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ПЕРЕДМОВА 

 

Тимчасове положення про впровадження (апробацію) реінтеграції та 

постізоляційного супроводу особового складу ЗС України, який перебуває в 

ізоляції або звільнений з неї (далі – Тимчасове положення) розроблено 

Управлінням цивільно-військового співробітництва (J9) Генерального штабу   

ЗС України спільно з Офісом Уповноваженого Президента України з питань 

реабілітації учасників бойових дій, Головним управлінням морально-

психологічного забезпечення ЗС України, Управлінням правового забезпечення 

Генерального штабу ЗС України та погоджено із заінтересованими органами 

військового управління ЗС України, структурними підрозділами Генерального 

штабу ЗС України, командуваннями видів та родів ЗС України, Центром 

оперативних стандартів і методики підготовки ЗС України. 

Тимчасове положення, визначає мету і зміст реінтеграції та 

постізоляційного супроводу особового складу ЗС України, звільненого 

(поверненого) з примусової або вимушеної ізоляції, а також заходів, 

спрямованих на ефективне забезпечення реінтеграційного процесу в контексті 

відновлення особового складу після звільнення з ізоляції та повернення його до 

виконання службових обов’язків за займаною посадою, які мають здійснюватися 

суб’єктами реінтеграційної системи, із зазначенням вимог до організації роботи 

таких суб’єктів, порядку їх взаємодії, а також порядок обліку особового складу, 

який перебуває в ізоляції або звільнений з неї, та порядок звітування про 

проведені заходи. 

Тимчасове положення застосовується під час проведення реінтеграційних 

та постізоляційних заходів, а також заходів постізоляційного супроводу 

особового складу ЗС України.  

Усі питання, що стосуються зазначеного Тимчасового положення, 

надсилати до Управління цивільно-військового співробітництва (J9) 

Генерального штабу ЗС України на адресу: 03113, м. Київ, пр-т Перемоги 55/2, 

АСУ “Дніпро” cvs.ag@dod.ua, АСУ “Сєдо-М” – індекс 188 (контактний телефон 

розробників для надання зауважень та пропозицій – 454-73-51 або 248-51). 
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ВСТУП 
 

Воєнний конфлікт, який інспірований та підтримуваний Російською 

Федерацією на території Донецької і Луганської областей України, тимчасова 

окупація нею Автономної Республіки Крим створили нові виклики для 

українського суспільства. 

Відзначаючи, що дії Російської Федерації на території окремих районів 

Донецької та Луганської областей, Автономної Республіки Крим та міста 

Севастополя грубо порушують принципи та норми міжнародного права, зокрема 

шляхом: систематичного недодержання режиму припинення вогню та 

продовження обстрілів цивільних об’єктів та інфраструктури, що спричиняють 

численні жертви серед цивільного населення, а також серед військовослужбовців  

ЗС України та інших утворених відповідно до законів України військових 

формувань; продовження практики протиправного затримання (захоплення, 

викрадення) і утримання громадян України на тимчасово окупованих територіях, 

їх незаконного вивезення та утримання на території Російської Федерації; 

організації та здійснення насильницьких зникнень, катувань, нелюдського 

поводження або покарання, позасудових страт стосовно українських громадян 

(заручників), вкрай важливою та актуальною є організація реінтеграції особового 

складу ЗС України, які утримувались у вимушеній або незаконній примусовій 

ізоляції. 

В умовах збройної агресії з боку Російської Федерації, яка носить характер 

гібридної війни, актуалізуються проблеми пов’язані з реабілітацією зазначеної 

категорії військовослужбовців. Великого значення набувають питання надання 

психологічної допомоги психотравмованим особам, які пережили примусову 

ізоляцію під час участі у бойових діях в районах проведення Антитерористичної 

операції та Операції об’єднаних Сил. Особливо це стосується тих, хто потрапив 

у заручники до проросійських найманців та бандформувань, які активно 

використовуються країною-агресором у гібридній війні проти України. 

Особливої гостроти набувають аспекти психологічної допомоги особам, до 

яких застосовувалися тортури під час перебування у незаконній примусовій 

ізоляції. Таким чином, питання постізоляційної підтримки військовослужбовців, 

які перебували у примусовій ізоляції в умовах гібридної війни є дуже 

актуальними. 

Враховуючи Євроатлантичний курс України щодо членства в НАТО, при 

розробці Тимчасового положення враховано положення Союзницької спільної 

доктрини щодо збереження особового складу у ворожій обстановці, видання  

березень 2016 року (AJP-3.7, ALLIED JOINT DOCTRINE FOR RECOVERY OF 

PERSONNEL IN A HOSTILE ENVIRONMENT, March 2016). 
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ПОСИЛАННЯ НА ВІЙСЬКОВІ ПУБЛІКАЦІЇ 
 

Позначка військової 
публікації 

Повне найменування військової публікації 
 

1 2 

 

а. Закон України від 20.12.1991 № 2012-ХІІ “Про 

соціальний і правовий захист військовослужбовців та 

членів їх сімей” (зі змінами) 

 

б. Інструкція з надання доповідей і донесень про події, 

кримінальні правопорушення, військові адміністративні 

правопорушення, військові адміністративні 

правопорушення, пов’язані з корупцією, порушення 

військової дисципліни та їх облік у Міністерстві оборони 

України, ЗС України та Державної спеціальної служби 

транспорту, затверджена наказом Міністерства оборони 

України від 29.11.2018 № 604 
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ОСНОВНІ ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ 
 
Реінтеграційна система – система суб’єктів, які організовують та 

здійснюють реінтеграційні, постізоляційні заходи та заходи постізоляційного 
супроводу, а також взаємозв’язків між такими суб’єктами, спрямованих на 
інституційне, кадрове та матеріально-технічне забезпечення визначених заходів. 

Реінтеграція особового складу – процес надання особовому складу, 
звільненому з ізоляції, медичної та спеціалізованої психологічної допомоги, а 
також отримання від нього інформації, важливої з точки зору безпеки, оборони 
й досвіду виживання в умовах ізоляції, з метою його повернення до виконання 
обов’язків за призначенням. 

Вимушена ізоляція – стан повної або часткової відсутності контактів у 
особового складу з бажаним для нього середовищем внаслідок потрапляння до 
обставин, що склалися, у зв’язку з виконанням службового обов’язку (завдань), 
в яких особовий склад був змушений самостійно або у складі групи виживати 
та/або уникати примусової ізоляції, у тому числі полону, в умовах відсутності 
можливості отримання необхідної допомоги. 

Примусова ізоляція – стан повної або часткової відсутності контактів у 
особового складу з бажаним для нього середовищем, внаслідок потрапляння до 

обставин, що склалися, у зв’язку з виконанням службового обов’язку (завдань), 
в яких особовий склад був позбавлений свободи, зокрема із застосуванням 
заходів фізичного, психологічного та/або іншого впливу. 

Відновлення особового складу – сукупність скоординованих військових, 
дипломатичних та цивільних зусиль для забезпечення повернення, відновлення 
фізичного та психічного здоров’я та реінтеграції особового складу, який 
перебував в ізоляції. 

Первинні заходи відновлення – сукупність узгоджених дій, які 

проводяться з моменту потрапляння особового складу до ізоляції до моменту 
його визволення/повернення, з метою встановлення обставин, умов, що 
передували та сприяли потраплянню до ізоляції, а також обліку, збору 
відповідних документів та надання первинного інформаційного супроводу та 
допомоги членам сімей зазначеної категорії особового складу. 

Реінтеграційні та постізоляційні заходи – комплекс заходів, 
спрямований на відновлення та постізоляційну адаптацію особового складу, 
звільненого з ізоляції, які проводяться одразу після його повернення/звільнення. 

Постізоляційна адаптація – процес адаптації особи, звільненої з ізоляції, 
до взаємодії з соціумом та членами сім’ї, а також відновлення або формування 
здатності до самозабезпечення, виконання службових та посадових обов’язків. 

Постізоляційний супровід – комплекс заходів, який проводиться з метою 
закріплення результатів реінтеграційних або постізоляційних заходів, 
забезпечення повноцінної постізоляційної адаптації, відновлення фізичного та 
психічного здоров’я особового складу, звільненого з ізоляції.  

Інші терміни та визначення, які використовуються у цьому Положенні, 
вживаються у значеннях, наведених у Законах України “Про національну 

безпеку України”, “Про оборону України” та інших нормативно-правових актах 
України.  
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ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ ТА УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ 

 

Скорочення та 

умовні 

позначення 

Повне словосполучення та поняття, що скорочуються 

 

1 2 

ГУМПЗ ЗСУ Головне управління морально-психологічного забезпечення 

Збройних Сил України 
ДепСК МОУ Департамент стратегічних комунікацій Міністерства 

оборони України 
КМС ЗСУ Командування Медичних сил Збройних Сил України 

КЦ ЗСУ Кадровий центр Збройних Сил України  

ТЦК та СП Територіальний Центр комплектування та соціальної 
підтримки 

УЗГ ЗСУ Управління зав’язків з громадськістю Збройних Сил 
України 

УЦВС ГШ ЗСУ Управління цивільно-військового співробітництва 
Генерального штабу Збройних Сил України 

NATО (НАТО) North Atlantic Treaty Organization 
(Організація Північноатлантичного договору) 
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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ  
 

1.1. Тимчасове положення про впровадження (апробацію) реінтеграції та 

постізоляційного супроводу особового складу ЗС України, який перебуває в 

ізоляції або звільнений з неї, визначає мету та зміст реінтеграції та 

постізоляційного супроводу особового складу ЗС України, звільненого 

(поверненого) з примусової або вимушеної ізоляції, а також мету та зміст заходів, 

спрямованих на ефективне забезпечення реінтеграційного процесу в контексті 

відновлення особового складу після звільнення з ізоляції та повернення його до 

виконання службових обов’язків за займаною посадою, які мають здійснюватися 

суб’єктами реінтеграційної системи, із зазначенням вимог до організації роботи 

таких суб’єктів, порядку їх взаємодії, а також порядку обліку особового складу, 

який перебуває в ізоляції або звільнений з неї, та порядок звітування про 

проведені заходи.  

 

1.2. Реінтеграція та постізоляційний супровід особового складу  

ЗС України є одним з пріоритетних напрямків діяльності командирів 

(начальників) і ЗС України у цілому. 

Запровадження реінтеграції та постізоляційного супроводу особового 

складу дозволить забезпечити відновлення особового складу ЗС України за 

рахунок повернення до виконання військового обов’язку особового складу, 

звільненого (поверненого) з примусової або вимушеної ізоляції, завдяки 

створенню умов для його ефективної постізоляційної адаптації, а також завдяки 

використанню досвіду звільненого з ізоляції особового складу, набутого під час 

перебування в умовах ворожого середовища (ізоляції), під час підготовки 

відповідних програм підготовки особового складу ЗС України.  

Реінтеграція та постізоляційний супровід звільненого з ізоляції особового 

складу разом із організованою роботою з членами сімей зазначеної категорії 

особового складу, сприятимуть підтриманню сприятливого психологічного 

клімату і соціальної стабільності у військових колективах, сім’ях 

військовослужбовців та працівників ЗС України. 

 

1.3. Реінтеграція особового складу ЗС України включає реінтеграційні та 

постізоляційні заходи щодо військовослужбовців (цивільного персоналу 

(працівників) ЗС України. Метою проведення реінтеграційних та 

постізоляційних заходів є повернення особового складу до виконання обов’язків 

за призначенням та навчання його стратегіям поведінки у різних життєвих 

ситуаціях з урахуванням досвіду, отриманого в ізоляції. 

Реінтеграційні та постізоляційні заходи складаються з: 

первинних заходів відновлення; 

постізоляційної адаптації; 

постізоляційного супроводу. 

Особовий склад, звільнений з ізоляції, в обов’язковому порядку 

залучається до реінтеграційних та/або постізоляційних заходів.  
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2. СУБ’ЄКТИ ТА ОБ’ЄКТ РЕІНТЕГРАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ. 

СТРУКТУРА ТА ОСОБЛИВОСТІ КОМПЛЕКТУВАННЯ ГРУП З 

РЕІНТЕГРАЦІЇ ТА ПОСТІЗОЛЯЦІЙНОГО СУПРОВОДУ ОСОБОВОГО 

СКЛАДУ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ. ПОРЯДОК ЗВІТУВАННЯ 

 

2.1. Суб’єкти та об’єкт реінтеграційної системи. 

До суб’єктів реінтеграційної системи належать:  

Командування Медичних сил ЗС України; 

Головне управління морально-психологічного забезпечення ЗС України; 

Управління цивільно-військового співробітництва Генерального штабу  

ЗС України;  

Кадровий центр ЗС України; 

групи з реінтеграції та постізоляційного супроводу особового складу ЗС 

України; 

органи військового управління; 

командири (начальники) військових частин (підрозділів). 

Об’єктом реінтеграційної системи є особовий склад ЗС України, з моменту 

потрапляння до ізоляції. 

 

2.2. Управління цивільно-військового співробітництва Генерального 

штабу ЗС України є суб’єктом, відповідальним за організацію первинних заходів 

відновлення, реінтеграційних та постізоляційних заходів.  

Головне управління морально-психологічного забезпечення ЗС України є 

суб’єктом, відповідальним за проведення реінтеграційних та постізоляційних 

заходів, постізоляційного супроводу особового складу ЗС України.  

 

2.3. Суб’єкти реінтеграції постійно взаємодіють між собою з метою 

реінтеграції особового складу ЗС України. 

Суб’єкти реінтеграції, відповідальні за організацію та проведення 

реінтеграції та постізоляційного супроводу особового складу, мають право 

організовувати проведення заходів у міжвідомчому форматі. 

 

2.4. Групи з реінтеграції та постізоляційного супроводу особового складу 

ЗС України. 

До груп з реінтеграції та постізоляційного супроводу особового складу ЗС 

України належать: 

група Генерального штабу ЗС України з реінтеграції та постізоляційного 

супроводу особового складу ЗС України; 

групи органів військового управління з постізоляційного супроводу 

особового складу ЗС України; 

групи постізоляційного супроводу особового складу військових частин 

(підрозділів). 

 

2.4.1. Група Генерального штабу ЗС України з реінтеграції та 

постізоляційного супроводу особового складу ЗС України створюється наказом 
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Генерального штабу ЗС України з метою координації, контролю та звітності 

щодо реінтеграції та постізоляційного супроводу особового складу ЗС України. 

У разі потрапляння особового складу органів військового управління, 

підпорядкованих Головнокомандувачу ЗС України та начальнику Генерального 

штабу ЗС України, до примусової або вимушеної ізоляції, група Генерального 

штабу ЗС України з реінтеграції та постізоляційного супроводу особового складу 

ЗС України також виконує завдання і функції груп військових частин 

(підрозділів). 

До складу групи входять представники від: 

Командування Медичних сил ЗС України; 

Головного управління морально-психологічного забезпечення ЗС України; 

Управління цивільно-військового співробітництва Генерального штабу  

ЗС України; 

Кадрового центру ЗС України. 

Керівником групи Генерального штабу ЗС України з реінтеграції та 

постізоляційного супроводу особового складу ЗС України призначається 

представник Управління цивільно-військового співробітництва Генерального 

штабу ЗС України. 

У складі групи Генерального штабу ЗС України з реінтеграції та 

постізоляційного супроводу особового складу ЗС України, з метою практичної 

реалізації заходів реінтеграції та постізоляційного супроводу особового складу 

ЗС України, утворюється позаштатна підгрупа фахівців, до складу якої 

включаються особи, які пройшли відповідну підготовку та мають досвід 

проведення реінтеграційних та постізоляційних заходів (за їх згодою). 

Кандидати до складу позаштатної підгрупи фахівців подаються до 

Управління цивільно-військового співробітництва Генерального штабу ЗС 

України. Склад позаштатної підгрупи фахівців затверджується рішенням 

начальника Генерального штабу ЗС України в установленому порядку.  

Керівником позаштатної підгрупи фахівців призначається її учасник, який 

має найбільший досвід організації, планування реінтеграційних та 

постізоляційних заходів. Він представляє позаштатну підгрупу фахівців у групі 

Генерального штабу ЗС України з реінтеграції та постізоляційного супроводу 

особового складу. 

Форму та зміст звіту для всіх груп з реінтеграції особового складу ЗС 

України визначає керівник групи Генерального штабу ЗС України з реінтеграції 

та постізоляційного супроводу особового складу ЗС України. 

Керівник позаштатної підгрупи фахівців спільно з керівником групи 

Генерального штабу ЗС України з реінтеграції та постізоляційного супроводу 

особового складу: 

організовує та координує проведення комплексу реінтеграційних та 

постізоляційних заходів; 

бере участь у плануванні та організації процесу звільнення або повернення 

особового складу, який перебуває в ізоляції. 

Під час проведення комплексу реінтеграційних та/або постізоляційних 
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заходів всі дії та заходи, які проводяться щодо особового складу, звільненого з 

ізоляції, погоджуються з керівником групи Генерального штабу ЗС України з 

реінтеграції та постізоляційного супроводу особового складу та керівником 

позаштатної підгрупи фахівців. 

 

2.4.2. Група органу військового управління з постізоляційного супроводу 

особового складу ЗС України створюється у командуваннях видів, окремих 

родів, військ (сил) наказом командира (начальника) органу військового 

управління з метою координації, звітності та контролю щодо постізоляційного 

супроводу особового складу ЗС України. У разі потрапляння особового складу 

органів військового управління до примусової або вимушеної ізоляції група 

органу військового управління з постізоляційного супроводу особового складу 

ЗС України також виконує завдання і функції груп військових частин 

(підрозділів). 

До складу групи входять по одному з представників від підрозділу: 

морально-психологічного забезпечення; 

медичного забезпечення; 

кадрового забезпечення; 

цивільно-військового співробітництва. 

Керівником групи органу військового управління з постізоляційного 

супроводу особового складу ЗС України призначається представник підрозділу 

цивільно-військового співробітництва, у разі його відсутності, інша посадова 

особа, визначена рішенням керівника органу військового управління. 

Керівник групи органу військового управління з постізоляційного 

супроводу особового складу ЗС України щомісяця до десятого числа подає звіт 

групі Генерального штабу ЗС України з реінтеграції та постізоляційного 

супроводу особового складу ЗС України через Управління цивільно-військового 

співробітництва Генерального штабу ЗС України.  

 

2.4.3. Група постізоляційного супроводу особового складу військової 

частини (підрозділу) створюється наказом командира (начальника) у кожній 

військовій частині (підрозділі), де обліковано особовий склад, який перебуває в 

ізоляції або звільнений з неї. 

Група постізоляційного супроводу особового складу військової частини 

(підрозділу) підпорядковується командиру (начальнику) військової частини 

(підрозділу), взаємодіє та звітує групі органу військового управління з 

постізоляційного супроводу особового складу ЗС України  

(за підпорядкованістю). 

До складу групи постізоляційного супроводу особового складу військової 

частини (підрозділу) входять представники від структур: 

морально-психологічного забезпечення; 

медичного забезпечення; 

кадрового забезпечення; 

цивільно-військового співробітництва; 
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інші посадові особи – за рішенням командира військової частини 

(підрозділу). 

Керівником групи постізоляційного супроводу особового складу 

військової частини (підрозділу) призначається заступник командира військової 

частини (підрозділу) з морально-психологічного забезпечення, у разі його 

відсутності – посадова особа, визначена рішенням командира військової частини 

(підрозділу). 

Керівник групи постізоляційного супроводу особового складу військової 

частини (підрозділу) до п’ятого числа кожного місяця подає звіт до групи органу 

військового управління з постізоляційного супроводу особового складу ЗС 

України через підрозділ цивільно-військового співробітництва органу 

військового управління (за підпорядкованістю). 

Головне управління морально-психологічного забезпечення ЗС України 

спільно з групою Генерального штабу ЗС України з реінтеграції та 

постізоляційного супроводу особового складу ЗС України та позаштатною 

підгрупою фахівців організовує проходження членами груп постізоляційного 

супроводу особового складу військових частин (підрозділів) підготовки з питань 

реінтеграції та постізоляційного супроводу особового складу. 

 

2.5. Група Генерального штабу ЗС України з реінтеграції та 

постізоляційного супроводу особового складу ЗС України виконує завдання 

щодо: 

уточнення списків особового складу ЗС України, який перебуває в ізоляції; 

збору, обліку та аналізу звітних матеріалів щодо реінтеграції та 

постізоляційного супроводу особового складу; 

залучення до участі в реінтеграційних та постізоляційних заходах інших 

спеціалістів, участь яких сприятиме досягненню мети реінтеграційного процесу 

та підвищенню його ефективності, з урахуванням пропозицій Головного 

управління морально-психологічного забезпечення ЗС України; 

організації взаємодії з органами державної влади, місцевого 

самоврядування та сектором безпеки і оборони (встановленим порядком); 

узагальнення досвіду, підготовки пропозицій щодо змін нормативної бази 

з питань реінтеграції та постізоляційного супроводу особового складу  

ЗС України. 

Керівник групи Генерального штабу ЗС України з реінтеграції особового 

складу ЗС України подає узагальнений звіт (через Управління цивільно-

військового співробітництва Генерального штабу ЗС України) начальнику 

Генерального штабу ЗС України за півріччя до 01 серпня, за рік до – 01 лютого.  
 

2.6. Позаштатна підгрупа фахівців виконує завдання щодо: 

організації, планування та проведення комплексу реінтеграційних та 

постізоляційних заходів; 

проведення збору, обліку, узагальнення, аналізу та зберігання матеріалів за 

результатами проведеної реінтеграції особового складу ЗС України; 

формування списків спеціалістів/фахівців, які залучались до організації та 
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проведення реінтеграційних та постізоляційних заходів щодо осіб з числа 

особового складу ЗС України, звільнених з ізоляції; 

підготовки пропозицій стосовно залучення до участі в реінтеграційних та 

постізоляційних заходах інших спеціалістів, чия участь сприятиме досягненню 

мети реінтеграційного процесу та підвищенню його ефективності; 

консультування та фахової координації членів групи Генерального штабу 

ЗС України з реінтеграції та постізоляційного супроводу особового складу ЗС 

України та груп постізоляційного супроводу військовослужбовців органів 

військового управління, військових частин (підрозділів) з питань реінтеграції та 

постізоляційного супроводу особового складу; 

взаємодії з органами державної влади, місцевого самоврядування та 

органами сектору безпеки і оборони в процесі проведення комплексу 

реінтеграційних та постізоляційних заходів, з метою підвищення ефективності 

реінтеграційних та/або постізоляційних заходів (встановленим порядком). 

 

3. ПЕРВИННІ ЗАХОДИ ВІДНОВЛЕННЯ 

 

3.1. Під час проведення первинних заходів відновлення командири 

(начальники) військових частин (підрозділів) організовують виконання  

Розділу 1 Алгоритму організації  реінтеграції та постізоляційного супроводу 

особового складу Збройних Сил України, який перебуває в ізоляції або 

звільнений з неї (додаток 1). 
 

3.2. Управління цивільно-військового співробітництва Генерального 
штабу ЗС України здійснює: 

підготовку проєкту рішення начальника Генерального штабу ЗС України 

щодо залучення підготовленого персоналу до позаштатної підгрупи фахівців; 

збір та уточнення інформації (проведення звірок з Кадровим центром  

ЗС України) щодо особового складу, який потрапив до ізоляції; 
сприяння у пошуку, встановленні місцезнаходження та звільненні 

особового складу, який потрапив до ізоляції. 

 
3.3. Кадровий центр ЗС України здійснює ведення обліку особового складу 

ЗС України, який потрапив до ізоляції. 

 

3.4. Група Генерального штабу ЗС України з реінтеграції та 

постізоляційного супроводу особового складу ЗС України: 

здійснює звірки обліку особового складу ЗС України, який потрапив до 

ізоляції, з Кадровим центром ЗС України;  

збирає, уточнює, узагальнює та аналізує інформацію щодо особового 

складу, який потрапив до ізоляції, яка надається військовою частиною 

(підрозділом) через групи органів військового управління з постізоляційного 

супроводу особового складу ЗС України, а також з інших джерел; 

готує доповідь начальнику Генерального штабу ЗС України щодо 

потрапляння особового складу до ізоляції. 
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3.5. Група органу військового управління з постізоляційного супроводу 

особового складу ЗС України: 

вживає заходів щодо встановлення обставин потрапляння особового 

складу до ізоляції, зокрема: обставини захоплення, завдання, які вони 

виконували, час і місце, де їх бачили востаннє; 

надає до групи Генерального штабу ЗС України з реінтеграції та 

постізоляційного супроводу особового складу ЗС України інформацію про 

особовий склад, який потрапив до ізоляції, а також про обставини події, зокрема 

про характер поведінки, настрій, емоціональний стан та інші відомості щодо 

особового складу перед зникненням, які можуть дати можливість у найкоротший 

термін встановити його місцезнаходження та відновити обставини події. 

 

3.6. Група з постізоляційного супроводу особового складу військової 

частини (підрозділу): 

формує реінтеграційну особову справу військовослужбовця (працівника); 

вживає заходів щодо встановлення обставин потрапляння особового 

складу до ізоляції, зокрема обставини захоплення, завдання, які вони 

виконували, час і місце, де їх бачили востаннє; 

з’ясовує та доповідає за підпорядкуванням про характер поведінки, 

настрій, емоціональний стан та інші відомості щодо особового складу перед 

зникненням, які можуть дати можливість у найкоротший термін встановити його 

місцезнаходження та відновити обставини події; 

здійснює інші заходи відповідно до вказівок груп Генерального штабу  

ЗС України з реінтеграції та постізоляційного супроводу особового складу  

ЗС України та органів військового управління з постізоляційного супроводу 

особового складу ЗС України. 

 

4. КОМПЛЕКС РЕІНТЕГРАЦІЙНИХ ТА ПОСТІЗОЛЯЦІЙНИХ 

ЗАХОДІВ 

 

4.1. Комплекс реінтеграційних та постізоляційних заходів планується та 

здійснюється позаштатною підгрупою фахівців у безпосередній взаємодії з 

іншими учасниками групи Генерального штабу ЗС України з реінтеграції та 

постізоляційного супроводу особового складу ЗС України. 

Завдання реінтеграційного процесу визначаються необхідністю з’ясування 

об’єктивної інформації про обставини потрапляння та перебування особового 

складу у примусовій або вимушеній ізоляції, а також потребами звільнених з 

ізоляції військовослужбовців (працівників) у психо-інформаційному 

розвантаженні, нормалізації реакцій та емоцій, відновленні фізичного та 

психічного здоров’я, контролі над власним життям, здатності прогнозувати 

майбутні події, планувати власні подальші дії, усвідомлення доцільності ведення 

здорового способу життя та соціалізації (родина, суспільство,  

професійна діяльність). 

Групи з реінтеграції та постізоляційного супроводу особового складу  
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ЗС України забезпечуються окремими приміщеннями, обладнаними для роботи 

з інформацією з обмеженим доступом та зберігання такої інформації. 

 

4.2. Командування Медичних сил ЗС України визначає перелік закладів 

охорони здоров’я в системі Збройних Сил України, до яких направляють на 

проведення медичного обстеження особовий склад, звільнений (повернений) з 

ізоляції.  

 

4.3. Група Генерального штабу ЗС України з реінтеграції та 

постізоляційного супроводу особового складу ЗС України: 

здійснює планування реінтеграційних та/або постізоляційних заходів;  

організовує зустріч особового складу під час звільнення (повернення) з 

ізоляції та супроводжує до лікувального закладу Міністерства оборони України; 

організовує комунікацію та взаємодію з офісом Уповноваженого 

Президента України з питань реабілітації учасників бойових дій. 

 

4.4. Група органу військового управління з постізоляційного супроводу 

особового складу ЗС України та група з постізоляційного супроводу особового 

складу військових частин (підрозділів): 

вживає заходів щодо своєчасної підготовки проєкту наказу по стройовій 

частині про поновлення особового складу у списках військової частини 

(підрозділу)  

(в день звільнення з ізоляції, якщо особовий склад перебував у розпорядженні); 

своєчасно надає доповіді за підпорядкованістю та повідомляє військовий 

комісаріат про звільнення особового складу з ізоляції (ТЦК та СП), якому 

попередньо було направлено повідомлення про захоплення; 

організовує постановку особового складу на всі види забезпечення;  

вживає заходів щодо відновленню документів громадянина України, у 

тому числі, для виїзду за кордон, у разі їх втрати або пошкодження; 

здійснює інформування членів сімей військовослужбовців (працівників), 

звільнених з ізоляції з питань, які належать до їх компетенції. 

 

5. ПОСТІЗОЛЯЦІЙНИЙ СУПРОВІД 

 

5.1. Заходи постізоляційного супроводу в обов’язковому порядку 

здійснюються у всіх військових частинах (підрозділах), де наявний особовий 

склад, звільнений з ізоляції. Постізоляційний супровід особового складу  

ЗС України, звільненого з ізоляції (далі – постізоляційний супровід), 

здійснюється з метою сприяння ефективній постізоляційній адаптації, 

повноцінному відновленню фізичного та психічного здоров’я 

військовослужбовця (працівника), звільненого з ізоляції, мінімізації ризиків 

виникнення ускладнень, психічних або поведінкових розладів у такої особи у 

довгостроковій перспективі. 

Ця складова роботи з особовим складом, звільненим з ізоляції, 

забезпечується шляхом прийняття кадрових рішень, налагодження шляхів 
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взаємодії командирів (начальників) та військового колективу з особовим 

складом, звільненим з ізоляції, постійної професійної діяльності  

офіцера-психолога (психолога) військової частини (підрозділу) та фахівця, який 

входить до складу позаштатної підгрупи фахівців та здійснює координацію 

постізоляційного супроводу конкретного військовослужбовця (працівника). 

 

5.2. Відповідальними за проведення заходів постізоляційного супроводу 

особового складу, звільненого з ізоляції, є безпосередні командири (начальники) 

військовослужбовців (працівників).  

 

5.3. Забезпечення постізоляційного супроводу. 

 

5.3.1. Головне управління морально-психологічного забезпечення  

ЗС України із залученням позаштатної підгрупи фахівців (за потреби): 

організовує та забезпечує заходи постізоляційного супроводу; 

узагальнює пропозиції щодо вдосконалення системи реінтеграції та 

постізоляційного супроводу особового складу ЗС України;  

готує відповідні методичні рекомендації офіцерам-психологам 

(психологам) військових частин (підрозділів). 

 

5.3.2. Командування Медичних сил ЗС України: 

через представників медичних служб військових частин (підрозділів) 

здійснює моніторинг медичного супроводження особового складу, звільненого з 

ізоляції, та надання йому медичної допомоги після проведення реінтеграційних 

та постізоляційних заходів; 

надає за підпорядкованістю пропозиції щодо вдосконалення проведення 

заходів постізоляційного супроводу особового складу. 

 

5.3.3. Управління цивільно-військового співробітництва  

Генерального штабу ЗС України: 

здійснює комунікацію з посадовими особами, визначеними 

відповідальними за організацію постізоляційного супроводу в органах 

військового управління, військових частинах (підрозділах) (через підрозділи 

(офіцерів) цивільно-військового співробітництва); 

здійснює моніторинг проведення постізоляційного супроводу особового 

складу, звільненого з ізоляції, зокрема медичної, психологічної та соціальної 

складової;  

організовує взаємодію з офісом Уповноваженого Президента України з 

питань реабілітації учасників бойових дій в установленому порядку; 

здійснює комунікацію з органами виконавчої влади та місцевого 

самоврядування, професійними об’єднаннями спеціалістів/фахівців з 

реабілітації або професійними об’єднаннями спеціалістів/фахівців-психологів, 

психотерапевтів з питань постізоляційного супроводу особового складу  

ЗС України, звільненого з ізоляції; 

надає за підпорядкованістю пропозиції щодо вдосконалення проведення 
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реінтеграції та постізоляційного супроводу особового складу ЗС України. 

 

5.3.4. Група Генерального штабу ЗС України з реінтеграції та 

постізоляційного супроводу особового складу ЗС України: 

здійснює облік особового складу ЗС України, з яким завершено 

реінтеграційні та/або постізоляційні заходи, заходи постізоляційного супроводу; 

взаємодіє та надає консультативно-дорадчу допомогу групам органів 

військового управління з постізоляційного супроводу особового складу ЗС 

України, групам з постізоляційного супроводу особового складу військових 

частин (підрозділів); 

веде облік та аналіз звітності щодо постізоляційного супроводу особового 

складу органів військового управління, військових частин (підрозділів); 

здійснює підготовку матеріалів про перебіг та результати проведення 

заходів постізоляційного супроводу особового складу ЗС України та пропозиції 

щодо вдосконалення організації та проведення заходів постізоляційного 

супроводу особового складу ЗС України для подальшої доповіді начальнику 

Генерального штабу ЗС України. 

 
5.3.5. Група органу військового управління з постізоляційного супроводу 

особового складу ЗС України та група з постізоляційного супроводу особового 

складу військових частин (підрозділів): 

організовує зустріч особового складу в пункті постійної дислокації; 
здійснює психологічний супровід військовослужбовця (працівника), який 

повертається до виконання службових обов’язків після завершення 

реінтеграційних та постізоляційних заходів;  
вживає заходів щодо душпастирської опіки військовослужбовців 

військовим священником (капеланом);  

організовує проведення морально-психологічних заходів з метою 
сприяння постізоляційній адаптації, відновленню фізичного та психічного 

здоров’я, покращенню морального-психологічного стану особового складу 

(фізкультурно-спортивні, культурно-масові, просвітницькі); 
проводить інформаційну та психологічну роботу з сім’єю 

військовослужбовця (працівника) з урахуванням особливостей постізоляційної 

адаптації; 

обґрунтовує необхідність направлення на соціальну, медико-психологічну 
або психологічну реабілітацію та пільговий відпочинок військовослужбовців 

(працівників) ЗС України та членів їх сімей; 

здійснює моніторинг психологічного стану, своєчасне надання 
психологічної допомоги (за потреби) та зовнішніх впливів на 

військовослужбовців (працівників), звільнених з ізоляції; 

щомісяця звітує та надає пропозиції командирам (начальникам) та групі 
Генерального штабу ЗС України з реінтеграції та постізоляційного супроводу 

особового складу ЗС України (за підпорядкованістю). 

 
5.3.6. Представник підрозділу морально-психологічного забезпечення 
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органу військового управління, військової частини (підрозділу), який входить до 

складу групи з постізоляційного супроводу особового складу військової частини 

(підрозділу): 
здійснює постійний моніторинг та аналіз психологічного стану особового 

складу, за потреби – надає психологічну допомогу; 

бере участь у веденні реінтеграційної особової справи військовослужбовця 
(працівника) до завершення постізоляційних заходів; 

проводить неформальні зустрічі та бесіди з особовим складом; 

доповідає командиру (начальнику) органу військового управління, 
військової частини (підрозділу) про стан та прогнози щодо особового складу, 

звільненого з ізоляції; 

за потреби надає психологічну допомогу членам сім’ї 
військовослужбовців (працівників) та проводить консультативні зустрічі; 

організовує у органі військового управління, військовій частині 

(підрозділі) вербальне та невербальне спілкування з військовослужбовцем 
(працівником); 

організовує та взаємодіє з найближчим оточенням особового складу, 

звільненого з ізоляції, у військовому колективі, з метою організації необхідної 
допомоги та супроводу. 

 

6. СУПРОВІД ЧЛЕНІВ СІМЕЙ ОСОБОВОГО СКЛАДУ, ЯКИЙ 

ПЕРЕБУВАЄ В ІЗОЛЯЦІЇ, АБО ЗВІЛЬНЕНИЙ З НЕЇ  

 

6.1. Члени сімей особового складу, який потрапив до ізоляції, можуть 

супроводжуватись з моменту встановлення факту потрапляння особового складу 

у ізоляцію або підтвердження факту (встановлення місця) незаконного 

утримання (перебування в полоні).  

 

6.2. Супровід членів сімей особового складу, які перебувають в ізоляції, 

організовується з метою коректного інформування членів сім’ї про факт 

потрапляння особи до вимушеної або примусової ізоляції (полону), а також про 

заходи, які здійснюються для її звільнення або повернення. 

За потреби членам сім’ї організовується надання необхідної психологічної 

допомоги, з’ясовуються їх нагальні соціальні потреби. 

Психологічний супровід та психологічна допомога членам сімей 

особового складу, який перебуває в ізоляції, може надаватися психологами за 

місцем їх постійного проживання. 

 

6.3. Організацію супроводу членів сімей особового складу ЗС України, 

який перебуває в ізоляції, здійснює група Генерального штабу ЗС України з 

реінтеграції та постізоляційного супроводу особового складу ЗС України спільно 

з позаштатною підгрупою фахівців у взаємодії з групами з постізоляційного 

супроводу особового складу військових частин (підрозділів).  

Позаштатна підгрупа фахівців спільно з офіцером (представником) 

підрозділу цивільно-військового співробітництва, командиром (начальником) 
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військової частин (підрозділу) організовує супровід членів сімей особового 

складу, з числа особового складу ЗС України, який проходить комплекс 

реінтеграційних або постізоляційних заходів.  

Інформаційний супровід, як складова супроводу членів сім’ї ізольованого 

особового складу, здійснюється командиром (начальником) військової частини 

(підрозділу). 

Представник позаштатної підгрупи фахівців взаємодіє з членами сімей 

особового складу з метою отримання інформації, яка може мати значення в 

контексті підготовки звільнення (повернення) особи з ізоляції, планування 

реінтеграційних або постізоляційних заходів. 

Представники позаштатної підгрупи фахівців консультують членів сімей 

військовослужбовців (працівників) з питань, пов’язаних з перебуванням 

військовослужбовця (працівника) у вимушеній або примусовій ізоляції. 

 

6.4. До супроводу членів сімей особового складу, який перебуває в ізоляції, 

також можуть бути залучені: 

представник військового комісаріату; 

військовий священик (капелан); 

психолог або психотерапевт; 

соціальний працівник; 
представник органу соціального захисту населення; 
співробітник органу у справах сім’ї, дітей та молоді. 

 

6.5. Вся інформація (копії матеріальних носіїв), отримана в процесі або за 

результатами супроводу членів сімей військовослужбовців (працівників), які 
перебувають в ізоляції або звільнені з неї, передається до групи Генерального 

штабу ЗС України з реінтеграції та постізоляційного супроводу особового складу 

ЗС України. 
Позаштатна підгрупа фахівців постійно інформує групу Генерального 

штабу ЗС України з реінтеграції та постізоляційного супроводу особового складу  

ЗС України про результати супроводу членів сімей військовослужбовців 
(працівників), які перебувають в ізоляції або звільнені з неї. 

 

7. РЕІНТЕГРАЦІЙНА ОСОБОВА СПРАВА ВІЙСЬКОВО-

СЛУЖБОВЦЯ (ПРАЦІВНИКА)  

 

7.1. Реінтеграційна особова справа військовослужбовця (працівника) 
формується групою постізоляційного супроводу особового складу військової 

частини (підрозділу) з документів, які видаються, надходять до органів 

військового управління (військової частини (підрозділу) з моменту потрапляння 
особового складу до ізоляції та доповнюється впродовж проведення 

реінтеграційних та/або постізоляційних заходів, а також заходів 

постізоляційного супроводу з метою вивчення, аналізу ситуації та досвіду 
військовослужбовця (працівника), організації його супроводу та надання 

необхідної допомоги, а також для ведення обліку зазначеної категорії особового 
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складу.  

Реінтеграційна особова справа військовослужбовця (працівника) 

зберігається у військовій частині (підрозділі) до моменту виключення 
військовослужбовця (працівника) зі списків особового складу військової 

частини (підрозділу) та, у разі направлення для подальшого проходження 

військової служби (переведення) до іншої військової частини (підрозділу), 
надсилається разом з примірником особової справи встановленим порядком.  

У разі звільнення військовослужбовця (працівника) з лав ЗС України вона 

передається встановленим порядком до військового комісаріату (ТЦК та СП), у 
якому військовослужбовець (працівник) буде перебувати на військовому обліку.  

Доступ до реінтеграційної особової справи військовослужбовця 

(працівника) мають: 
Головнокомандувач ЗС України та представники його Апарату; 

керівний склад Генерального штабу ЗС України або визначені ними 

військовослужбовці (працівники); 
командир (начальник) органу військового управління, військової частини 

(підрозділу) або визначені ними військовослужбовці (працівники); 

персонал груп з реінтеграції та постізоляційного супроводу особового 
складу ЗС України. 

 

7.2. Реінтеграційна особова справа військовослужбовця (працівника) 

складається (містить) з таких документів: 

фотокартки 10х15, завірені кадровим органом та печаткою органу 

військового управління або військової частини (підрозділу) (2 шт); 

службова характеристика військовослужбовця (працівника); 

медична характеристика військовослужбовця (працівника); 

довідка про склад сім’ї; 

довідка про проходження військової служби; 

завірені копії документів, що посвідчують особу військовослужбовця 

(працівника); 

інформаційні матеріали стосовно членів сім’ї військовослужбовця 

(працівника); 

копія доповіді про потрапляння (перебування) у ізоляцію; 

копія матеріалів проведення службової перевірки; 

інформаційна картка військовослужбовця (працівника) ЗС України, який 

перебуває або звільнений з ізоляції (додаток 2 до цього Тимчасового положення); 

копія всіх листів (запитів), звернень від членів сім’ї військовослужбовця 

(працівника) до командування (начальника) органу військового управління, 

військової частини (підрозділу) та відповіді на них; 

копія висновку первинного та поглибленого медичного огляду 

військовослужбовця (працівника) після звільнення (повернення) з ізоляції; 

службова характеристика військовослужбовця (працівника) після 

повернення з ізоляції; 

інші довідкові матеріали за результатами проведеного комплексу заходів 

реінтеграції. 
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7.3. У разі надходження інформації отриманої в процесі або за 

результатами проведення реінтеграційних та/або постізоляційних заходів, 

заходів постізоляційного супроводу військовослужбовців (працівників), які 

перебувають в ізоляції або звільнені з неї (копії матеріальних носіїв), така 

інформація невідкладно передається керівнику групи Генерального штабу ЗС 

України з реінтеграції та постізоляційного супроводу особового складу ЗС 

України. 

 

 

Тимчасово виконуючий обов’язки начальника  

Управління цивільно-військового співробітництва  

Генерального штабу Збройних Сил України 

полковник           Володимир ЛЯМЗІН 
  



22 

Додаток 1 

до Тимчасового положення 

(розділ 4, стаття 3.1) 

 

Алгоритм 

організації реінтеграції та постізоляційного супроводу особового складу 

Збройних Сил України, який перебуває в ізоляції або звільнений з неї 

 

№ 

з/п 
Перелік заходів 

Термін 

виконання 

Відповідальний 

за виконання 
 

1 2 3 4 

1. З моменту потрапляння до ізоляції до моменту звільнення  

(повернення) з неї 

1.1 Доповідь за підпорядкуванням про 

потрапляння до ізоляції (доповідь про 

подію (посилання б)) (далі – подія) 

За фактом події Командир 

(начальник) 

1.2 Видання наказу про створення групи з 

постізоляційного супроводу 

особового складу військової частини 

(підрозділу) 

У разі 

необхідності 

Командир 

(начальник) 

1.3 Призначення службової перевірки та 

прийняття рішення за її результатами 

щодо обставин потрапляння 

особового складу до ізоляції та 

можливі місця його перебування 

Відповідно до 

керівних 

документів 

Командир 

(начальник) 

1.4 Інформування кадрового органу про 

подію та здійснення заходів 

передбачених спільною директивою 

МОУ та ГШ від 08.10.2014 Д-4: 

виведення у розпорядження, без 

виключення із списків військової 

частини, та облік як тимчасово 

відсутнього військовослужбовця 

За фактом події Командир 

(начальник) 

1.5 Здійснення контролю виплат 

грошового забезпечення фінансовим 

органом особовому складу, який 

потрапив або перебуває в ізоляції 

(посилання а) 

Відповідно до 

керівних 

документів 

Командир 

(начальник) 

1.6 Формування реінтеграційної особової 

справи військовослужбовця 

(працівника) 

Протягом 3-х 

робочих днів з 

моменту 

отримання 

підтвердження 

про перебування 

військово- 

Група 

постізоляцій- 

ного супроводу 

особового 

складу 

військової 

частини 



23 

1 2 3 4 

службовця 

(працівника) 

у ізоляції  

(підрозділу) 

1.7 Сповіщення членів сім’ї 

військовослужбовця (працівника) про 

подію 

Протягом  

48 годин з 

моменту події 

Командир 

(начальник) 

1.8 Організація взаємодії з членами сім’ї 

військовослужбовця (працівника), 

надання соціально-правової 

допомоги, інформаційний та 

психологічний супровід  

Протягом трьох 

робочих днів з 

моменту події   

Командир 

(начальник), 

група 

постізоляцій- 

ного супроводу 

особового 

складу 

військової 

частини 

(підрозділу) 

1.9 Інформування суспільства про подію  З моменту 

підтвердження 

УЗГ ЗСУ 

ДепСК МОУ 

УЦВС ГШ 

ЗСУ 

1.10 Ведення обліку військово-службовців, 

які потрапили до незаконної 

примусової ізоляції. Щоденні 

донесення відповідно керівних 

документів 

Постійно Кадровий 

орган 

військової 

частини, 

КЦ ЗСУ 

1.11 Вживання заходів щодо внесення 

відповідних відомостей до Єдиного 

реєстру досудових розслідувань 

Відповідно до 

законодавства 

України 

Командир 

(начальник) 

1.12 Збір інформації щодо осіб, які 

незаконно утримуються у незаконній 

примусовій ізоляції 

Постійно Група 

постізоляцій- 

ного супроводу 

особового 

складу 

військової 

частини 

(підрозділу) 

2. З моменту звільнення (повернення) з ізоляції до моменту повернення до 

виконання службових обов’язків: реінтеграційні та постізоляційні заходи 

2.1 Організація зустрічі звільнених з 

ізоляції військовослужбовців 

(працівників)  

Визначається 

умовами  

звільнення 

(повернення) 

УЦВС ГШ 

ЗСУ 

2.2 Інформування суспільства про В день УЗГ ЗСУ 

Продовження додатка 1 
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звільнення осіб з числа особового 

складу ЗС України з вимушеної або 

незаконної примусової ізоляції 

звільнення 

(повернення) 

ДепСК МОУ 

УЦВС ГШ 

ЗСУ 

2.3 Організація уточнення інформації про 

місце, умови, інші обставини 

перебування у вимушеній або 

примусовій ізоляції  

Протягом доби УЦВС ГШ 

ЗСУ 

2.4 Сповіщення членів сімей 

військовослужбовця (працівника) про 

звільнення або повернення з ізоляції 

З урахуванням 

процедури 

звільнення 

(повернення) 

з ізоляції 

Командир 

(начальник) 

2.5 Проведення первинного медичного 

огляду з метою визначення потреби в 

медичній та/або реабілітаційній 

допомозі 

Протягом доби з 

моменту 

звільнення 

(повернення) 

КМС ЗСУ 

2.6 Проведення комплексу 

реінтеграційних та постізоляційних 

заходів 

Розпочинаються 

з моменту 

звільнення 

(повернення) 

особового 

складу, 

тривалість 

визначається 

індивідуально 

Групи  

з реінтеграції та 

постізоляційного 

супроводу, 

ГУМПЗ ЗСУ 

КМС ЗСУ 

2.7 Інформування суспільства про 

допомогу, яка надається звільненому з 

ізоляції особовому складу 

Кожні два тижні 

протягом 

проведення 

комплексу 

реінтеграційних 

або 

постізоляційних 

заходів 

УЗГ ЗСУ 

ДепСК МОУ 

УЦВС ГШ 

ЗСУ 

2.8 Проведення поглибленого медичного 

огляду (ВЛК) військовослужбовця у 

лікувальному закладі охорони 

здоров’я в системі Міністерства 

оборони України (заклад визначається 

командувачем Медичних сил ЗС 

України в залежності від стану 

військовослужбовця) 

 

У найкоротші 

терміни після 

звільнення 

(повернення) з 

ізоляції 

КМС ЗСУ 

2.9 Організація взаємодії з членами сім’ї Протягом Командир 

Продовження додатка 1 
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1 2 3 4 

військовослужбовця (працівника), 

надання соціально-правової 

допомоги, інформаційний та 

психологічний супровід 

проведення 

комплексу 

реінтеграційних 

та 

постізоляційних 

заходів 

(начальник), 

УЦВС ГШ 

ЗСУ 

3. З моменту повернення до виконання службових обов’язків: 

постізоляційний супровід 

3.1 Проведення заходів постізоляційного 

супроводу військовослужбовців 

(працівників), зокрема організація 

психологічного супроводу  

З моменту 

повернення 

особового 

складу до 

військової 

частини 

(підрозділу) 

Групи 

постізоляцій-

ного супроводу 

особового 

складу 

військових 

частин 

(підрозділів) 

3.2 Супровід військовим священиком 

(капеланом) (за потреби) 

 ГУМПЗ ЗСУ 

3.3 Здійснення заходів морально-

психологічного забезпечення, які 

сприяють постізоляційній адаптації 

(культурно-просвітницькі, духовно-

освітні, дозвілля особового складу 

військової частини (підрозділу) та 

членів їх сімей 

 ГУМПЗ ЗСУ 

3.4 Динамічне медичне спостереження у 

військовій частині згідно 

рекомендацій лікарів по завершенню 

стаціонарного лікування, при 

відсутності рекомендацій – огляд 

лікарем 

Не рідше 1 разу  

на місяць 

протягом року 

після 

повернення до 

військової 

частини 

(підрозділу) 

КМС ЗСУ 

3.5 Пріоритетне забезпечення санаторно-

курортним лікуванням, 

психологічною, медико-

психологічною реабілітацією 

 КМС ЗСУ 

ГУМПЗ ЗСУ 

3.6 Залучення та направлення на навчання 

або курси підвищення кваліфікації 

військовослужбовців 

 Командування 

видів, родів, 

сил ЗСУ, 

органи 

військового 

Продовження додатка 1 
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управління, 

командири 

(начальники)  

 

 

Тимчасово виконуючий обов’язки начальника  

Управління цивільно-військового співробітництва  

Генерального штабу Збройних Сил України 

полковник           Володимир ЛЯМЗІН 

  

Продовження додатка 1 
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Додаток 2 

до Тимчасового положення  

(розділ 7, стаття 7.2) 

 

 

 

 

 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА 
військовослужбовця (працівника) Збройних Сил України,  

який перебуває в ізоляції або звільнений з неї 

 
(військове звання, прізвище, ім’я та по батькові, позивний) 

 

А. Особисті та контактні дані особи 
 

 

 

 

 

 

 

 

ФОТО 

військовослужбовця 

(працівника) 

Дата (число, місяць, рік) та місце народження 

(населений пункт, район, область, країна): 
 

Паспортні дані (серія, номер, де, коли та якою 

установою виданий), ІПН:  
 

Мова спілкування (першою зазначається 

основна): 
 

Вид військової служби: 
 

Військова частина (підрозділ), посада: 

  

Яким військкоматом призваний (у разі 

призову під час мобілізації, на особливий період):  
 

Рід занять до військової служби (у разі призову 

під час мобілізації, на особливий період): 
 

Адреса реєстрації / проживання (населений пункт, район, область, країна, 

вулиця, номер будинку, номер квартири, поштовий індекс ):  

 

 

 

 
 

Сімейний стан (необхідне виділити кольором): 

Неодружений Одружений Розлучений Вдівець Партнерство 

Кількість осіб, які перебувають на утриманні :  
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Контактні особи (дружина, діти, батьки, брати, сестри, інші родичі): 

 

Адреса (повна):  
 

Телефон:  
 

E-mail: 
 

 

Адреса (повна): 
 

Телефон:  E-mail: 
 

 Адреса (повна): 
 

Телефон:  
 

E-mail: 
 

Контактні дані представників військової частини: 
Військове звання, П.І.Б., посада Телефон: 

 

 
 

E-mail: 

Додаткові дані:  
 

 

Б. Обставини  
 

Б.1 Місце, дата, час та 

обставини, за яких 

військовослужбовець 

(працівник) потрапив до 

ізоляції.  

Наявність свідків. 
(зазначити П.І.Б.,  
місце перебування, 

контактний  

номер телефону) 

         

Б.2 Дата та № наказу 

командира військової 

частини про оголошення 

військовослужбовця 

таким, що перебуває у 

ізоляції 

 

Б.3 Факт звернення до 

правоохоронних органів 

(Національної поліції 

України)  

щодо потрапляння до 

ізоляції  
(дата звернення, П.І.Б., 

контактний  
номер телефону особи, 

 що зверталася, 

контактний номер 

телефон слідчого у справі, 
населений пункт) 
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 Продовження додатка 2 
 

В. Антропометричні дані 
 

В.1 
Загальні дані 

(необхідне виділити 

синім кольором) 

Зріст ___см низький середній високий 

Вага/ 

Статура 
___кг стрункий худорлявий  повний 

В.2 Національність/ 

колір шкіри 

 

В.3 Колір очей  

 

В.4 Колір волосся, 

довжина  

 

В.5 Особливі прикмети  

 

 

 

Г. Особисті речі (на момент потрапляння до ізоляції) 
 

Г.1 Тип форменого одягу   

 

 

Г.2 Тип взуття 
 

 

 

 

Г.3 Документи, жетон  

 

 

 

 

Г.4 Інше  

 

 

 
 

  



30 

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ (ДЖЕРЕЛ) 

 

1. Наказ Генерального штабу Збройних Сил України від 26.12.2018  

№ 460 “Про затвердження Тимчасового порядку оформлення військових 
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ДЛЯ ЗАМІТОК  
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