АЛГОРИТМ ОФОРМЛЕННЯ
ДОЗВОЛУ
ДЛЯ МОРЯКІВ
від ТЦК та СП для перетинання
держкордону України

курсанти

моряки,

закладів освіти для
проходження
практичної підготовки
на суднах

що прямують на роботу на
морських суднах (які здобули
відповідну освіту до 24.02.2022
або завершили навчання у
період воєнного стану)

ДОКУМЕНТИ ДЛЯ
ОТРИМАННЯ ДОЗВОЛУ:
для курсантів:
заява (довільної форми)

відповідний військово-обліковий документ
посвідчення особи моряка

довідка від закладу освіти про направлення
на проходження практичної
підготовки на судні

до районного (міського) ТЦК та СП
за місцем перебування на
військовому обліку

*для внутрішньо переміщених осіб — необхідно стати
на військовий облік за місцем фактичного
проживання та реєстрації переселенцем

ДОКУМЕНТИ ДЛЯ
ОТРИМАННЯ ДОЗВОЛУ:
для моряків:
заява (довільної форми)
відповідний військово-обліковий документ
посвідчення особи моряка
трудовий договір (контракт) для роботи
на морському судні
АБО
лист від судновласника, оператора судна
про намір укласти з моряком
трудовий договір (контракт)
АБО
суднова роль (crew list)

Для подачі документів необхідно перебувати на військовому обліку ТА мати відповідні
військово-облікові документи:

для призовників (17/18-27 років) — посвідчення про приписку до призовної дільниці;
для військовозобов’язаних (від 27 років до граничного віку, див.далі) —
військовий квиток або тимчасове посвідчення військовозобов’язаного.

СТРОК ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ
ТА НАДАННЯ ДОЗВОЛУ:

ДОЗВІЛ НЕ НАДАЄТЬСЯ у разі:
ненадання відповідних документів
виключення з військового обліку

1 робочий день
*у разі відсутності військово-облікового

документа термін оформлення збільшується на
строк, необхідний для його поновлення

*Підстави для виключення з військового обліку (основні):
· призов чи прийняття на військову службу
· визнання рішенням ВЛК непридатності до військової
служби з виключенням з військового обліку
· досягнення граничного віку перебування в запасі
(військовий молодший та старший офіцерський склад —
до 60 років, військовий вищий офіцерський склад –
до 65 років)

ТЕРМІН, на який
оформлюється ДОЗВІЛ:
термін дії трудового договору
(контракту)
на рік
(якщо термін дії не вказаний)

Відповідно до Постанови КМУ 992 в пункті пропуску
через державний кордон необхідно надати
військово-обліковий документ
з відповідною відміткою ТЦК та СП.

Алгоритм оформлення дозволу не визначає зміст та
форму такої відмітки. ПРМТУ під час підготовки
проєкту Алгоритму надавала пропозиції із
визначенням змісту та форми відмітки, однак наші
пропозиції не були враховані.
Тож вбачається за необхідне врегулювання питання
проставлення такої відмітки у військово-обліковому
документі моряка одночасно з оформленням
дозволу на перетин держкордону.

