Одноразова грошова допомога призначається і виплачується у розмірі:
1) 500 прожиткових мінімумів, встановлених законом для працездатних осіб, - у разі загибелі (смерті) військовослужбовця;
2) 250 прожиткових мінімумів, встановлених законом для працездатних осіб, - у разі встановлення військовослужбовцю інвалідності I групи,
200 прожиткових мінімумів, встановлених законом для працездатних осіб, - у разі встановлення військовослужбовцю інвалідності II групи,
150 прожиткових мінімумів, встановлених законом для працездатних осіб, - у разі встановлення військовослужбовцю інвалідності III групи".
7. У Законі України "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства" (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., № 19-20, ст. 179;
2014 р., № 34, ст. 1168; 2015 р., № 22, ст. 146):
1) статтю 4 доповнити частиною вісімнадцятою такого змісту:
"18. Іноземці та особи без громадянства, які в установленому порядку уклали контракт про проходження військової служби у Збройних Силах
України, вважаються такими, які на законних підставах тимчасово проживають на території України на період дії контракту про проходження
військової служби у Збройних Силах України. Тимчасове проживання на території України таких іноземців та осіб без громадянства
підтверджується військовим квитком рядового, сержантського і старшинського складу";
2) частину першу статті 15 доповнити абзацом дев'ятнадцятим такого змісту:
"іноземців та осіб без громадянства, які проходять військову службу за контрактом у Збройних Силах України, - за паспортним документом та
військовим квитком рядового, сержантського і старшинського складу".
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що
суперечать цьому Закону.
3. Рекомендувати Президенту України привести свої рішення у відповідність із цим Законом.
Президент України П.ПОРОШЕНКО
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