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СЛУЖБА В УКРАЇНСЬКІЙ АРМІЇ
Відповідно до статті 65 Конституції України

захист Вітчизни,

незалежності та територіальної цілісності України, шанування її державних
символів є обов'язком громадян України. Громадяни відбувають військову
службу відповідно до закону. Звідси випливає, що служити в армії є
нагальним обов’язком, обов’язком перед Батьківщиною. А тих громадяни,
які противляться цьому обов’язку, вважають за злочинців державного рівня.
Правове регулювання відносин між державою і громадянами України у
зв'язку з виконанням ними конституційного обов'язку щодо захисту Вітчизни
здїйснюєЗакон України“Про військовий обов'язок і військову службу “.
Відповідно до статті 1 цього закону захист Вітчизни, незалежності та
територіальної цілісності України є конституційним обов'язком громадян
України. Військовий обов'язок

установлюється

з

метою

підготовки

громадян України до захисту Вітчизни. Суть викладеного полягає в тому,
що метою військового обов’язкує не примушування громадян відбувати
військову службу. Цей обов’язок насампред формує у свідомості українських
громадян добровільну позицію, щодо поваги, самопожертви, національного
патріотизму та відданості своїй державі.
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 (ст.2 Закон
України “Про військовий обов'язок і військову службу “.) Отже, сама
перевага цієї служби полягає в тому, що вона є державною , а саме держава
зацікавлена, аби її громадяни відстоювали свою територіальну цілісність,
недоторканність, суверенність та незалежність на умовах, які вона та її
відповідні органи будуть створювати та забезпечувати, сприяючи належним
діям для такого захисту.

Відповідно до статті 8 Закону України “Про військовий обов'язок і
військову службу” підготовка громадян України до військової

служби

включає патріотичне виховання. Патріотичне виховання в державі є
найголовнішим національним підґрунтям, яке є основою для міцності,
стійкості та єдності дій, спрямованих на захист державності та боротьбу за
свою націю на міжнародній арені.
Строкову військову службу громадяни
законів

проходять відповідно

до

України у Збройних силах України та інших військових

формуваннях

з

метою

здобуття

військово облікової спеціальності,

набуття практичних навичок і умінь для збройного захисту Вітчизни. (ст.2
Закону України “Про військовий обов'язок і військову службу”). Військова
спеціальність вважається однією з найпрестижніших, адже вона відкриває
перспективи та можливості служити в Службі безпеки України, Міністерстві
внутрішніх справ, Міністерстві оборони України, Державній митній службі
України, Управлінні державної охорони України і т.д. Державна служба
надає максимальне соціальне забезпечення особі, яка має військову
спеціальність, адже ця спеціальність є універсальним доповненням, що надає
переваги, усуває можливі перешкоди із працевлаштуванням чи здійсненням
інших трудових відносин. Набуття

практичних

навичок і умінь для

збройного захисту Вітчизни чи не найважливіше завдання Збройних сил
України, яке досягається досконалою системою та ефективною програмою
підготовки військових призовників в українській армії. Ухилення від призову
на строковувійськову службу тягне за собою кримінальну відповідальність
за статтею 335 Кримінального кодексу України і карається обмеженнямволі
на строк до трьохроків. Причому такі ухилення передбачені ст. 409
Кримінального кодексу України шляхом самокалічення, симуляції хвороби,
підроблення

документів

,

іншого

обману.

Такі

дії

є

ганебними,

антисоціальними, і прояви їх мають бути максимально обмежені, адже вони є
негативним прикладом для сучасної молоді, яка подібними методами

ухиляється від призову на військову службу, привчається до порушення
закону та невиконання обов’язків загальнодержавного значення.
Відповідно до закону України «Про соціальний і правовий захист
військовослужбовців

і

членів

їх

сімей»

держава

військовослужбовцям достатнє матеріальне, грошове

гарантує

та інші види

забезпечення в обсязі, що відповідає умовам військової служби, стимулює
закріплення кваліфікованих військових кадрів (ст.9), продовольче, речове та
інше забезпечення(ст.9-1), право на безоплатний проїзд (ст.14),право
військовослужбовців

на

охорону

здоров'я,

медичну

допомогу(ст.11),

забезпечення військовослужбовців та членів їх сімей жилими приміщеннями
, право військовослужбовців та членів їх сімей на освіту (ст.13) виплату
одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті) або каліцтва (ст.16)
пенсійне забезпечення і допомогу (ст.15) військовослужбовців та ряд інших
пільг та прав.
Отже, служіння в армії хоч і є необхідним обов’язком перед державою,
але іноді варто збагнути, що цей обов’язок є тією необхідністю, що гарантує
безпеку насамперед нам, громадянам. І тільки ми самі зможемо захистити
себе, пройшовши базову підготовку, загартувавши себе на все життя. Але
якщо вам це не під силу, завжди існує запасний варіант: вчитися та здобувати
освіту.

