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Про внесення змін до Дисциплінарного
статуту Збройних Сил України,
затвердженого Законом України «Про
Дисциплінарний статут Збройних Сил
України»
Верховна Рада України п о с т а н о в л я
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ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до
Дисциплінарного статуту Збройних Сил
України
Верховна Рада України п о с т а н о в л я

є:

є:

I. Внести до Дисциплінарного статуту
Збройних Сил України, затвердженого
Законом України «Про Дисциплінарний
статут Збройних Сил України» (Відомості

1. Внести до Дисциплінарного статуту
Збройних Сил України, затвердженого
Законом України "Про Дисциплінарний
статут Збройних Сил України" (Відомості

1

№

8

9

Редакція, прийнята в першому читанні

Верховної Ради України, 1999 р., № 22―23,
ст. 197 із наступними змінами) такі зміни:
статтю 15 доповнити пунктом «б¹)»
наступного змісту:

«б¹)
зняття
раніше
дисциплінарного стягнення»;

накладеного

10

у статті 16 слова «передбачені пунктами
«а» та «б» статті 15 цього Статуту», замінити
на слова «передбачені пунктами «а» - «б¹»
статті 15 цього Статуту»;

11

у статті 18 слова «передбачені пунктами
«а», «б» та «в» статті 15 цього Статуту,
замінити на слова «передбачені пунктами «а»
- «в» статті 15 цього Статуту»;

12

доповнити новою статтею 26¹ такого
змісту:

Пропозиції та поправки до проекту

-1- Н.д. Кулініч О. І. (р.к. №348), Н.д. Сухов
О. С. (р.к. №312), Н.д. Кіт А. Б. (р.к. №327),
Н.д. Вельможний С. А. (р.к. №313), Н.д.
Білозір Л. М. (р.к. №230), Н.д. Приходько Б.
В. (р.к. №411), Н.д. Бакунець П. А. (р.к.
№323), Н.д. Вацак Г. А. (р.к. №231), Н.д.
Люшняк М. В. (р.к. №367), Н.д. Бабенко М.
В. (р.к. №296), Н.д. Арешонков В. Ю. (р.к.
№270), Н.д. Петьовка В. В. (р.к. №278)
статтю 15 доповнити пунктом «б¹)»
такого змісту:
-2- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)

Висновки, обґрунтування

Відхилено

Враховано

Викласти в такій редакції:
«б¹)
дострокове
зняття
раніше
накладеного дисциплінарного стягнення»;

-3- Н.д. Завітневич О. М. (р.к. №38), Н.д.
Безугла М. В. (р.к. №418), Н.д. Мисягін Ю.
М. (р.к. №243), Н.д. Костенко Р. В. (р.к.
№221), Н.д. Березін М. Ю. (р.к. №352), Н.д.
Веніславський Ф. В. (р.к. №85), Н.д.
Верещук І. А. (р.к. №29), Н.д. Герасименко
І. Л. (р.к. №268), Н.д. Здебський Ю. В. (р.к.
№373), Н.д. Касай Г. О. (р.к. №280), Н.д.
Ковальов О. І. (р.к. №262), Н.д. Копитін І.
В. (р.к. №330), Н.д. Парубій А. В. (р.к.
№187), Н.д. Рахманін С. І. (р.к. №216)
Доповнити новою статтею 26¹ такого
змісту:

Враховано

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

Верховної Ради України, 1999 р., № 22―23,
ст. 197 із наступними змінами), такі зміни:
1) статтю 15 доповнити пунктом «б¹»
такого змісту:

«б¹)
дострокове
зняття
раніше
накладеного дисциплінарного стягнення»;

2) у статті 16 слова і цифри «передбачені
пунктами «а» та «б» статті 15 цього
Статуту» замінити словами і цифрами
«передбачені пунктами «а» - «б¹» статті 15
цього Статуту»;
3) у статті 18 слова і цифри «передбачені
пунктами «а», «б» та «в» статті 15 цього
Статуту" замінити словами і цифрами
«передбачені пунктами «а» - «в» статті 15
цього Статуту»;
4) доповнити статтею 26¹ такого змісту:
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№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

"26¹. Військовослужбовець, що має
дисциплінарні
стягнення,
заохочується
шляхом
дострокового
зняття
раніше
накладеного дисциплінарного стягнення в
порядку його черговості. Право знімати
дисциплінарні стягнення належить тому
командирові, який їх накладав, та його
прямим
начальникам.
Одночасно
військовослужбовцю може бути знято лише
одне дисциплінарне стягнення.
Військовослужбовець вважається таким,
що не має дисциплінарного стягнення, якщо
його нагороджено державною нагородою,
заохочено шляхом дострокового зняття
раніше
накладеного
дисциплінарного
стягнення
або
закінчився
строк
дії
дисциплінарного стягнення.
Протягом строку дії дисциплінарних
стягнень до військовослужбовця не можуть
застосовуватися заходи заохочення, крім
дострокового зняття раніше накладеного
дисциплінарного стягнення.
Строк дії дисциплінарних стягнень з
моменту їх оголошення військовослужбовцю
становить:
зауваження ― один місяць;
догана ― два місяці;
сувора догана ― три місяці;
позбавлення чергового звільнення з
розташування військової частини чи з корабля
на берег ― до моменту його відбуття
військовослужбовцем строкової військової
служби та курсантом вищого військового
навчального
закладу,
військового
навчального підрозділу закладу вищої освіти;
попередження про неповну службову
відповідність ― шість місяців;
пониження в посаді, пониження у
військовому званні на один ступінь (стосовно
осіб сержантського (старшинського) та
офіцерського
складу),
пониження
у
військовому званні з переведенням на нижчу

3

№

13

Редакція, прийнята в першому читанні

«26¹. Військовослужбовець, що має
дисциплінарні
стягнення,
заохочується
шляхом зняття накладеного раніше стягнення.
Право знімати дисциплінарні стягнення
належить тому командирові, який їх накладав,
та його прямим начальникам. Одночасно
військовослужбовцю може бути знято лише
одне дисциплінарне стягнення.

Пропозиції та поправки до проекту

посаду
(стосовно
військовослужбовців
сержантського (старшинського) складу) ―
один рік.
Військовослужбовці, на яких було
накладено
дисциплінарні
стягнення,
передбачені пунктами «д» - «є» статті 48
цього Статуту, після закінчення строку їх дії
або дострокового зняття у попередньому
військовому званні та/або посаді не
поновлюються.
-4- Н.д. Наливайченко В. О. (р.к. №164)
В абзаці 6 та 7 Розділу І викласти в
наступній редакції:
«26¹. Військовослужбовець, що має
дисциплінарні
стягнення,
заохочується
шляхом зняття накладеного раніше стягнення.
Право знімати дисциплінарні стягнення
належить тому командирові, який їх накладав,
та його прямим начальникам. Одночасно
військовослужбовцю може бути знято лише
одне дисциплінарне стягнення.
«Заохочення у вигляді зняття раніше
накладеного дисциплінарного стягнення пониження в посаді, застосовується без
поновлення
військовослужбовця
на
попередній посаді, але надає право
військовослужбовцю
знову
займати
попередню посаду у встановленому порядку.»
-5- Н.д. Кулініч О. І. (р.к. №348), Н.д. Сухов
О. С. (р.к. №312), Н.д. Кіт А. Б. (р.к. №327),
Н.д. Вельможний С. А. (р.к. №313), Н.д.
Білозір Л. М. (р.к. №230), Н.д. Приходько Б.
В. (р.к. №411), Н.д. Бакунець П. А. (р.к.
№323), Н.д. Вацак Г. А. (р.к. №231), Н.д.
Люшняк М. В. (р.к. №367), Н.д. Бабенко М.
В. (р.к. №296), Н.д. Арешонков В. Ю. (р.к.
№270), Н.д. Петьовка В. В. (р.к. №278)
«26¹. Військовослужбовець, що має
дисциплінарні стягнення, може заохочуватися
шляхом зняття накладеного раніше стягнення.
Право знімати дисциплінарні стягнення

Висновки, обґрунтування

Враховано частково

Враховано частково

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

"26¹. Військовослужбовець, що має
дисциплінарні стягнення, заохочується
шляхом дострокового зняття раніше
накладеного дисциплінарного стягнення в
порядку його черговості. Право знімати
дисциплінарні стягнення належить тому
командирові, який їх накладав, та його
прямим
начальникам.
Одночасно
військовослужбовцю може бути знято лише
одне дисциплінарне стягнення.
Військовослужбовець вважається таким,
що не має дисциплінарного стягнення, якщо
його нагороджено державною нагородою,
заохочено шляхом дострокового зняття
раніше
накладеного
дисциплінарного
стягнення або закінчився строк дії
дисциплінарного стягнення.
Протягом строку дії дисциплінарних
стягнень до військовослужбовця не можуть
застосовуватися заходи заохочення, крім
дострокового зняття раніше накладеного
дисциплінарного стягнення.
Строк дії дисциплінарних стягнень з
моменту
їх
оголошення
військовослужбовцю становить:
зауваження ― один місяць;
догана ― два місяці;
сувора догана ― три місяці;
позбавлення чергового звільнення з
розташування військової частини чи з
корабля на берег ― до моменту його

4

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

належить тому командирові, який їх накладав,
та його прямим начальникам. Одночасно
військовослужбовцю може бути знято лише
одне дисциплінарне стягнення.
-6- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147)

14

Зняття
раніше
накладеного
дисциплінарного стягнення ― пониження в
посаді, застосовується без поновлення
військовослужбовця на попередній посаді.»;

26-1. Військовослужбовець, що має
дисциплінарні
стягнення,
заохочується
шляхом зняття накладеного раніше стягнення.
Зняття накладеного раніше стягнення
застосовується до підлеглих виключно у разі,
якщо особа підлягає підвищенню у черговому
військовому званні та пройшло з моменту
накладення дисциплінарного стягнення не
менше шести місяців.
Право знімати дисциплінарні стягнення
належить тому командирові, який їх накладав,
та його прямим начальникам. Одночасно
військовослужбовцю може бути знято лише
одне дисциплінарне стягнення з зазначеними
умовами.
Зняття
раніше
накладеного
дисциплінарного стягнення ― пониження в
посаді, застосовується без поновлення
військовослужбовця на попередній посаді.
-7- Н.д. Кулініч О. І. (р.к. №348), Н.д. Сухов
О. С. (р.к. №312), Н.д. Кіт А. Б. (р.к. №327),
Н.д. Вельможний С. А. (р.к. №313), Н.д.
Білозір Л. М. (р.к. №230), Н.д. Приходько Б.
В. (р.к. №411), Н.д. Бакунець П. А. (р.к.
№323), Н.д. Вацак Г. А. (р.к. №231), Н.д.
Люшняк М. В. (р.к. №367), Н.д. Бабенко М.
В. (р.к. №296), Н.д. Арешонков В. Ю. (р.к.
№270), Н.д. Петьовка В. В. (р.к. №278)
Зняття
раніше
накладеного
дисциплінарного стягнення ― пониження в
посаді, може застосовуватися без поновлення
військовослужбовця на попередній посаді»; у
статті 55 слова «пунктами "а"-"ґ", а також
пунктами
"д"-"ж"»
замінити
словами
«пунктами «а» - «ж»;
-8- Н.д. Рудик С. Я. (р.к. №399)

Висновки, обґрунтування

Враховано частково

Враховано частково

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

відбуття військовослужбовцем строкової
військової служби та курсантом вищого
військового
навчального
закладу,
військового навчального підрозділу закладу
вищої освіти;
попередження про неповну службову
відповідність ― шість місяців;
пониження в посаді, пониження у
військовому званні на один ступінь
(стосовно
осіб
сержантського
(старшинського) та офіцерського складу),
пониження у військовому званні з
переведенням на нижчу посаду (стосовно
військовослужбовців
сержантського
(старшинського) складу) ― один рік.

Військовослужбовці, на яких було
накладено
дисциплінарні
стягнення,
передбачені пунктами «д» - «є» статті 48
цього Статуту, після закінчення строку їх дії
або дострокового зняття у попередньому
військовому званні та/або на посаді не
поновлюються";

Відхилено

5

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Абзац другий статті 26-1 викласти в
наступній редакції:
«Зняття
раніше
накладеного
дисциплінарного стягнення – пониження в
посаді, застосовується з правом поновлення
військовослужбовця на попередній посаді»
-9- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)

15

Доповнити статтю
частинами такого
змісту:
"Зняття
раніше
накладених
дисциплінарних стягнень – пониження у
військовому званні на один ступінь (стосовно
осіб сержантського (старшинського) та
офіцерського
складу),
пониження
у
військовому званні з переведенням на нижчу
посаду
(стосовно
військовослужбовців
сержантського (старшинського) складу) не
дає військовослужбовцю права на поновлення
у військовому званні, якого він був
позбавлений за порушення дисципліни.
Строк вислуги для присвоєння чергового
військового
звання
обліковується
в
загальному порядку."
-10- Н.д. Рудик С. Я. (р.к. №399)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

Враховано частково

261

Відхилено

Статтю 26-1 доповнити абзацом:
«У разі неможливості забезпечення
військовослужбовця правом поновлення на
попередній посаді, військовослужбовець має
право
на
забезпечення
рівнозначною
посадою.»
16

у статті 56 слова «передбачені пунктами
«а» - «ж» (до підполковника включно) статті
48 цього Статуту», замінити на слова
«передбачені пунктами «а» - «ґ», а також
пунктами «д» - «ж» (до підполковника
включно) статті 48 цього Статуту»

17

у частині третій статті 102 слова
«військовослужбовець не виправив своєї
поведінки і вчинив правопорушення»
замінити на слова «військовослужбовець не

5) у статті 56 слова і цифри «передбачені
пунктами «а» - «ж» (до підполковника
включно) статті 48 цього Статуту» замінити
словами і цифрами «передбачені пунктами
«а» - «ґ», а також пунктами «д» - «ж» (до
підполковника включно) статті 48 цього
Статуту».
-11- Н.д. Наливайченко В. О. (р.к. №164)

Враховано

Останній абзац Розділу І вилучити та
залишити норму в чинній редакції.

6

№

Редакція, прийнята в першому читанні

18

виправив своєї поведінки та/або вчинив
правопорушення».
ІІ. Прикінцеві положення

19
20

1. Цей Закон набирає чинності з дня,
наступного за днем його опублікування.
Голова Верховної Ради України

ЄАС ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

Підписувач:Завітневич Олександр Михайлович

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

2. Цей Закон набирає чинності з дня,
наступного за днем його опублікування.
Голова Верховної Ради України

Апарат Верховної Ради України
№ 04-22/3-2021/315522 від 11.10.2021
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