Що таке альтернативна (невійськова) служба ?
Альтернативна служба є службою, яка запроваджується замість
проходження строкової військової служби і має на меті виконання
обов'язку перед суспільством.
Якими законодавчими та нормативними документами
регулюється проходження громадянами альтернативної
(невійськової) служби?
Право громадян на альтернативну (невійськову) службу
передбачене ст.35 Конституції України:
«Ніхто не може бути увільнений від обов'язків перед державою
або відмовитися від виконання законів за мотивами релігійних
переконань. У разі якщо виконання військового обов'язку
суперечить релігійним переконанням громадянина, виконання цього
обов'язку має бути замінене альтернативною (невійськовою)
службою».
Питання проходження альтернативної служби регулюються
Законом України «Про альтернативну (невійськову) службу» (із
змінами) та Положенням про порядок проходження альтернативної
(невійськової) служби, затвердженим постановою Кабінету
Міністрів України від 10.11.1999 № 2066.
Хто має право на альтернативну службу?
Право на альтернативну службу мають громадяни України,
якщо виконання військового обов'язку суперечить їхнім релігійним
переконанням і ці громадяни належать до діючих згідно з
законодавством України релігійних організацій, віровчення яких не
допускає користування зброєю.
На альтернативну службу направляються громадяни, які
підлягають призову на строкову військову службу і особисто
заявили про неможливість її проходження як такої, що суперечить
їхнім релігійним переконанням, документально або іншим чином
підтвердили істинність переконань та стосовно яких прийнято
відповідне рішення місцевою держадміністрацією.

Перелік діючих релігійних організацій, віровчення яких не
допускає користування зброєю, належність до яких дає право на
альтернативну службу?
Це релігійні організації,
користування зброєю:

віровчення

яких

не

допускає

Адвентисти - реформисти;
Адвентисти сьомого дня;
Євангельські християни;
Євангельські християни- баптисти;
Покутники;
Свідки Єгови;
Харизматичні християнські церкви (та церкви, прирівнені до
них згідно із зареєстрованими статутами);
• Християни віри євангельської (та церкви, прирівнені до них
згідно із зареєстрованими статутами);
• Християни євангельської віри;
• Товариство Свідомості Крішни.
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Де громадяни проходять альтернативну службу?
Альтернативну службу громадяни проходять на підприємствах,
установах, організаціях, що перебувають у державній, комунальній
власності або переважна частка у статутному фонді яких є в
державній або комунальній власності, діяльність яких пов'язана із
соціальним захистом населення, охороною здоров'я, захистом
довкілля, будівництвом, житлово-комунальним та сільським
господарством, а також у патронажній службі в організаціях
Товариства Червоного Хреста України.
Який строк альтернативної служби?
Строк альтернативної служби у півтора раза перевищує строк
військової служби. Для осіб, які мають вищу освіту за освітньокваліфікаційним рівнем підготовки спеціаліста або магістра, строк

альтернативної служби у півтора раза перевищує строк військової
служби, встановлений для осіб, які мають відповідний освітньокваліфікаційний рівень.
У даний час строк альтернативної служби становить 27 місяців,
а для осіб, які мають вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем
підготовки спеціаліста або магістра - 18 місяців.
Які документи необхідно подати для направлення на
альтернативну службу ?
Для вирішення питання про направлення на альтернативну
службу після взяття на військовий облік, але не пізніше ніж за два
календарні місяці до початку періоду призову на строкову військову
службу необхідно особисто подати до відповідного структурного
підрозділу місцевої держадміністрації за місцем проживання
письмову заяву у довільній формі із зазначенням неможливості
проходження строкової військової служби.
До заяви додаються:
1. Документи, що підтверджують істинність
переконань.
2. Копія документа про освіту.
3. Довідка з місця роботи або навчання.

релігійних

Заява приймається за наявності паспорта.
Куди необхідно подати документи для вирішення питання
щодо направлення на альтернативну службу ?
Документи подаються до Департаменту праці, соціальної та
сімейної політики облдержадміністрації за адресою:
10014 м. Житомир, майдан ім. С.П. Корольова, 3/14, каб.122,
За більш детальною інформацією звертайтеся за телефоном:
(0412) 47-47-19

