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До початку періоду проведення антитерористичної операції питання 
військової служби цікавили лише самих військовослужбовців, громадськість 
вважала підтримку в належному стані обороноздатності вітчизняної армії 
факультативним, а не основним обов’язком держави. Однак з появою 
держави-агресора, яка реально загрожує не лише цілісності України, а й 
взагалі її існуванню як незалежної та суверенної країни, постали серйозні 
виклики системі оборони цивільного населення. Випробування, що випали на 
долю української держави та її народу протягом останнього часу, спонукають 
до узагальнення питань, які до цього періоду цікавили лише спеціалістів.  

Разом з тим, суспільну увагу привертають не лише обороноздатність 
країни в цілому та військовий потенціал національної армії. Питання 
соціального забезпечення військовослужбовців, отримання ними пільг і різного 
роду гарантій від держави також є проблемами, що потребують обговорення 
та прийняття відповідних рішень. 

Велика увага громадськості до захисників Вітчизни виступила потужним 
інструментом впливу на законотворців та представників виконавчої гілки 
влади у питаннях прийняття та реалізації ними раціональних і обґрунтованих 
рішень, які на практиці можуть допомогти українським воїнам, у тому числі 
тим, які знаходяться у зоні АТО, та їх родинам.  

Головними проблемами у сфері соціального забезпечення 
військовослужбовців залишаються якість відповідних соціальних гарантій та їх 
доступність для військовослужбовців. Варто зазначити, що у західних країнах 
держава піклується не тільки про якість соціального захисту 
військовослужбовців, але і про реальну можливість отримання 
військовослужбовцями цих пільг. Закордонний досвід вказує на необхідність 
забезпечення, перш за все, доступності і прозорості таких процедур, адже 
збільшення кількості бюрократичних інстанцій, які необхідно подолати, 
підвищує корупційні ризики і сприяє необґрунтованій тривалості процесу 
прийняття рішень щодо забезпечення соціальним захистом 
військовослужбовців та членів їх сімей. 

Сумно, але повсякденно ми спостерігаємо, що в Україні осіб, які 
розраховували на захист і опіку держави, що використовує їхні життя задля 
виконання загальнонаціональних завдань, знову залишають без ефективної 
можливості реалізувати свої права. Саме тому, на наш погляд, підготовлені 
матеріали стануть корисними адвокатам та юристам, які надають безоплатну 
правову допомогу військовослужбовцям та членам їх сімей, допоможуть їм у 
відстоюванні прав та законних інтересів захисників Вітчизни. 

 

Олександра ЯНОВСЬКА 
адвокат, доктор юридичних наук, професор, 
професор кафедри правосуддя Київського  

національного університету імені Тараса Шевченка 
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Розділ 1. 

КОНТРАКТНА СЛУЖБА  
І НА ДОБРОВІЛЬНИХ ЗАСАДАХ 

КОНТРАКТ 

Відповідно до Закону України «Про соціальний і правовий захист 
військовослужбовців та членів їх сімей» право військовослужбовців на 
працю (пункт 1 статті 8) реалізується через проходження військової 
служби, тобто проходження військової служби є особливою різновидністю 
трудової діяльності, яка має специфіку у зв’язку зі сферою її 
застосування — оборона і національна безпека.  

Наприклад, єдиною умовою контракту про проходження військової 
служби, яку може вибрати військовослужбовець, є строк, на який 
укладається новий контракт, тобто контракт, який укладається військо-
вослужбовцем, який проходить військову службу у добровільному порядку, 
або громадянином, який раніше її проходив у вказаному порядку, причому 
варіанти вибору також встановлені у законах України «Про військовий 
обов’язок і військову службу», «Про Державну прикордонну службу 
України», Положенні про проходження громадянами України військової 
служби у Збройних Силах України, Положенні про проходження громадя-
нами України військової служби в Державній прикордонній службі України. 

Типова форма контракту про проходження військової служби не 
передбачає внесення яких-небудь додаткових умов, за виключенням 
конкретних прав і обов’язків військовослужбовців, передбачених 
законодавством України і обумовлених особливостями їх військової 
служби, які керівник відповідного органу виконавчої влади (Міністерство 
оборони України, Міністерство внутрішніх справ України, Служба безпеки 
України) вправі в ній вказувати. 

Сторонами контракту про проходження військової служби є, з одного 
боку, Міністерство оборони України або інший орган державної влади 
(МВС, СБУ), в якому законом передбачена військова служба, з іншого — 
громадянин, який вступає на військову службу в добровільному  
порядку.  

При укладенні контракту про проходження військової служби сторони 
(громадянин і посадова особа) не можуть змінити встановлені умови, 
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закріплені у формі контракту про проходження військової служби, за 
виключенням тих, що підлягають узгодженню (наприклад, строк). 

Підставою виникнення відносин при проходженні професійної 
військової служби у добровільному порядку є контракт про проходження 
військової служби, який вступає в силу з дня його підпису відповідною 
посадовою особою, тобто це юридичний акт, який породжує юридичні 
наслідки для сторін, наділяючи їх правами і обов’язками. 
 

Укладення контракту про проходження професійної військової 
служби проходить дві стадії: 
1) узгодження волі сторін, яка характеризується добровільністю 
вступу на професійну військову службу (суб’єктивна сторона). 
Відсутність волі не породжує військово-службових відносин, 
контракт вважається не укладеним; 

2) волевиявлення, тобто підпис контракту і тим самим надання йому 
узгодженої волі зовнішнього виразу (об’єктивна сторона). 
Волевиявленню передує перевірка відповідності громадянина 
(військовослужбовця) вимогам, встановленим для вступу на 
професійну військову службу за контрактом. 

 

Укладення контракту співпадає з моментом набрання ним чинності, 
тобто з моменту його підпису не громадянином (військовослужбовцем), а 
відповідною посадовою особою. Вказаний порядок укладення контракту і 
набрання ним чинності не може бути змінений угодою сторін. 

Для контракту передбачена письмова форма, затверджена 
Положенням про проходження громадянами України військової служби у 
Збройних Силах України.  

Недотримання форми контракту не тягне за собою 
юридичних наслідків — виникнення військово-службових 
відносин. 

У контракті закріплюється строк, протягом якого 
військовослужбовець зобов’язується проходити професійну військову 
службу. Строки встановлені Законом України «Про військовий обов’язок і 
військову службу» (стаття 23). Для військовослужбовців, які проходять 
професійну військову службу, контракт дорівнює строку, вказаному у 
контракті про проходження військової служби. 

Статтю 23 Закону України «Про військовий обов’язок і військову 
службу» було доповнено пунктом 9, який визначає, що для 
військовослужбовців, які проходять військову службу за контрактом, дія 
контракту продовжується понад встановлені строки на період до 
оголошення демобілізації, крім випадків, визначених абзацом другим 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2232-12/page3#n851
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частини третьої цієї статті та частиною восьмою статті 26 цього  
Закону. 

Частиною третьою статті 23 Закону України «Про військовий 
обов’язок і військову службу» визначено, що для військовослужбовців 
строкової військової служби та військовослужбовців військової служби за 
призовом під час мобілізації, на особливий період, які під час дії 
особливого періоду вислужили не менше 11 місяців, осіб, звільнених з 
військової служби під час дії особливого періоду, які приймаються на 
військову службу за контрактом у період з моменту оголошення мобілізації 
до часу введення воєнного стану (настання воєнного часу) або оголошення 
рішення про демобілізацію, строк військової служби в календарному 
обчисленні встановлюється шість місяців. Строк проходження військової 
служби для таких військовослужбовців може бути продовжений за новими 
контрактами на шість місяців.  

Отже, всі військовослужбовці, навіть за умови закінчення строку дії 
контракту, продовжують примусово проходити військову службу, оскільки 
після закінчення строку контракту відповідною посадовою особою 
затверджується наказ про продовження контракту понад встановлені 
строки на період до оголошення демобілізації. Виключенням є вищевказані 
частина третя статті 23 Закону України «Про військовий обов’язок і 
військову службу» та стаття 26 цього Закону. 
 

Контракт про проходження професійної військової служби 
передбачає такі умови, яких зобов’язані дотримуватися сторони 
після його укладення: 

¶ обов’язок громадянина проходити військову службу у Збройних 
Силах України, інших військових формуваннях, створених 
відповідно до законодавства України протягом встановленого 
контрактом строку; 

¶ обов’язок громадянина добросовісно виконувати всі загальні, 
посадові і спеціальні обов’язки військовослужбовців, що 
встановлені законодавчими та іншими правовими актами України; 

¶ право громадянина на дотримання його прав і прав членів його 
сім’ї, включаючи отримання пільг, гарантій і компенсацій, 
встановлених законодавчими та іншими правовими актами 
України, які встановлюють статус військовослужбовця, порядок 
проходження військової служби. 

 

Після вступу на професійну військову службу військовослужбовець 
зобов’язується проходити її протягом встановленого контрактом строку у 
Збройних Силах України та інших військових формуваннях, створених 
відповідно до законодавства України.  

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2232-12/page3#n851
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2232-12/page3#n538
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Військовослужбовець не має права самовільно відмовлятися від 
виконання обов’язків військової служби, змінювати місце військової 
служби, за виключенням випадків укладення у встановленому порядку 
контракту про проходження військової служби з іншим міністерством 
(відомством) виконавчої влади, в якому передбачена військова служба. 

За ухилення від виконання зазначеного обов’язку військово-
службовець, залежно від характеру і тяжкості вчиненого правопорушення, 
несе дисциплінарну або кримінальну відповідальність. 

Статтею 26 Закону України «Про військовий обов’язок і військову 
службу» визначено, що контракт припиняється (розривається), а 
військовослужбовці, які проходять військову службу за контрактом, 
звільняються з військової служби: 

¶ у зв’язку із закінченням строку контракту; 
¶ за станом здоров’я — на підставі висновку (постанови) 
військово-лікарської комісії про непридатність або обмежену 
придатність до військової служби; 

¶ за віком — у разі досягнення граничного віку перебування на 
військовій службі; 

¶ у зв’язку із скороченням штатів або проведенням організаційних 
заходів — у разі неможливості їх використання на службі; 

¶ через сімейні обставини або з інших поважних причин, перелік 
яких встановлено Кабінетом Міністрів України; 

¶ через службову невідповідність; 

¶ у зв’язку з обвинувальним вироком суду, що набрав законної 
сили, яким призначено покарання у виді позбавлення волі, 
обмеження волі, позбавлення військового звання чи позбавлення 
права займати певні посади; 

¶ у зв’язку з позбавленням військового звання в дисциплінарному 
порядку; 

¶ у зв’язку із систематичним невиконанням умов контракту 
командуванням (за бажанням військовослужбовця); 

¶ у зв’язку із систематичним невиконанням умов контракту 
військовослужбовцем; 

¶ у зв’язку з набранням законної сили судовим рішенням, 
відповідно до якого військовослужбовця притягнуто до 
відповідальності за адміністративне корупційне правопорушення, 
пов’язане з порушенням обмежень, передбачених Законом 
України «Про засади запобігання і протидії корупції»; 

¶ у зв’язку з неможливістю переведення на іншу посаду у разі 
безпосереднього підпорядкування близькій особі; 

¶ у зв’язку із встановленням за результатами спеціальної 
перевірки, яка здійснюється під час доукомплектування Збройних 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/413-2013-%D0%BF/paran12#n12
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3206-17
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3206-17
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Сил України та інших військових формувань у разі виникнення 
кризової ситуації, що загрожує національній безпеці України, 
відомостей, які не відповідають установленим законодавством 
вимогам для зайняття посади (прийому на військову службу); 

¶ у зв’язку з настанням особливого періоду та небажанням 
продовжувати військову службу військовослужбовцем - жінкою, 
яка має дитину (дітей) віком до 18 років; 

¶ у зв’язку із застосуванням заборони, передбаченої частинами 
третьою та четвертою статті 1 Закону України «Про очищення 
влади»; 

¶ у зв’язку із закінченням особливого періоду та небажанням 
продовжувати військову службу за новим контрактом 
військовослужбовцями, які проходили військову службу за 
контрактом, укладеним на умовах, передбачених абзацом другим 
частини третьої статті 23 цього Закону. 

 
 
Особи офіцерського складу, які проходять кадрову військову 

службу, звільняються з військової служби: 

¶ за власним бажанням; 

¶ за станом здоров’я — на підставі висновку (постанови) військово-
лікарської комісії про непридатність або обмежену придатність до 
військової служби; 

¶ за віком — у разі досягнення граничного віку перебування на 
військовій службі; 

¶ у зв’язку із скороченням штатів або проведенням організаційних 
заходів — у разі неможливості їх використання на службі; 

¶ через сімейні обставини або з інших поважних причин, перелік яких 
визначається Кабінетом Міністрів України; 

¶ через службову невідповідність; 

¶ у зв’язку з обвинувальним вироком суду, що набрав законної сили, 
яким призначено покарання у виді позбавлення волі, обмеження 
волі, позбавлення військового звання чи позбавлення права 
займати певні посади; 

¶ у зв’язку з позбавленням військового звання в дисциплінарному 
порядку; 

¶ у зв’язку з набранням законної сили судовим рішенням, відповідно 
до якого військовослужбовця притягнуто до відповідальності за 
адміністративне корупційне правопорушення; 

¶ у разі неможливості переведення на іншу посаду у зв’язку з 
безпосереднім підпорядкуванням близькій особі; 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1682-18/paran13#n13
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1682-18/paran14#n14
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2232-12/page3#n851
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/413-2013-%D0%BF/paran12#n12


9 

 

¶ у зв’язку з настанням особливого періоду та небажанням 
продовжувати військову службу військовослужбовцем - жінкою, 
яка має дитину (дітей) віком до 18 років; 

¶ у зв’язку із застосуванням заборони, передбаченої частинами 
третьою та четвертою статті 1 Закону України «Про очищення 
влади». 

 
 

Під час дії особливого періоду з військової служби 
військовослужбовці звільняються: 
1) з моменту оголошення мобілізації до часу, визначеного пунктами 2 або 
3 цієї частини: 

¶ жінки, які мають дитину (дітей) віком до 18 років, якщо вони не 
висловили бажання продовжувати військову службу; 

¶ за станом здоров’я — на підставі висновку (постанови) військово-
лікарської комісії про непридатність до військової служби в 
мирний час, обмежену придатність у воєнний час, якщо вони не 
висловили бажання продовжувати військову службу; 

¶ у зв’язку з позбавленням військового звання в дисциплінарному 
порядку; 

¶ у зв’язку з обвинувальним вироком суду, що набрав законної сили, 
яким призначено покарання у виді позбавлення волі, обмеження 
волі або позбавлення військового звання; 

¶ через такі сімейні обставини або інші поважні причини: 

- виховання матір’ю (батьком) - військовослужбовцем, яка 
(який) не перебуває у шлюбі, дитини або кількох дітей 
віком до 18 років, які з нею (з ним) проживають, без 
батька (матері);  
Для застосування цієї норми, якщо в свідоцтві про 
народження є вписаний батько (матір) дитини, необхідно 
рішення суду про те, що діти проживають фактично з 
батьком (матір’ю), якщо ж у свідоцтві про народження 
запис про батька (матір) відсутній або записаний зі слів 
матері, то достатньо лише такого доказу. Крім того, якщо 
батько (матір) померли чи позбавлені батьківських прав, 
вказана норма є теж підставою для припинення контракту; 

- утримання матір’ю (батьком) - військовослужбовцем, яка 
(який) не перебуває у шлюбі, повнолітньої дитини віком до 
23 років, якщо вона (він) є інвалідом I чи II групи; 

- необхідність постійного стороннього догляду за хворою 
дружиною (чоловіком), дитиною, а також батьками своїми 
чи дружини (чоловіка), що підтверджується відповідним 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1682-18/paran13#n13
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1682-18/paran14#n14
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медичним висновком медико-соціальної експертної комісії 
для осіб віком понад 18 років чи лікарсько-консульта-
тивної комісії для осіб до 18 років; 
Необхідно підтвердити, що саме військовослужбовець 
здійснює догляд за хворою людиною (довідка із органу 
місцевого самоврядування, ЖЕКУ, ОСББ); 

- наявність у військовослужбовця трьох і більше дітей віком 
до 18 років; 

¶ у зв’язку з проведенням організаційних заходів у порядку, 
визначеному Генеральним штабом Збройних Сил України, за умови 
завершення виконання визначених завдань; 

¶ через службову невідповідність осіб рядового, сержантського і 
старшинського (крім прапорщиків, старших прапорщиків, мічманів, 
старших мічманів) складу у разі невиконання службових 
 обов’язків; 

¶ призвані на військову службу за призовом під час мобілізації, на 
особливий період, а також які вислужили встановлені строки 
строкової військової служби, військової служби за призовом осіб 
офіцерського складу у строки, визначені рішенням Президента 
України; 

¶ які вислужили строк військової служби за контрактом, укладеним 
на умовах, передбачених абзацом другим частини третьої статті 23 
цього Закону; 

¶ які досягли граничного віку перебування військовозобов’язаних у 
запасі, якщо вони не висловили бажання продовжувати військову 
службу під час особливого періоду. 

Також з військової служби звільняються військовослужбовці, які є 
студентами, аспірантами чи докторантами денної форми навчання та були 
призвані на військову службу за призовом під час мобілізації на особливий 
період. Зазначені особи можуть продовжувати військову службу, якщо 
вони висловили таке бажання; 

 
 2) під час воєнного стану: 

¶ які досягли граничного віку перебування військовозобов’язаних у 
запасі, якщо вони не висловили бажання продовжувати військову 
службу під час особливого періоду;  

¶ визнані за станом здоров’я непридатними до військової служби з 
виключенням з військового обліку; 

¶ у зв’язку з обвинувальним вироком суду, що набрав законної сили, 
яким призначено покарання у виді позбавлення волі, обмеження 
волі; 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2232-12/page3#n851
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¶ призвані на військову службу за призовом під час мобілізації, на 
особливий період, а також які вислужили встановлені строки 
строкової військової служби, військової служби за призовом осіб 
офіцерського складу у строки, визначені рішенням Президента 
України; 
 

3) після прийняття рішення про демобілізацію: 

¶ призвані на військову службу за призовом під час мобілізації, на 
особливий період, а також які вислужили встановлені строки 
строкової військової служби, військової служби за призовом осіб 
офіцерського складу, у строки, визначені рішенням Президента 
України; 

¶ у зв’язку із закінченням строку контракту, укладеного під час 
особливого періоду, та небажанням проходити військову службу за 
новим контрактом. 

Звільнення військовослужбовців з військової служби здійснюється в 
порядку, передбаченому положеннями про проходження військової служби 
громадянами України. 

Статтею 24 Закону передбачено, що закінченням проходження 
військової служби вважається день виключення військовослужбовця зі 
списків особового складу військової частини (військового навчального 
закладу, установи тощо) у порядку, встановленому положеннями про 
проходження військової служби громадянами України.  

Отже, наведені підстави є лише передумовою припинення 
контракту, а видання наказу про звільнення 
військовослужбовця і відповідно виключення його зі списків 
особового складу військової частини є тим юридичним 
фактом, що припиняє службу такої особи за контрактом. 

Витяг з контракту 
Міністерство оборони України зобов’язується відповідно до 

законодавства забезпечити належні умови для проходження військової 
служби громадянином України, а саме: 

¶ додержання його особистих прав і свобод та прав членів його 
сім’ї, включаючи надання пільг, гарантій і компенсацій, установ-
лених законами та іншими нормативно-правовими актами 
України; 

¶ призначення його на військові посади відповідно до отриманої 
освіти та військово-облікової спеціальності, присвоєння 
військових звань, просування по службі з урахуванням ділових і 
моральних якостей; 
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¶ навчання у вищих військових навчальних закладах, військових 
навчальних підрозділах вищих навчальних закладів, в інших 
вищих навчальних закладах України, відповідних підрозділах з 
підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації 
військовослужбовців, навчальних закладах іноземних держав, 
без відриву від служби; 

¶ охорону здоров’я його та членів його сім’ї, які мають право на 
отримання медичної допомоги у закладах охорони здоров’я 
Міністерства оборони України; 

¶ встановлену тривалість службового часу, крім періоду військових 
навчань, походів кораблів, бойових стрільб, бойового чергування, 
несення служби у добовому наряді; 

¶ вільне пересування територією України у вихідні, святкові та 
неробочі дні, крім періоду військових навчань, походів кораблів, 
бойових стрільб, бойового чергування, несення служби у 
добовому наряді; 

¶ надання відпочинку за виконання службових обов’язків у вихідні, 
святкові і неробочі дні; 

¶ належне матеріальне забезпечення під час проходження 
військової служби; 

¶ харчування за встановленими нормами військовослужбовців 
рядового, сержантського та старшинського складу, осіб 
офіцерського складу під час військових навчань, походів 
кораблів, бойових стрільб, бойового чергування, несення служби 
у добовому наряді; 

¶ виплату підйомної допомоги на нього та кожного члена його 
сім’ї, який переїжджає разом із ним на нове місце проходження 
військової служби; 

¶ виплату грошового забезпечення з урахуванням надбавок за 
вислугу років, знання та використання іноземної мови, відповідну 
кваліфікацію, спортивні і почесні звання та інших надбавок, 
доплат, винагород, премій; 

¶ безоплатну соціальну і професійну адаптацію в разі звільнення з 
військової служби у зв’язку зі скороченням штатів або 
проведенням організаційних заходів, за станом здоров’я; 

¶ жиле приміщення йому та членам його сім’ї або виплату грошової 
компенсації за піднайом (найом) ним житлового приміщення; 

¶ пенсійне забезпечення, виплату одноразової грошової допомоги 
при звільненні з військової служби; 

¶ інші соціальні виплати йому та членам його сім’ї, визначені 
законами та іншими нормативно-правовими актами. 
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ДОБРОВОЛЬЦІ 

Правове регулювання правового статусу добровольців: 
проблемні питання  

Проблема законодавчого регулювання правового статусу 
добровольців довгий час залишалась невирішеною. Наприкінці червня 
2015 року набули чинності зміни до Закону України «Про статус 
ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».  

Зазначеними змінами було визначено, що чинність цього Закону 
поширюється на: 

¶ сім’ї осіб, які, перебуваючи у складі добровольчих формувань, що 
були утворені або самоорганізувалися для захисту незалежності, 
суверенітету та територіальної цілісності України, загинули 
(пропали безвісти), померли внаслідок поранення, контузії або 
каліцтва, одержаних під час безпосередньої участі в 
антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, 
перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції 
у період її проведення, за умови, що в подальшому такі 
добровольчі формування були включені до складу Збройних Сил 
України, Міністерства внутрішніх справ України, Національної 
гвардії України та інших утворених відповідно до законів України 
військових формувань та правоохоронних органів; 

¶ сім’ї осіб, які, перебуваючи у складі добровольчих формувань, що 
були утворені або самоорганізувалися для захисту незалежності, 
суверенітету, територіальної цілісності України, але в подальшому 
такі добровольчі формування не були включені до складу Збройних 
Сил України, Міністерства внутрішніх справ України, Національної 
гвардії України та інших утворених відповідно до законів України 
військових формувань та правоохоронних органів, загинули 
(пропали безвісти) або померли внаслідок поранення, контузії чи 
каліцтва, одержаних під час виконання такими добровольчими 
формуваннями завдань антитерористичної операції у взаємодії із 
Збройними Силами України, Міністерством внутрішніх справ 
України, Національною гвардією України та іншими утвореними 
відповідно до законів України військовими формуваннями та 
правоохоронними органами, перебуваючи безпосередньо в 
районах антитерористичної операції у період її  
проведення. 

Порядок надання статусу особи, на яку поширюється чинність цього 
Закону, особам, зазначеним в абзацах п’ятому — восьмому пункту 1 
статті 10, визначається Кабінетом Міністрів України. 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/740-2015-%D0%BF/paran8#n8
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Підставою для надання особам, зазначеним в абзаці сьомому пункту 
1 статті 10, статусу сім’ї, на яку поширюється чинність цього Закону, є (але 
не виключно): 

¶ клопотання про надання статусу особи, на яку поширюється 
чинність Закону, керівника добровольчого формування, до складу 
якого входила особа, яка загинула (пропала безвісти) чи померла. 
До клопотання додаються документи або письмові свідчення не 
менш як двох свідків з числа осіб, які спільно з такою особою 
брали участь в антитерористичній операції та отримали статус 
учасника бойових дій, або інваліда війни, або учасника війни 
відповідно до цього Закону, що підтверджують участь загиблої 
(пропалої безвісти), померлої особи в антитерористичній операції, 
оскільки в подальшому такі сім’ї загиблих бійців зможуть отримати 
грошову компенсацію та соціальні пільги; 

¶ довідка керівника Антитерористичного центру при Службі безпеки 
України, Генерального штабу Збройних Сил України про виконання 
добровольчими формуваннями завдань антитерористичної 
операції у взаємодії із Збройними Силами України, Міністерством 
внутрішніх справ України, Національною гвардією України та 
іншими утвореними відповідно до законів України військовими 
формуваннями та правоохоронними органами, перебуваючи 
безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її 
проведення; 

¶ висновок медико-соціальної експертної комісії про зв’язок смерті 
померлої особи з участю в антитерористичній операції. 

У разі виникнення проблем із оформленням статусу 
учасника бойових дій або відмові в його наданні 
добровольцям варто звертатись до суду.  

Заява подається за місцем проживання з метою встановлення судом 
фактів, що мають юридичне значення, а саме участі бійця у бойових діях. 
Такі справи розглядаються в порядку окремого провадження, із наданням 
заявником всіх можливих доказів, які б підтверджували участь бійця в АТО 
(показання свідків, фото-, відеозаписи). Після набрання рішенням суду 
законної сили боєць може звертатися до відповідної комісії із проханням 
про присвоєння відповідного статусу. 

Судова практика свідчить, що при зверненні про встановлення факту 
участі в бойових діях за належної доказової бази суди задовольняють 
заяви. Не виключенням є і звернення до суду членів сімей загиблих бійців, 
оскільки в подальшому такі сім’ї зможуть отримати грошову компенсацію 
та соціальні пільги. 
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Заборона обмежень прав військовослужбовців 
Законодавство про соціальний і правовий захист військовослужбовців 

та членів їх сімей базується на Конституції України і складається із Закону 
України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та 
членів їх сімей» та інших нормативно-правових актів. 

Якщо міжнародним договором, згода на обов’язковість якого надана 
Верховною Радою України, встановлені більш високі норми щодо 
соціального захисту військовослужбовців та членів їх сімей, ніж ті, що 
містить законодавство України, то застосовуються норми міжнародного 
договору. 

Ніхто не має права обмежувати військовослужбовців та 
членів їх сімей у правах і свободах, визначених 
законодавством України. 

Військовослужбовцям гарантується свобода наукової, технічної та 
художньої творчості (пункт 2 статті 8 Закону). 

Вихідні, святкові та неробочі дні є днями відпочинку для всього 
особового складу, крім військовослужбовців, залучених до виконання 
службових обов’язків. Ці дні згідно з планами, а також вільний від занять 
час відводяться для відпочинку, проведення культурно-освітньої роботи, 
спортивних заходів та ігор. Військовослужбовцям, крім військовослуж-
бовців строкової військової служби та курсантів (слухачів) вищих 
військових навчальних закладів, які виконували службові обов’язки у 
вихідні, святкові та неробочі дні, відповідний час для відпочинку надається 
командиром (начальником), як правило, протягом наступного тижня. 
Військовослужбовцям строкової військової служби, курсантам (слухачам) 
вищих військових навчальних закладів при виконанні обов’язків військової 
служби у зазначені дні час відпочинку встановлюється відповідним 
командиром (начальником) (пункт 6 статті 9 Закону). 

ВІДПУСТКИ 

Військовослужбовцям, виконання обов’язків військової служби яких 
пов’язане з підвищеним нервово-емоційним та інтелектуальним 
навантаженням або здійснюється в особливих природних географічних, 
геологічних, кліматичних і екологічних умовах та умовах підвищеного ризику 
для життя і здоров’я, крім військовослужбовців строкової військової служби, 
надається щорічна додаткова відпустка із збереженням грошового та 
матеріального забезпечення. Тривалість такої щорічної додаткової відпустки 
визначається залежно від часу проходження служби в цих умовах та не 
може перевищувати 15 календарних днів. 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
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Додержання особистих прав і свобод  
у випадку служби за контрактом 

Військовослужбовцям, крім військовослужбовців строкової військової 
служби, додаткові відпустки у зв’язку з навчанням, творчі відпустки та 
соціальні відпустки надаються відповідно до Закону України «Про 
відпустки». Інші додаткові відпустки надаються їм на підставах та в 
порядку, визначених відповідними законами України. 

У разі якщо Законом України «Про відпустки» або іншими законами 
України передбачено надання додаткових відпусток без збереження 
заробітної плати, такі відпустки військовослужбовцям надаються без 
збереження грошового забезпечення (стаття 10-1 Закону). 

За рішенням командира (начальника) військової частини 
військовослужбовцям, крім військовослужбовців строкової військової 
служби, можуть надаватися відпустки за сімейними обставинами та 
з інших поважних причин без збереження грошового забезпечення 
загальною тривалістю не більш як 15 календарних днів на рік. 

В особливий період з моменту оголошення мобілізації до часу 
введення воєнного стану або до моменту прийняття рішення про 
демобілізацію військовослужбовцям надаються відпустки за умови 
одночасної відсутності не більше 30 відсотків загальної чисельності 
військовослужбовців певної категорії відповідного підрозділу. Відпустки за 
сімейними обставинами та з інших поважних причин військовослужбовцям 
надаються із збереженням грошового забезпечення тривалістю не більш 
як 10 календарних днів (статтю 10-1 доповнено пунктом 17 згідно із 
Законом № 1275-VII від 20.05.2014; в редакції Законів № 1589-VII 
від 04.07.2014, № 116-VIII від 15.01.2015). 

В особливий період, під час дії воєнного стану військовослужбовцям 
можуть надаватися відпустки за сімейними обставинами та з інших 
поважних причин із збереженням грошового забезпечення тривалістю не 
більш як 10 календарних днів. (Пункт статті 10-1 в редакції 
Закону № 1589-VII від 04.07.2014). 

ОФОРМЛЕННЯ СТАТУСУ УБД 

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження порядку 
надання статусу учасника бойових дій…» від 20.08.2014 № 413 передбачає 
надання статусу УБД військовослужбовцям ЗСУ та іншим особам, які 
проходять службу (мобілізовані, контрактники); демобілізованим, 
добровольцям або тим, що не введені у штат тощо. 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/504/96-%D0%B2%D1%80
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/504/96-%D0%B2%D1%80
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1275-18/paran45#n45
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1589-18/paran6#n6
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1589-18/paran6#n6
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/116-19/paran14#n14
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1589-18/paran6#n6
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Які документи потрібно мати: 
1. Довідка АТО; 
2. Витяги з наказу в/ч про вхід та вихід з сектору; 
3. Витяги з наказу сектору про вхід та вихід з сектору; 
4. Витяг з наказу штабу АТЦ при СБУ; 
5. Фото, згода на обробку персональних даних, копія паспорта. 

 

УСІ ІНШІ ДОКУМЕНТИ Є ФАКУЛЬТАТИВНИМИ! 

Подання документів 
Документи можуть бути подані: 

¶ командирами військових частин (начальниками штабів, фін. 
частин); 

¶ військовими комісаріатами; 

¶ самостійно. 

Коли та куди потрібно подавати документи: 
¶ після ротації — до Комісії при Міноборони; 

¶ після демобілізації — до Комісії при обласному військовому 
комісаріаті. 

Позбавлення статусу УБД: 
¶ обвинувальний вирок суду за вчинення тяжкого або особливо 
тяжкого злочину в період участі в АТО (від 5 років позбавлення 
волі); 

¶ підроблення документів; 

¶ відмова від статусу УБД. 
Звільнення через службову невідповідність, систематичне 
невиконання контракту тощо не є підставою для ненадання 
статусу УБД. 

НАДАННЯ СТАТУСУ УБД ДОБРОВОЛЬЦЯМ  
ТА ІНШИМ ПРОБЛЕМНИМ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦЯМ 

Добровольці: 
¶ самоорганізувалися у підрозділи; 

¶ захищали незалежність України; 

¶ перебували в зоні АТО; 

¶ у подальшому були включені до складу ЗСУ та інших органів; 

¶ підрозділи «Донбас», «Торнадо» та ін. 
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Підстави для отримання статусу УБД учасниками 
добровольчих батальйонів: 
¶ рішення суду про встановлення факту участі в бойових діях; 

¶ проблемні питання:  
— рішення суду встановлює саме факт участі в бойових діях;  
— відсутній спір про право (ухвала про відмову про відкриття 
провадження). 

Факти: 

¶ участь в бойових діях; 

¶ поранення; 

¶ загибелі. 

Докази:  

¶ показання свідків;  

¶ фото; 

¶ довідки та листи з частин;  
витяги з журналів бойових дій тощо. 

 

Законодавство: 

¶ постанова Кабінету Міністрів України від 
20.08.2014 № 413 «Про затвердження порядку 
надання статусу учасника бойових дій особам, 
які захищали незалежність, суверенітет та 
територіальну цілісність України і брали 
безпосередню участь в антитерористичній 
операції, забезпеченні її проведення»  

¶ наказ Міністерства оборони України від 
07.05.2015 № 200 «Про затвердження 
Положення про комісії Міністерства оборони 
України з питань розгляду матеріалів про 
визнання учасниками бойових дій та Інструкції 
про порядок видачі в Міністерстві оборони 
України посвідчень учасника бойових дій, 
нагрудних знаків “Ветеран війни — учасник 
бойових дій” та листів талонів на право 
одержання проїзних квитків з 50-відсотковою 
знижкою їх вартості»  

¶ наказ Міністерства соціальної політики 
України від 10.11.2014 № 867 «Про 
затвердження Положення про міжвідомчу 
комісію з питань розгляду матеріалів про 
визнання учасниками бойових дій»  

¶ постанова Кабінету Міністрів України від 
03.06.2013 № 389 «Про затвердження 
Положення про військові комісаріати»  

¶ Указ Президента України від 10.12.2008 
№ 1153/2008 «Про Положення про 
проходження громадянами України військової 
служби у Збройних Силах України»  
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Розділ 2. 

Військові документи, які функціонують в армії, істотно відрізняються 
від документів загальної системи документації. Ці відмінності стосуються 
як характеру інформації, так і форми чи структури військового документа. 

Інформація, зазначена у військових документах, визнається 
допустимим доказом та важливим джерелом інформації для 
адвоката, який захищає військовослужбовця чи представляє 
його інтереси. 

У Збройних Силах України особливе місце посідають нормативні акти 
військового управління, які допомагають регулювати питання бойової 
підготовки, військової дисципліни, матеріально-технічного забезпечення 
військових частин та установ. 

РАПОРТ 

Рапорт — це письмове звернення військовослужбовця до вищої 
посадової особи з викладом питань службового чи особистого характеру і 
висловленням у зв’язку із цим відповідного прохання. 

Усі рапорти пишуться на підставі Статуту ЗСУ. Рапорт може 
подаватися як безпосередньому начальнику, так і вищому командуванню. 
Усі рапорти мають бути зареєстровані

1
!  

 

ВАЖЛИВО! Факт подачі рапорту впливає на виникнення чи 
припинення військових правовідносин.  

 
У кожній військовій частині має бути організовано несекретне 

діловодство і його ведення має бути покладено на службу діловодства, а 
там, де вона за штатом не передбачається, на особу (групу осіб), 
відповідальну за ведення діловодства, яка призначається наказом 
командира (керівника) військової частини.  

Начальник служби діловодства або інша посадова особа зобов’язана 
зареєструвати рапорт військовослужбовця. 

                                                           
1 Наказ НГШ ЗСУ від 16.09.2013 № 200 

http://zsu.at.ua/load/akti_ngsh_zsu/nakaz_ngsh_zsu_vid_16_09_2013_200_pro_zatverdzhenn
ja_instrukciji_z_dilovodstva_v_zbrojnikh_silakh_ukrajini/5-1-0-2  

http://zsu.at.ua/load/akti_ngsh_zsu/nakaz_ngsh_zsu_vid_16_09_2013_200_pro_zatverdzhennja_instrukciji_z_dilovodstva_v_zbrojnikh_silakh_ukrajini/5-1-0-2
http://zsu.at.ua/load/akti_ngsh_zsu/nakaz_ngsh_zsu_vid_16_09_2013_200_pro_zatverdzhennja_instrukciji_z_dilovodstva_v_zbrojnikh_silakh_ukrajini/5-1-0-2
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Зразки рапортів: 

Командиру В/ч №___ 
 
 

РАПОРТ 
на звільнення з військової служби за станом здоров’я 

 
 
Я, ___________________  ____________________________________________________   

%Őŋŉŕŕŧ&     %ĸĤī& 

прошу Вас звільнити мене з військової служби згідно з п. 8 статті 26 Закону 
України «Про військовий обов’язок і військову службу» за станом здоров’я.  
До рапорту додаю свідоцтво про хворобу № _________________ від ___.___._____р., 
згідно з яким був визнаний ______________________________до військової служби. 

%ŕŎŗŘőōŉŚŕőŔ)ĘŖŊŔŎŏŎŕŖĘŗŘőōŉŚŕőŔ& 

 
«___».____.________р.  ______________________________________________________  
      %Őŋŉŕŕŧ)ĘĸĤī& 

 
__________________ 

%ŗŬōŗőř&Ę 

 

Командиру В/ч №___ 
 
 

РАПОРТ 
на звільнення з військової служби 

 
 

Я, _________________  ______________________________________________________  
%Őŋŉŕŕŧ&    %ĸĤī& 

прошу Вас звільнити мене з лав Збройних Сил України згідно з п. «а» п. 3 ч. 8 ст. 26 
Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» від 12.05.1992 (зі 
змінами). 
Документи для постановки на військовий облік прошу направити до _____________ 

%ŋŬᶌřŤŒŒŖŔŉŚ& 

Прошу виплатити грошову компенсацію за невикористану частину чергової 
відпустки за 20__ рік. 
 
 

Ідентифікаційний номер ________________. 
 
«___».____.________р.  ______________________________________________________  

%Őŋŉŕŕŧ)ĘĸĤī& 

_________________ 
%ŗŬōŗőř&Ę 
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Командиру В/ч №___ 
 

 

РАПОРТ 
на звільнення з військової служби за контрактом 

 

Я, _________________  ______________________________________________________  
%Őŋŉŕŕŧ&    %ĸĤī& 

ставлю до відома командира в/ч № ______, що згідно з п. 3 військового контракту 
та Положенням «Про проходження військової служби» я не бажаю продовжувати 
військовий контракт №____________ .  
Мною буде поданий рапорт на звільнення по демобілізації на підставі п. 3 
Положення про проходження військової служби. 
 

Ідентифікаційний номер ________________. 
 

«___».____.________р.   _____________________________________________________  
%Őŋŉŕŕŧ)ĘĸĤī& 

__________________ 
%ŗŬōŗőř&Ę 

 

ВАЖЛИВО! Такий рапорт подається за три місяці до 
закінчення військового контракту. 

 

Командиру В/ч №___ 
 
 

РАПОРТ 
на звільнення з військової служби у зв’язку з демобілізацією 

 

Я, _________________  ______________________________________________________  
%Őŋŉŕŕŧ&     %ĸĤī& 

у зв’язку з оголошенням демобілізації прошу звільнити мене з військової служби за 
контрактом на підставі Указу Президента України від 20 березня 2016 року 
№ 20/03.16. 
 

Ідентифікаційний номер ________________. 
 

«___».____.________р.  ______________________________________________________  
%Őŋŉŕŕŧ)ĘĸĤī& 

_________________ 
%ŗŬōŗőř&Ę 

 

Рапорт командуванню може бути поданий з будь-якого питання. 
Часто військовослужбовці подають рапорти з таких питань: 

¶ рапорт щодо грошового забезпечення (або ж заява від членів 
сім’ї про перерахування грошового забезпечення);  

¶ рапорт про відшкодування заборгованості по грошовому 
забезпеченню; 
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¶ рапорт про надання матеріальної допомоги у зв’язку зі скрутним 
матеріальним становищем;  

¶ рапорт про надання коштів на оздоровлення;  

¶ рапорт про виплату грошового забезпечення за період 
перебування на лікуванні (не пов’язаного з пораненням);  

¶ рапорт про виплату грошової компенсації за невикористані дні 
щорічної основної відпустки (без надання відпустки); 

¶ рапорт про перерахування грошового забезпечення. 
Наприклад, для оформлення одноразової грошової допомоги за 

поранення військовослужбовцю потрібно зібрати такі документи: 

¶ довідка про обставини отримання травми (поранення, контузії, 
каліцтва);  

¶ пояснення про обставини поранення;  

¶ рапорт на отримання довідки про обставини травми; 

¶ заява на отримання ОГД пораненим.  

Нижче подано зразки цих документів: 

Командиру В/ч №___ 
 

РАПОРТ 
 

Я, _________________  ______________________________________________________   
%Őŋŉŕŕŧ&      %ĸĤī& 

прошу Вас видати наказ про призначення розслідування та видати мені довідку 
про обставини травми (поранення, контузії), отриманої мною під час виконання 
обов’язку військової служби  ________________________________________________  

%ōŉŚŉĘŚŉĘŗŘőŊœőŐŕőᶌĘşŉřĘŗŖŘŉŕŎŕŕŧ&Ę 

під час ___________________________________________________________________  
%ŖŗőřĘŖŊřŚŉŋőŕ)ĘŐŉĘŧŒőŝĘŖŚŘőŔŉŕŖĘŗŖŘŉŕŎŕŕŧ& 

в районі __________________________________________________________________  
%ŋŒŉŐŉŚőĘŔŬřŞŎ)ĘōŎĘřŚŉœŖřŧ& 

згідно з Додатком 5 до Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних 
Силах України, затвердженого наказом Міністерства оборони України від 
14.08.2008 №402. 
 

До рапорту додаю: 
1) Копію виписного епікризу з __________________ №______ від__________201__ р. 
2) Копію висновку ВЛК №_________ від ______________201__ р. 
3) Пояснення про обставини отримання поранення. 
 

Ідентифікаційний номер ________________. 
 

«___».____.________р.  ______________________________________________________  
%Őŋŉŕŕŧ)ĘĸĤī& 

__________________ 
%ŗŬōŗőř&Ę 
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Військовому комісару _____________ 
від ______________________________ 
%ŗŘŬŐŋőšŎ)ĘŬŔ ŧĘŚŉĘŗŖĘŊŉŚŤŒŖŋŬ& 

_________________________________ 
%ŔŬřŞŎĘŗŘŖŏőŋŉŕŕŧ& 

_________________________________ 
%ŬōŎŕŚőŜŬŒŉŞŬᶌŕőᶌĘŕŖŔŎŘ) 

 
З А Я В А 

 
Прошу Вас виплатити мені одноразову грошову допомогу у зв’язку із _____________  
%ŗŬōřŚŉŋŉĘōœŧĘŋőŗœŉŚő7ĘŗŖŘŉŕŎŕŕŧ)ĘŬŕŋŉœŬōŕŬřŚŤ)ĘŐŋ ŧŐŖŒĘŐĘŋőŒŖŕŉŕŕŧŔĘŖŊŖŋ ŧŐŒŬŋĘŋŬᶌřŤŒŖŋŖᶍĘ
řœśŏŊő& 

Виплату прошу здійснити через ______________________________________________  
%ŋŒŉŐśŦŚŤřŧĘŕŉŐŋŉĘŚŉĘŘŎŒŋŬŐőŚőĘŊŉŕŒś)ĘŕŖŔŎŘĘŘŉŝśŕŒś& 

 

«___».____.________р.  ______________________________________________________  
     %Őŋŉŕŕŧ)ĘĸĤī& 

 

__________________ 
%ŗŬōŗőř& 

 
Усі військовослужбовці мають право надсилати письмові звернення 

або особисто звертатися до посадових осіб, органів військового 
управління, органів управління Служби правопорядку, органів досудового 
розслідування та інших державних органів у разі: 

¶ незаконних рішень, дій (бездіяльності) щодо них командирів чи 
інших військовослужбовців, порушення їх прав, законних інтересів 
та свобод; 

¶ незаконного покладення на них обов’язків;  

¶ незаконного притягнення до відповідальності. 
З інших питань скарга може бути подана безпосередньому 

командирові. 
Військовослужбовці, які подали заяву чи скаргу, мають право:  
¶ особисто викласти свої аргументи особі, яка перевіряє заяву чи 
скаргу; 

¶ звернутися за допомогою до свідків;  

¶ подати додаткові матеріали, що стосуються справи;  

¶ клопотати, щоб їх вимагав командир або орган, який розглядає заяву 
або скаргу; 

¶ бути присутнім під час розгляду заяви чи скарги; 

¶ одержати письмову відповідь про результати розгляду заяви чи 
скарги;  

¶ ознайомитися з матеріалами перевірки заяви чи скарги; 

¶ оскаржити прийняте за їхньою заявою чи скаргою рішення в суді;  
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¶ вимагати відшкодування збитків у встановленому законом  
порядку.  
 

Ніхто не може бути скривджений на службі чи покараний за 
те, що він подає пропозицію, заяву чи скаргу. При цьому 
подання скарги військовослужбовцями не звільняє їх від 
виконання своїх службових обов’язків і наказів командирів. 

Заборонено подавати скаргу лише в таких випадках: 

¶ під час бойового чергування;  

¶ під час перебування в строю (за винятком скарг, поданих під час 
опитування військовослужбовців). Наприклад, під час опитування 
військовослужбовців заява чи скарга може бути подана усно або 
в письмовій формі безпосередньо на ім’я командира, який 
проводив опитування; 

¶ на варті (вахті), а також у добовому наряді; 

¶ під час занять. 

ВАЖЛИВО! Пропозиція, заява чи скарга, подані в письмовій 
формі, мають бути підписаними, інакше визнаються 
анонімними і не підлягають розгляду. 

Якщо питання, порушені в пропозиції, заяві чи скарзі, не входять до 
компетенції командира, органу військового управління, вони в строк не 
більше п’яти днів пересилаються ним за належністю відповідній посадовій 
особі чи органу, про що сповіщається військовослужбовець, який подав 
пропозицію, заяву чи скаргу. Якщо ж пропозиція, заява чи скарга не 
містять даних, необхідних для прийняття обґрунтованого рішення органом 
чи посадовою особою, вони в строк не більше п’яти днів повертаються 
військовослужбовцю з відповідним роз’ясненням.  

ВАЖЛИВО! Забороняється надсилати заяви та скарги тим 
посадовим особам або органам, дії чи рішення яких  
оскаржуються.  

Усі пропозиції, заяви чи скарги розглядаються і вирішуються у строк 
не більше одного місяця з часу їх отримання, а ті, що не потребують 
додаткового вивчення й перевірки, — невідкладно, але не пізніше 
п’ятнадцяти днів з часу їх надходження. Якщо у місячний строк вирішити 
порушені у зверненні питання неможливо, командир встановлює новий 
строк, про що сповіщається військовослужбовець, який подав звернення. 
При цьому загальний строк розгляду пропозиції, заяви чи скарги не може 
перевищувати сорока п’яти днів.  
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ВАЖЛИВО! Уся подана письмово інформація не підлягає 
розголошенню командиром чи іншою особою, яка бере 
участь у розгляді, відомостей про особисте життя військово-
службовця без його згоди, а також розголошення іншої 
інформації, якщо це зачіпає його права і свободи, законні 
інтереси. Командир, який допустив несправедливість або 
незаконні дії щодо підлеглих за подання пропозиції, заяви 
чи скарги, несе відповідальність згідно із законами України.  

Командири військових частин, начальники органів військового 
управління зобов’язані проводити особистий прийом військовослужбовців, 
членів їх сімей, а також інших громадян з питань, що стосуються їх 
діяльності. Прийом проводиться регулярно у встановлені дні та години. Усі 
звернення на особистому прийомі реєструються, і якщо вирішити їх 
безпосередньо на особистому прийомі неможливо, вони розглядаються у 
такому ж порядку, що й письмові звернення.  

ВАЖЛИВО! Усі пропозиції, заяви та скарги в день їх 
надходження заносяться до Журналу реєстрації пропозицій, 
заяв і скарг громадян (додаток 4 до Статуту), який ведеться і 
зберігається у кожній військовій частині, закладі та установі.  

Командири військових з’єднань, частин (підрозділів), закладів та 
установ зобов’язані не рідше одного разу на квартал проводити перевірку 
стану роботи щодо розгляду та прийняття рішень з приводу пропозицій, 
заяв і скарг (частина друга статті 122 із змінами, внесеними згідно із 
Законом № 1900-VI (1900-17) від 16.02.2010). 

Журнал реєстрації пропозицій, заяв і скарг громадян має 
бути пронумерований, прошнурований, скріплений 
сургучевою печаткою та завірений командиром частини.  

СЛУЖБОВЕ РОЗСЛІДУВАННЯ 
  

Військовослужбовці залежно від характеру вчиненого правопорушен-
ня чи провини несуть дисциплінарну, адміністративну, матеріальну, 
цивільно-правову та кримінальну відповідальність на загальних підставах, 
як і цивільні. 

Інформація про правопорушення може надійти від чергової служби 
військової частини з доповіді військовослужбовців чи інших осіб. Крім того, 
джерелом інформації також можуть бути повідомлення засобів масової 
інформації та правоохоронних органів, письмові звернення 
військовослужбовців, членів їх сімей, інших громадян.  

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1900-17
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Про результати розслідування та про вжиті заходи необхідно 
письмово повідомити той орган чи особу, яка надала інформацію. Це 
попередить повторні звернення. 

У наказі про призначення службового розслідування має бути 
вказано кому, в який термін і за яким фактом необхідно провести 
службове розслідування. Як правило, проведення службового 
розслідування доручається одному із найдосвідченіших офіцерів або 
прапорщиків (мічманів), залежно від особи, стосовно якої призначено 
службове розслідування, та від складності досліджуваного питання. 
Розслідування не може бути доручене прапорщику щодо офіцерів, а 
молодшим офіцерам — щодо старших офіцерів. Для забезпечення 
повноти та об’єктивності, виключення упередженості розслідування 
доручається особі, яка не є підлеглою правопорушника та яка не 
зацікавлена у наслідках розслідування. 

 

Не можна ототожнювати службове розслідування з 
дізнанням.  

 

Службове розслідування — це адміністративна діяльність командира, 
а сама процедура його проведення регламентується Інструкцією. 
Дізнання — це процесуальне поняття. Воно здійснюється командиром, як 
органом дізнання, провадження його доручається дізнавачам і 
регулюється вимогами Кримінального процесуального кодексу України. 
Зокрема, рішення про порушення дізнання може бути прийняте на підставі 
матеріалів службового розслідування, якщо вони містять інформацію про 
ознаки злочину.  

Отримавши наказ командира про проведення службового 
розслідування, особа, якій доручено його виконання, вивчає первинні 
матеріали щодо порушення, стосовно якого призначено розслідування, 
нормативно-правову базу, яка регулює порушені правовідносини (закони, 
статути, накази, інструкції, посадові обов’язки правопорушника тощо). На 
цій стадії визначається об’єкт дослідження, тобто, ким і які норми поруше-
но та які спричинені чи могли бути спричинені наслідки. 

На підставі цих матеріалів складається план службового 
розслідування.  

До плану службового розслідування включаються дії, заходи, які б 
надали можливість зібрати докази вини (або відсутність такої) 
конкретної особи у скоєнні правопорушення, виявити інших осіб, 
причетних до нього, встановити причинний зв’язок між 
протиправними діями та спричиненими наслідками чи які могли 
бути спричинені, дослідити причини та умови, які сприяли скоєнню 
правопорушення.  
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Як правило, планом передбачається, які і де документи чи їх копії 
необхідно отримати, які і кому необхідно направити запити, а також заходи 
оціночного характеру (визначення тяжкості тілесних ушкоджень, 
визначення розмірів матеріальних збитків тощо). У плані зазначаються 
особи, від яких необхідно отримати письмове пояснення. 

Особливе значення має процес отримання письмового 
пояснення. Як свідчить практика, цей захід найбільш 
складний у виконанні. 

По-перше, братися до отримання письмових пояснень слід лише після 
ретельного вивчення всіх зібраних документів щодо досліджуваної 
проблеми. На цій стадії особа, яка проводить службове розслідування, 
повинна чітко знати предмет дослідження. 

По-друге, до отримання письмових пояснень слід письмово скласти 
перелік питань, які необхідно задати опитуваному. При цьому питання 
повинні бути сформульовані максимально конкретно і стосуватися 
виключно предмета розслідування. Разом з тим, питання не повинні 
містити підказки на відповіді, мають бути неупередженими і не ображати 
честь та гідність будь-якої особи. 

Письмове пояснення може бути у вигляді вільного викладення або у 
вигляді «питання — відповідь». Виходячи з практичного досвіду, 
доцільніше використовувати другий метод, тобто форму «питання — 
відповідь». Саме такий метод забезпечує отримання конкретної інформації 
щодо досліджуваної проблеми.  

Письмове пояснення складається на ім’я тієї особи, яка призначила 
службове розслідування. Після слова «ĸŖŧřŕŎŕŕŧ», на початку наступного 
рядка вказується дата, а в кінці цього ж рядка — місце опитування 
(наприклад: Ŕ+ĘķōŎřŉ)ĘŉŊŖĘŋ,şĘĪĘ----). Далі до текстової частини на правій 
частині аркуша викладається інформація про опитуваного, тобто 
вказуються військове звання, прізвище, ім’я та по батькові, посада, яку він 
обіймає, і з якого часу, день, місяць, рік та місце народження. Потім 
викладається зміст пояснення, який опитуваний може викладати 
власноручно або з його слів може записувати особа, яка проводить 
розслідування. 

Після закінчення пояснення опитуваний особисто читає записаний 
текст і ставить свій підпис у кінці кожної сторінки, а в кінці на останній 
сторінці власноручно пише: «ĸŖŧřŕŎŕŕŧĘŔŕŖŦĘŗŘŖşőŚŉŕŎ)ĘōŖŗŖŋŕŎŕŤ)ĘŐŔŬŕĘ
ŚŉĘ ŐŉśŋŉŏŎŕŤĘ ŕŎĘ ŔŉŦĘ %ŉŊŖĘ ŔŉŦĘ ŚŉŒŬ-ŚŖ&» і ставить підпис. У разі 
наявності доповнень, змін та зауважень опитуваний викладає їх 
власноручно або за його згодою це виконує особа, що проводить 
розслідування. Після внесення письмових доповнень (у разі їх наявності) 
опитуваний ставить підпис, а особа, що проводить розслідування, записує: 
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«ĸŖŧřŕŎŕŕŧĘ ŖŚŘőŔŉŋ», вказує військове звання та ставить  
підпис. 

У разі коли особа, стосовно якої проводиться службове 
розслідування, відмовляється надавати письмове пояснення, доцільно у 
присутності двох свідків оголосити їй питання і ще раз запропонувати 
надати на них письмове пояснення.  

Якщо ця пропозиція відхилена, необхідно скласти довідку на ім’я тієї 
службової особи, яка призначила розслідування. У довідці зазначити, що 
опитуваному (військове звання, прізвище та ініціали) у присутності свідків 
(військові звання, прізвища та ініціали) оголошені питання (додаються до 
довідки або перелічуються), на які запропоновано надати письмове 
пояснення. Від відповіді на поставлені питання такий-то відмовився. 
Зазначаються військові звання та підписи особи, що проводить 
розслідування, та свідків. 

Після завершення службового розслідування особа, якій 
доручалося його проведення, підшиває зібрані матеріали, 
нумерує аркуші та складає опис підшитих документів, який 
також підшивається попереду всіх матеріалів.  

На підставі матеріалів на ім’я службової особи, яка призначила 
розслідування, складається акт службового розслідування. Структуру та 
зміст акта викладено у розділі 4 Інструкції. 

Отримавши акт, службова особа, яка призначила розслідування, 
повинна розглянути його у 10-денний термін. У разі необхідності 
вирішення, на підставі матеріалів службового розслідування, питання про 
дисциплінарну відповідальність винних, рішення про накладення 
дисциплінарного стягнення має бути прийняте протягом місяця з дня 
закінчення службового розслідування. Такий термін визначений 
Дисциплінарним статутом Збройних Сил України, і його необхідно 
неухильно дотримуватися. При цьому днем закінчення службового 
розслідування вважається день подання акта розслідування на розгляд 
службовій особі, яка його призначила. 

Порушення встановленого терміну може стати підставою 
для скасування у судовому порядку наказу про накладення 
дисциплінарного стягнення. 

Прийняття рішення за результатами розслідування 
Рішення за результатами службового розслідування може бути 

оскаржене зацікавленими особами в порядку, встановленому розділом 5 

Дисциплінарного статуту Збройних Сил України. 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/551-14
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2+3+Ę ķřŖŊő)Ę ŧŒŬĘ ŗŘŖŋŖōŧŚŤĘ řœśŏŊŖŋŎĘ ŘŖŐřœŬōśŋŉŕŕŧ)Ę ŕŎřśŚŤĘ
ŗŎŘřŖŕŉœŤŕśĘ ŋŬōŗŖŋŬōŉœŤŕŬřŚŤĘ ŐŉĘ ŋřŎŊŬşŕŎĘ ŗŖŋŕŎ)Ę řŋŖŪşŉřŕŎĘ ŬĘ
ŖŊ ŪŒŚőŋŕŎĘᶮŖŌŖĘŗŘŖŋŎōŎŕŕŧĘŚŉĘōŖōŎŘŏŉŕŕŧĘŐŉŒŖŕŖōŉŋřŚŋŉĘļŒŘŉᶭŕő+ 

Рішення можна оскаржити в адміністративному суді. 
 

Законодавча база службового розслідування: 

¶ Наказ Міністерства оборони України від 
29.09.2014 № 685 «Про затвердження 
Положення про пожежну безпеку в Міністерстві 
оборони України і Збройних Силах України», 
зареєстрований в Мін’юсті 02.12.2014 за 
№ 1537/26314 

¶ Наказ Міністерства оборони України від 
02.12.2013 № 829 «Про затвердження Змін до 
Інструкції про порядок проведення службового 
розслідування у Збройних Силах України», 
зареєстрований у Мін’юсті від 13.12.2013 за 
№ 2113/24645 

¶ Наказ Міністерства оборони України 
від 18.11.2011 № 714 «Про затвердження Зміни 
до Інструкції про порядок проведення 
службового розслідування у Збройних Силах 
України», зареєстрований у Мін’юсті від 
07.12.2011 № 1409/20147 

¶ Закон України «Про засади запобігання і протидії 
корупції» 

¶ Закон України «Про Військову службу 
правопорядку у Збройних Силах України» 

¶ Наказ Міністерства оборони України 
від 06.02.2001 № 36 «Про затвердження 
Інструкції про розслідування та облік нещасних 
випадків, професійних захворювань і аварій у 
Збройних Силах України», зареєстрований у 
Мін’юсті від 23.02.2001 № 169/5360 

¶ Закон України «Про Дисциплінарний статут 
Збройних Сил України» 

¶ Кодекс України про адміністративні 
правопорушення (статті 1 — 212-21, 213 — 330)  

¶ Кримінальний процесуальний кодекс України  

 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1537-14
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1537-14
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1537-14
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z2113-13
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z2113-13
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z2113-13
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1409-11
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1409-11
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1409-11
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1409-11
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3206-17
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3206-17
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3099-14
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3099-14
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0169-01
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0169-01
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0169-01
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0169-01
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/551-14
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/551-14
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/80731-10
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/80731-10
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/80732-10
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1001-05
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ВИКОНАННЯ НАКАЗУ 

Право командира віддавати накази і розпорядження, а обов’язок 
підлеглого — їх виконувати, крім випадку віддання явно злочинного наказу 
чи розпорядження. Наказ має бути виконаний сумлінно, точно та у 
встановлений строк. 

Відповідальність за наказ несе командир, який його віддав.  

У разі непокори чи опору підлеглого командир зобов’язаний для 
відновлення порядку вжити всіх передбачених законами та військовими 
статутами заходів примусу аж до арешту винного й притягнення його до 
кримінальної відповідальності. Командир зобов’язаний вжити заходів щодо 
затримання підлеглого при вчиненні або здійсненні ним замаху на 
вчинення злочину чи безпосередньо після вчинення злочину, пов’язаного із 
непокорою, опором чи погрозою начальнику, застосуванням насильства, 
самовільним залишенням військової частини або місця служби, ухиленням 
від військової служби чи дезертирством, із негайним доставлянням 
затриманого до уповноваженої службової особи або вжити заходів щодо 
негайного повідомлення уповноваженої службової особи про затримання 
та місцезнаходження особи, яка підозрюється у вчиненні діяння з 
ознаками злочину. 

 

БОЙОВИЙ НАКАЗ 
Бойовий наказ — це особливий вид наказу, який віддається 

командиром підлеглим військам у бойовій обстановці для здійснення 
прийнятого ним рішення.  

У бойовому наказі повинно бути зазначено:  

¶ оцінка угрупування і дій противника;  

¶ завдання і порядок вживання засобів старшого начальника в 
смузі дій частини (підрозділу); 

¶ завдання інших військових і розмежувальні лінії з ними;  

¶ бойове завдання підлеглим і час готовності;  

¶ місця розташування пунктів управління і інші необхідні  
відомості.  

Командир має пересвідчитися, що бойовий наказ є зрозумілим 
підлеглим. 

 

http://vseslova.com.ua/word/%D0%91%D0%BE%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-12030u
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НЕПОКОРА 
Непокора, тобто відкрита відмова виконати наказ начальника, а 

також інше умисне невиконання наказу караються службовим обмеженням 
на строк до двох років, або триманням у дисциплінарному батальйоні на 
строк до двох років, або позбавленням волі на строк до трьох років. 
Непокора, вчинена групою осіб, карається позбавленням волі на строк від 
трьох до семи років. 

Непокора, вчинена в умовах воєнного стану чи в бойовій обстановці, 
карається позбавленням волі на строк від п’яти до десяти  
років. 

ОСОБЛИВИЙ ПЕРІОД 

З моменту оголошення мобілізації, відповідно до частини 8 статті 4 

Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», настає 

особливий період функціонування національної економіки, органів 
державної влади, інших державних органів, органів місцевого 
самоврядування, Збройних Сил України, інших військових формувань, сил 
цивільного захисту, підприємств, установ і організацій. Термін «особливий 
період» визначено у Законі України «Про оборону України» (абзац 11 статті 
1), яким передбачено, що це період, який настає з моменту оголошення 
рішення про мобілізацію (крім цільової) або доведення його до виконавців 
стосовно прихованої мобілізації чи з моменту введення воєнного стану в 

Україні або в окремих її місцевостях та охоплює час мобілізації, воєнний 
час і частково відбудовний період після закінчення воєнних дій.  

 

Таким чином, буква та дух Закону говорять, що зв’язок між 
мобілізацією та «особливим періодом» є беззаперечним. 
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Розділ 3. 

Військовими злочинами визнаються злочини проти встановленого 
законодавством порядку несення або проходження військової служби, 
вчинені військовослужбовцями, а також військовозобов’язаними під час 
проходження ними навчальних (чи перевірних) або спеціальних зборів. 

Родовий об’єкт — встановлений порядок несення або проходження 
військової служби. 

Об’єктивна сторона полягає у вчиненні суспільно небезпечного 
діяння, що порушує встановлений порядок несення або проходження 
військової служби. Вчинені як шляхом дії, так і бездіяльності. 

Кваліфікуючі ознаки: зрив виконання бойового завдання, загибель 
людей, заподіяння тілесних ушкоджень, знищення або пошкодження 
цінного воєнного майна, послаблення боєздатності підрозділу тощо. 

Особливо кваліфікуючі ознаки: вчинення діяння в умовах воєнного 
стану, в бойовій обстановці, під час бою, в районі бойових дій.  

Воєнний стан — період фактичного знаходження України у стані 
війни з іноземною державою.  

Бойова обстановка — період знаходження військової частини, 
підрозділу, окремих військовослужбовців у безпосередньому зіткненні з 
противником, підготовка чи ведення бою (бойової операції). 

Поле бою — це частина території суші, повітряного або водного 
простору, на якій відбувається, відбулося або повинно відбутися озброєне 
зіткнення з противником.  

Район військових дій — територія, яка зайнята під час бойових дій 
військами у межах від переднього краю фронту до розташування тилових 
підрозділів фронту. 

Групи військових злочинів:  
¶ проти порядку підлеглості і військової честі (статті 402-406 КК 
України);  

¶ проти порядку проходження військової служби (статті 407-409 
КК України); 

¶ проти порядку користування військовим майном і його зберігання 
(статті 410-414 КК України);  

¶ проти порядку експлуатації військової техніки (статті 415-417 КК 
України); 

¶ проти порядку несення бойового чергування та інших спеціальних 
служб (статті 418-421 КК України); 

¶ проти встановленого порядку збереження військової таємниці 
(стаття 422 КК України); 
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¶ військові службові злочини (статті 423-426 КК України);  

¶ проти порядку несення служби на полі бою і в районі воєнних дій 
(статті 427-433 КК України);  

¶ злочини, відповідальність за які передбачена міжнародними 
конвенціями. 

ВОЄННИЙ СТАН 

Воєнний стан — це особливий правовий режим, що вводиться в 
країні або в окремих її місцевостях у разі збройної агресії чи загрози 
нападу, небезпеки державній незалежності, її територіальній  
цілісності. 

Воєнний стан передбачає надання відповідним органам державної 
влади, військовому командуванню та органам місцевого самоврядування 
повноважень, необхідних для відвернення загрози та забезпечення 
національної безпеки, а також тимчасове, зумовлене загрозою, обмеження 
конституційних прав і свобод людини і громадянина та прав і законних 
інтересів юридичних осіб із зазначенням строку дії цих обмежень. 

За виняткових обставин воєнний стан застосовують для відновлення 
порядку в країні та збереження цивільної форми врядування, або для 
об’єднання людей у випадку військового вторгнення іншою країною. 

! Не введення військового стану не впливає на наявність 
військового конфлікту, адже наявність військового стану — 
це питання фактів, а не відношення державних органів до 
тої чи іншої ситуації. 

Бойова обстановка — стан військових частин, підрозділів (кораблів, 
літаків) під час здійснення ними тактичних дій на виконання бойових 
завдань в обмеженому районі протягом короткого часу (охоплюється 
поняттям бойового статуту і виконанням бойового завдання). 

Початок і закінчення часу бою зазвичай визначаються наказами 
відповідного командира (начальника). Існування бою у його часовій і 
просторовій характеристиках свідчить про наявність бойової обстановки. 

У Законі України «Про оборону України» (абзац 11 статті 1) 
визначається, що особливий період — це період, який настає з моменту 
оголошення рішення про мобілізацію (крім цільової) або доведення його 
до виконавців стосовно прихованої мобілізації чи з моменту введення 
воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях та охоплює час 
мобілізації, воєнний час і частково відбудовний період після закінчення 
воєнних дій.  
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ХАРАКТЕРНІ ТИПИ ВІЙСЬКОВИХ 
ЗЛОЧИНІВ 

Частина 3 статті 401 Кримінального кодексу України: 

Непокора, вчинена в умовах воєнного стану чи в бойовій 
обстановці, — 

ŒŉŘŉŪŚŤřŧĘŗŖŐŊŉŋœŎŕŕŧŔĘŋŖœŬĘŕŉĘřŚŘŖŒĘŋŬōĘŗ ŧŚőĘōŖĘōŎřŧŚőĘŘŖŒŬŋ+ 

Під наказом у статті 401 КК України розуміється одна із форм 
реалізації владних функцій, організаційно-розпорядчих або адміністра-
тивно-господарських обов’язків військової службової особи, змістом якої є 
пряма, обов’язкова для виконання вимога начальника про вчинення або 
невчинення підлеглим (групою підлеглих) певних дій по службі. 

Підлеглий не несе відповідальності за статтею 402 КК України за 
невиконання наказу начальника, якщо цей наказ був незаконним (відданий 
невідповідною особою, в неналежному порядку, виходив за межі 
повноважень командира (начальника), за своїм змістом суперечив чинному 
законодавству, був пов’язаний із порушенням конституційних прав та 
свобод людини і громадянина). 

Має бути з’ясовано: чи не обумовлене невиконання наказу тим, що 
він був сформульований невиразно, нечітко й незрозуміло, допускав 
подвійне тлумачення або чи не був він перешкодою для виконання наказу 
іншого начальника. 
 

Стаття 404 КК України: 

Опір начальникові або примушування його до порушення 
службових обов’язків 

Опір — це дії винної особи, пов’язані з перешкодою начальникові або 
іншій особі виконувати обов’язки військової служби, покладені на неї, і 
спрямовані на те, щоб не дати цим особам можливості діяти у певній 
ситуації згідно з законом. 

Під примушуванням до порушення обов’язків з військової служби 
треба розуміти дії, пов’язані із застосуванням фізичного чи психічного 
насильства до начальника чи іншої особи, яка виконує обов’язки по 
військовій службі, і спрямовані на те, щоб у такий спосіб схилити їх до 
протизаконної зміни їхньої правомірної поведінки. 

 

Стаття 407 КК України: 

Самовільне залишення військової частини або місця служби 
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¶ Частина 1 — залишення на строк понад три доби; 

¶ Частина 2 — залишення на строк понад 10 діб. 

ДЕЗЕРТИРСТВО 

Стаття 408 КК України: 

Розділ ХІХ. Злочини проти встановленого порядку несення 
військової служби (військові злочини) 

Дезертирство (від франц. «dserteur» — утікач, зрадник) — явище 
військового життя, що проходить через всю історію. Причини його в різні 
епохи різні, але загальними завжди були: прагнення уникнути небезпеки в 
момент бою, важкі умови служби, нерозривне почуття обов’язку, утиски з 
боку начальників та інших осіб. 

У деяких країнах кваліфікувалось як зрада Батьківщині, якщо було 
вчинене у воєнний час. 

Із заснуванням перших армій автоматично виникла проблема 
самовільного залишення солдатами поля битви або місця служби. Із 
стародавніх часів політичне та військове керівництво намагалося боротися 
з цим явищем й вживало суворі міри покарання, аж до смертної кари. 

 

За період Другої світової війни дезертирство мало масовий характер, близько 
1 700 000 чоловік. Тільки в період з початку війни до кінця 1941 року було 
затримано 710 тисяч дезертирів. 
Всього ж за роки Другої світової війни за дезертирство було засуджено майже 
мільйон чоловік, а розстріляно більше 150 тисяч. 
Перший випадок дезертирства був зафіксований вже 1 липня 1941 року на 
Оренбурзькій залізниці, коли новобранець зістрибнув з військового ешелону, що 
рушив на повній швидкості. 
 

Частина 1 статті 408 КК України: 

Дезертирство, тобто самовільне залишення військової частини або 
місця служби з метою ухилитися від військової служби, а також 
нез’явлення з тією самою метою на службу у разі призначення, 
переведення, з відрядження, відпустки або з лікувального 
закладу — 

ŒŉŘŉŦŚŤřŧĘŗŖŐŊŉŋœŎŕŕŧŔĘŋŖœŬĘŕŉĘřŚŘŖŒĘŋŬōĘōŋŖŝĘōŖĘŗ ŧŚőĘŘŖŒŬŋ+ 

Частина 2 статті 408 КК України: 

Дезертирство із зброєю або за попередньою змовою групою осіб  
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ŒŉŘŉŪŚŤřŧĘŗŖŐŊŉŋœŎŕŕŧŔĘŋŖœŬĘŕŉĘřŚŘŖŒĘŋŬōĘŗ ŧŚőĘōŖĘōŎřŧŚőĘŘŖŒŬŋ+ 

 

Частина 3 статті 408 КК України: 

Діяння, передбачене частинами першою або другою цієї статті, 
вчинене в умовах особливого періоду, крім воєнного стану, —  

ŒŉŘŉŪŚŤřŧĘŗŖŐŊŉŋœŎŕŕŧŔĘŋŖœŬĘŕŉĘřŚŘŖŒĘŋŬōĘŗ ŧŚőĘōŖĘōŎřŧŚőĘŘŖŒŬŋ+ 

Частина 4 статті 408 КК України: 

Діяння, передбачене частинами першою або другою цієї статті, 
вчинене в умовах воєнного стану або в бойовій обстановці, —  

ŒŉŘŉŪŚŤřŧĘ ŗŖŐŊŉŋœŎŕŕŧŔĘ ŋŖœŬĘ ŕŉĘ řŚŘŖŒĘ ŋŬōĘ ŗ ŧŚőĘ ōŖĘ ōŋŉŕŉōŞŧŚőĘ
ŘŖŒŬŋ+ 

Об’єкт злочину: 
Встановлений у Збройних Силах України порядок проходження військової 

служби, відповідно до якого кожен військовослужбовець зобов’язаний нести 
військову службу упродовж встановленого законом строку. 
 

Об’єктивна сторона: 
З об’єктивної сторони злочин полягає у діях або бездіяльності, що 

проявляються у двох формах: 

¶ перша форма — самовільне залишення військової частини або 
місця служби; 

¶ друга форма — нез’явлення з метою ухилення на службу у разі 
призначення, переведення, з відрядження, відпустки або з 
лікувального закладу.  

 

Дезертирство є триваючим злочином і починається з моменту 
самовільного залишення військової частини або місця служби, а також 
нез’явлення на службу у разі призначення, переведення, з відрядження, 
відпустки або з лікувального закладу. 

Для закінченого складу цього злочину тривалість ухилення 
військовослужбовця від військової служби значення не має. 

Готування та замах, а також добровільна відмова від дезертирства 
можливі лише до моменту самовільного залишення частини або до моменту 
закінчення строку явки на службу. 
 

Суб’єктивна сторона: 
Характеризується тільки прямим умислом. 
Мета (обов’язкова ознака) — військовослужбовець має намір 

повністю ухилитися від військової служби. 
Мотиви — різноманітні, а саме: небажання виконувати обов’язки з 

військової служби, намагання уникнути кримінальної відповідальності за 
вчинений злочин, легкодухість, боягузтво.  
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Суб’єкт злочину: 
¶ військовослужбовці строкової служби (у тому числі і ті, що 
відбувають покарання у дисциплінарному батальйоні); 

¶ курсанти та слухачі військово-навчальних закладів; 

¶ прапорщики; 

¶ мічмани; 

¶ особи офіцерського складу; 

¶ військовослужбовці, які проходять службу за контрактом. 

 
Кваліфіковані види дезертирства 

частина 2 статті 408 КК України: 

1) зі зброєю; 

2) за попередньою змовою групою осіб; 
 

Особливо кваліфіковані види 
частини 3, 4 статті 408 КК України:  

1) дезертирство, вчинене в умовах особливого періоду, крім 
воєнного стану; 

2) дезертирство, вчинене в умовах воєнного стану або в 
бойовій обстановці. 

 

Психологічні аспекти 
З психологічного погляду дезертирство, як вид девіантної поведінки, є 

способом виходу з гострої внутрішньо-особистісної кризи шляхом вкрай 
конфліктного розриву зі звичним соціальним оточенням, його нормами, що 
припускає настання соціальних санкцій. 

Причинами дезертирства можуть бути найрізноманітніші обставини — 
боягузтво, психологічна та професійна непідготовленість.  

 

Підслідність 
Відповідно до пункту 3 частини 4 статті 216 КПК України слідчі 

органів Державного бюро розслідувань здійснюють досудове 
розслідування злочинів проти встановленого порядку несення військової 
служби (військові злочини).  

Станом на червень 2016 року Державне бюро розслідувань ще не 
функціонує, тому досудове розслідування здійснюється військовими 
прокуратурами. 

Досудове розслідування та підтримання державного обвинувачення в 
суді здійснюються органами військової прокуратури. 
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І. Військова прокуратура Центрального регіону України: 
Військові прокуратури: 

¶ Київського гарнізону 

¶ Дарницького гарнізону 

¶ Вінницького гарнізону 

¶ Білоцерківського гарнізону 

¶ Житомирського гарнізону 
 

 

¶ Полтавського гарнізону 

¶ Черкаського гарнізону 

¶ Чернігівського гарнізону 

¶ Сумського гарнізону 

¶ Деснянського гарнізону 

ІІ. Військова прокуратура Західного регіону України 
Військові прокуратури: 

¶ Львівського гарнізону 

¶ Луцького гарнізону 

¶ Івано-Франківського 
гарнізону 

¶ Рівненського гарнізону 

 

¶ Тернопільського гарнізону 

¶ Ужгородського гарнізону 

¶ Хмельницького гарнізону 

¶ Чернівецького гарнізону 

 

ІІІ. Військова прокуратура Південного регіону України 
Військові прокуратури: 

¶ Одеського гарнізону 

¶ Білгород-Дністровського 
гарнізону 

¶ Дніпропетровського 
гарнізону 
 

 

¶ Криворізького гарнізону 

¶ Миколаївського гарнізону 

¶ Запорізького гарнізону 

¶ Кіровоградського гарнізону 

¶ Херсонського гарнізону 

IV. Військова прокуратура сил антитерористичної операції 
За даними військової прокуратури Центрального регіону України, у 

2014 році до ЄРДР внесені відомості та розпочаті 62 кримінальних 
провадження за статтею 408 КК України (http://vppnr.gp.gov.ua). 

Військовими прокуратурами Західного регіону України були розпочаті 
22 кримінальних провадження за ознаками злочину, передбаченого 
статтею 408 КК України (http://vpzhr.gp.gov.ua). 

У період з початку антитерористичної операції на сході України і 
станом на початок 2016 року до відповідальності притягнуто близько 16 
тисяч дезертирів з лав Збройних сил. 

Зареєстровані по Україні кримінальні правопорушення, передбачені 
статтею 408 КК України: 

¶ 4 у 2013 році; 

¶ 1054 у 2014 році; 

¶ 992 у 2015 році. 
Темпи зростання військової злочинності, пов’язаної з ухиленням від 

проходження військової служби, прискорились з початку проведення АТО у 
2014 році. 

http://vppnr.gp.gov.ua/
http://vpzhr.gp.gov.ua/
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Статистика з Єдиного державного реєстру судових 
рішень 

Від початку 2014 року у ЄДРСР міститься 282 вироки за злочини, 
передбачені статтею 408 КК України, з яких ухвалено:  

¶ у 2014 році — 49; 

¶ у 2015 році — 197; 

¶ на початок 2016 року — 36. 
З аналізу судової практики вбачається, що активно застосовуються 

такі види відбування покарання, як тримання на гауптвахті або в 
дисциплінарному батальйоні. 

Формування такої практики значною мірою сприяє запобіганню та 
профілактиці такого вчинюваного кримінального правопорушення, як 
дезертирство. 

Висновок 
В умовах сьогодення, коли держава переживає важкі часи, важливим 

завданням є забезпечення неухильного додержання вимог законодавства 
про військовий обов’язок та військову службу. Але оскільки таке 
кримінальне правопорушення, як дезертирство, має й об’єктивні обставини, 
то і з боку держави такі випадки можуть бути зведені до мінімуму.  

Якщо наші військовослужбовці належним чином будуть 
забезпечені всім необхідним і будуть впевнені в тому, що у 
разі необхідності держава подбає про їхні сім’ї, кількість 
дезертирів суттєво зменшиться, а держава матиме моральні 
підстави карати за такий злочин. 
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Розділ 4. 

 

ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ 
СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ УЧАСНИКІВ БОЙОВИХ ДІЙ 

Соціальний захист військовослужбовців — діяльність (функція) 
держави, спрямована на встановлення системи правових і соціальних 
гарантій, що забезпечують реалізацію конституційних прав і свобод, 
задоволення матеріальних і духовних потреб військовослужбовців 
відповідно до особливого виду їх службової діяльності, статусу в 
суспільстві, підтримання соціальної стабільності у військовому середовищі. 
Це право на забезпечення їх у разі повної, часткової або тимчасової втрати 
працездатності, втрати годувальника, безробіття з незалежних від них 
обставин, у старості, а також в інших випадках, передбачених законом. 

Основними законодавчими актами є закони України «Про статус 
ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» і «Про соціальний і 
правовий захист військовослужбовців і членів їх сімей». 

Якщо одна і та ж пільга встановлена декількома законами, 
пільговик сам обирає, який закон застосовувати. 

Пільги надаються з моменту звернення із заявою, а не з моменту 
виникнення права на них. Це означає, що ними не зможуть скористатися 
учасники АТО, які не отримали посвідчення. При цьому органи місцевого 
самоврядування за рахунок місцевого бюджету можуть компенсувати 
витрати на комунальні послуги таким учасникам АТО. Зокрема, ця норма 
встановлена у постанові Кабінету Міністрів України від 16.02.1994 № 94 
«Про порядок надання пільг, передбачених Законом України «Про статус 
ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»:  

«ĭŘŖŔŉōŧŕŉŔ)ĘŧŒŬĘŕŉŊśœőĘřŚŉŚśřśĘŋŎŚŎŘŉŕŉĘŋŬᶮŕőĘŉŊŖĘŖřŖŊő)ĘŧŒŉĘŔŉŪĘ
ŖřŖŊœőŋŬĘ ŐŉřœśŌőĘ ŗŎŘŎōĘ īŉŚŤŒŬŋšőŕŖŦ)Ę ŚŉĘ ŖřŖŊŉŔ)Ę ŕŉĘ ŧŒőŝĘ
ŗŖŠőŘŦŪŚŤřŧĘşőŕŕŬřŚŤĘıŉŒŖŕśĘļŒŘŉᶭŕőĘ«ĸŘŖĘřŚŉŚśřĘŋŎŚŎŘŉŕŬŋĘŋŬᶮŕő)Ę
ŌŉŘŉŕŚŬᶭĘ ᶭŝĘ řŖŞŬŉœŤŕŖŌŖĘ ŐŉŝőřŚś»)Ę ŗŬřœŧĘ ŗŘőᶮŕŧŚŚŧĘ ŞŤŖŌŖĘ ıŉŒŖŕś)Ę
ŗŬœŤŌőĘŕŉōŉŦŚŤřŧĘŐĘōŕŧĘŐŋŎŘŕŎŕŕŧ». 

Учасники АТО можуть мати один з декількох соціальних статусів, який 
дає право на пільги: 
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¶ учасник бойових дій; 

¶ учасник війни; 

¶ інвалід війни; 

¶ член сім’ї загиблого (стаття 10 Закону України «Про статус 
ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»). 

Окремо слід виділити правовий статус членів сімей 
військовослужбовців, які загинули (померли) чи пропали безвісти під час 
проходження військової служби (Закон України «Про статус ветеранів 
війни, гарантії їх соціального захисту»). 

Закон передбачає різний рівень соціального захисту 
залежно від статусу, який отримав учасник АТО. 

4.1. ПІЛЬГИ УБД НА КОМУНАЛЬНІ ПОСЛУГИ 

ХТО МАЄ ПРАВО НА ПІЛЬГИ ТА ЯКІ УМОВИ ЇХ 
ПРИЗНАЧЕННЯ? 

Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 
захисту» надає учасникам бойових дій право на: 

1) 75 % знижку плати за користування житлом (квартирна плата) в 
межах норм, передбачених чинним законодавством (21 кв. метр 
загальної площі житла на кожну особу, яка постійно проживає у 
житловому приміщенні (будинку) і має право на знижку плати, та 
додатково 10,5 кв. метра на сім’ю);  

2) 75 % знижку плати за користування комунальними послугами 
(газом, електроенергією та іншими послугами) та скрапленим 
балонним газом для побутових потреб в межах середніх норм 
споживання; 

3) 75 % знижку вартості палива, в тому числі рідкого, в межах норм, 
встановлених для продажу населенню, для осіб, які проживають у 
будинках, що не мають центрального опалення. 

Для інвалідів війни передбачені ці ж пільги, але зі 100 %  
знижкою. 

Для членів сімей загиблих передбачено надання 50 % знижки за цими 
ж видами пільг, але за умови, якщо дохід сім’ї пільговика у розрахунку на 
одну особу не перевищує розміру доходу, який дає право на податкову 
соціальну пільгу. У 2016 році — це 1930 гривень. 

Для учасників війни пільги на комунальні послуги законом не 
передбачені. 
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Пільги щодо плати за житло, комунальні послуги та паливо надаються 
учасникам бойових дій та членам їх сімей, що проживають разом з ними, 
незалежно від виду житла чи форми власності на нього. 

Відповідно до Сімейного кодексу сім’ю складають особи, які 
спільно проживають, пов’язані спільним побутом, мають 
взаємні права та обов’язки. Тому така пільга надається не 
лише подружжю і їх дітям, а й, наприклад, батькам, які 
проживають спільно з учасником бойових дій. 

Пільги надаються незалежно від того, хто є наймачем і яка форма 
власності житлового фонду (постанова Кабінету Міністрів України від 
16.02.1994 № 94). 

Надання пільг можливе або за місцем реєстрації, або за фактичним 
місцем проживання (за рішенням комісії з питань призначення субсидій та 
пільг) (постанова Кабінету Міністрів України від 29.01.2003 № 117 «Про 
Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на 
пільги», рішення ОМС і місцевих органів влади). 

Але, якщо фактичним місцем проживання є орендоване житло, 
скористатися пільгами можливо лише, якщо орендар стане споживачем 
комунальних послуг. Тобто, він повинен укласти з організацією-
постачальником договір на постачання газу, електрики тощо. Для цього 
знадобиться укласти договір оренди та отримати письмовий дозвіл 
власника житла.  

Якщо УБД не може оформити свої відносини з 
орендодавцем, він не зможе скористатися пільгами на 
комунальні послуги. 

 

ПРАВО ЧЛЕНІВ СІМЕЙ ЗАГИБЛИХ УЧАСНИКІВ АТО  
НА ПІЛЬГИ З ОПЛАТИ КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

Для членів сімей загиблих передбачено надання 50 % знижки за 
переліченими видами пільг. 

Процедура підтвердження доходу і встановлення права на пільги 
встановлена постановою Кабінету Міністрів України від 04.06.2015 № 389 

«Про затвердження Порядку надання пільг окремим категоріям громадян 
з урахуванням середньомісячного сукупного доходу сім’ї». 

До членів сім’ї пільговика під час надання пільг належать особи, на 
яких згідно із законодавчими актами, зазначеними у пункті 2 Порядку, 
поширюються пільги: дружина (чоловік); їх неповнолітні діти (до 18 років); 
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неодружені повнолітні діти, визнані інвалідами з дитинства I та II групи або 
інвалідами I групи; непрацездатні батьки; особа, яка перебуває під опікою 
або піклуванням пільговика та проживає разом з ним. 

Поширення пільги на членів родини визначено статтею 51 
Бюджетного Кодексу України. До членів сім’ї пільговика належать: 
дружина (чоловік), їхні неповнолітні діти (до 18 років); неодружені 
повнолітні діти, визнані інвалідами з дитинства І та ІІ групи або інвалідами 
І групи; особа, яка проживає разом з інвалідом війни І групи та доглядає за 
ним, за умови що інвалід війни не перебуває у шлюбі; непрацездатні 
батьки; особа, яка знаходиться під опікою або піклуванням громадянина, 
який має право на пільги, та проживає разом з ним. 

РОЗРАХУНОК ОБСЯГУ ПІЛЬГ 

Площа житла, на яку надається знижка, при розрахунках плати за 
опалення становить 21 кв. метр опалювальної площі на кожну особу, яка 
постійно проживає у житловому приміщенні (будинку) і має право на 
знижку плати, та додатково 10,5 кв. метра на сім’ю. 

Для сімей, що складаються лише з непрацездатних осіб, надається 
75-відсоткова знижка за користування газом для опалювання житла на 
подвійний розмір нормативної опалювальної площі (42 кв. метри на кожну 
особу, яка має право на знижку плати, та 21 кв. метр на сім’ю). 

Пільги надаються у межах нормативів користування жит-
лово-комунальними послугами, щодо оплати яких держава 
надає пільги. Ці нормативи визначені постановою Кабінету 
Міністрів України від 06.08.2014 № 409 «Про встановлення 
державних соціальних стандартів у сфері житлово-кому-
нального обслуговування». Тобто, законодавство встанов-
лює ліміти пільгового споживання конкретних послуг.  

Це не завжди роз’ясняють пільговикам, які, перевищивши ліміти, 
отримують неочікувані рахунки. Щоб уникнути збільшення соціального 
напруження, органи соціального захисту мають проводити роз’яснювальну 
роботу при призначенні пільг. 

Площа житла, на яку нараховується 75-відсоткова знижка плати на 
квартплату і комунальні послуги, визначається в максимально можливому 
розмірі в межах загальної площі житлового приміщення (будинку) згідно з 
нормами користування (споживання), встановленими цими пунктами, 
незалежно від наявності в складі сім’ї осіб, які не мають права на знижку. 
Якщо в складі сім’ї є особи, які мають право на знижку плати в розмірі, 
меншому ніж 75 відсотків, спочатку обчислюється в максимально 
можливому розмірі 75-відсоткова відповідна знижка плати. 
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ПРОЦЕДУРА ПРИЗНАЧЕННЯ ПІЛЬГ 

Для того, щоб реалізувати пільги, учаснику бойових дій необхідно 
звернутися до управління соціального захисту населення за місцем прожи-
вання для реєстрації в Єдиному державному автоматизованому реєстрі 
пільговиків (постанова Кабінету Міністрів України від 29.01.2003 № 117).  

Документи, які необхідні для реєстрації: 
1) копія паспорта пільговика (з пред’явленням оригіналу); 
2) копія ідентифікаційного номера пільговика (з пред’явленням 
оригіналу); 

3) копія пільгового посвідчення (з пред’явленням оригіналу); 
4) довідка про склад сім’ї та характеристика житлового приміщення 
(форма №3) (видає житлово-експлуатаційна контора або 
комунально-експлуатаційна частина за місцем проживання, а для 
сільської місцевості — виконком сільської (селищної) ради); 

5) копія паспорта та ідентифікаційного номера членів сім’ї, на кого 
поширюється пільга (з пред’явленням оригіналу). 

Після реєстрації слід звернутися до постачальника/надавача послуг із 
заявою про оформлення пільги та отримати позитивне рішення, відмітку в 
договорі про пільгу і внести зміни у відповідні нарахування.  

 

Процедури врегульовані: 

¶ постанова Кабінету Міністрів України від 
09.12.1999 № 2246 «Про затвердження Правил 
надання населенню послуг з газопостачання» 

¶ постанова Кабінету Міністрів України від 
26.02.1999 № 1357 «Про затвердження Правил 
користування електричною енергією для  
населення» 

¶ постанова Кабінету Міністрів України від 
21.07.2005 № 630 «Про затвердження Правил 
надання послуг з централізованого опалення, 
постачання холодної та гарячої води і водовід-
ведення та типового договору про надання 
послуг з централізованого опалення, постачан-
ня холодної та гарячої води і водовідведення» 

Чи зобов’язаний УБД самостійно звернутися  
в управління соціального захисту для призначення пільг?  

Ні. По-перше, це можна зробити через представника. По-друге, право 
на пільги мають також і члени сім’ї, тому вони мають право звернутися до 
управління соціального захисту, якщо мають необхідний пакет  
документів. 
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Як отримати пільги за фактичним місцем проживання 
Згідно з Положенням про Єдиний автоматизований реєстр осіб, які 

мають право на пільги, затвердженим постановою Кабінету 
Міністрів України від 29.01.2003 № 117, право громадян на отримання 
пільг визначено за фактичним місцем проживання. 

Рішення про включення до Єдиного державного автоматизованого 
реєстру осіб, які мають право на пільги, інформації про адресу фактичного 
місця проживання пільговика приймається комісією. 

Для прийняття такого рішення слід подати до управління соціального 
захисту за фактичним місцем проживання такі документи: 

1) заява; 
2) довідка органу соціального захисту за місцем реєстрації про те, 
що інформація про пільговика виключена з Реєстру у зв’язку зі 
зміною місця проживання (за умови реєстрації пільговика поза 
межами цього ж району); 

3) копія паспорта: 1, 2 сторінки, сторінки з даними про реєстрацію; 
4) копія ідентифікаційного номера; 
5) копію посвідчення, яке підтверджує статус пільговика; 
6) інформація про характеристику житла та послуги, щодо отримання 
яких заявник має пільги та реально ними користується. 

Факт проживання підтверджується шляхом обстеження матеріально-
побутових умов, за результатами якого складається відповідний акт про 
фактичне місце проживання пільговика, який і є кінцевою підставою для 
подання документів на розгляд комісії. 

 

ПРОЦЕДУРА УКЛАДЕННЯ ОРЕНДАРЕМ ЖИТЛА 
ДОГОВОРУ З ПОСТАЧАЛЬНИКОМ КОМУНАЛЬНИХ 
ПОСЛУГ 

Укладення договору постачання є обов’язковою умовою надання 
пільг орендарю житла. Розглянемо це питання на прикладі газопостачання. 

Орендар на підставі договору оренди житлового приміщення має 
право укласти договір на газопостачання як користувач, але тільки з 
письмового дозволу орендодавця, власника квартири.  

Відповідно до пункту 4 Правил надання населенню послуг з 
газопостачання, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 
09.12.1999 № 2246, послуги з газопостачання надаються споживачеві на 
підставі договору. Для укладення договору або внесення змін до нього 
споживач повинен пред’явити:  

1) документ, що посвідчує особу споживача; 
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2) технічний паспорт на будівлю або домову книгу; 
3) довідку про зареєстрованих осіб у квартирі, приватному  
будинку; 

4) документ, що підтверджує право власності на квартиру, приватний 
будинок або користування ними. 

Відповідно до пункту 4 вказаних Правил газопостачальні, 
газорозподільні підприємства, які здійснюють постачання та розподіл 
природного газу на закріпленій території, не мають права відмовити 
споживачеві, об’єкти якого розташовані на цій території, в укладенні 
договору. Якщо об’єкт споживача перебуває у власності (користуванні) 
кількох осіб, укладається один договір з одним із співвласників 
(користувачів) за умови письмової згоди всіх інших співвласників 
(користувачів), про що робиться відмітка в договорі. 

 

Чи можна одночасно оформити і пільги, і субсидію? 
Ні, не можна. Слід обрати або користування пільгами, або субсидією. 

Постановою Кабінету Міністрів України від 27.04.2016 № 319 «Про 
внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України» внесено 
зміни до порядку надання субсидії. Тобто, з 30 квітня 2016 року у разі 
призначення субсидії пільги з оплати житлово-комунальних послуг та 
придбання твердого палива і скрапленого газу особам, які зареєстровані 
(фактично проживають) у житловому приміщенні (будинку), у період її 
отримання не нараховуються. 

Також для учасників АТО діє особливий прядок розрахунку субсидії. 
Відповідно до статті 32 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» 
при нарахуванні субсидії споживачам, які беруть (брали) безпосередню 
участь у проведенні антитерористичної операції, та/або членам сімей, які 
звертаються за призначенням житлової субсидії для відшкодування витрат 
на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, 
твердого та рідкого пічного побутового палива, до сукупного доходу не 
враховуються:  

1) отримані ними у період безпосередньої участі у проведенні АТО 
грошове забезпечення та інші виплати і види соціальної допомоги, 
що здійснюються працівникам правоохоронних органів, 
військовослужбовцям та працівникам Служби безпеки України, 
Служби зовнішньої розвідки України, Державної прикордонної 
служби України, іншим працівникам утворених відповідно до 
закону військових формувань; 

2) отримана ними у період та/або після безпосередньої участі у 
проведенні антитерористичної операції благодійна допомога 
незалежно від розміру та джерела походження. 
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Чи можливе отримання пільг на комунальні послуги, 
якщо: 

— учасник АТО не є власником житла? 
Це не є перешкодою для призначення пільги. Пільги надаються 

незалежно від того, хто є власником житла. Головне — факт проживання у 
ньому на законних підставах. 

— учасник АТО продовжує службу і фактично  
не проживає у житлі? 
Тимчасова відсутність пільговика за місцем проживання не є 

підставою для відмови у наданні пільг на комунальні послуги.  
Але якщо він змінив місце проживання, то зобов’язаний про це 

повідомити управління соціального захисту населення. 
У разі зміни місця проживання в межах адміністративно-

територіальної одиниці, яку обслуговує уповноважений орган, пільговик 
або його законний представник повинен повідомити його про це  
письмово.  

У разі зміни місця проживання поза межами адміністративно-терито-
ріальної одиниці пільговик знімається з обліку в уповноваженому органі за 
попереднім місцем проживання та стає на облік за новим місцем 
проживання.  

Уповноважені органи за попереднім місцем проживання пільговика 
закривають його персональну облікову картку та видають пільговику 
довідку про зняття з обліку, а за новим місцем проживання відкривають 
нову облікову картку з дати реєстрації пільговика.  

У разі коли у складі сім’ї пільговика відбулися зміни, що потребують 
коригування включеної до Реєстру інформації, він повідомляє про це 
уповноважений орган. 

Також відповідно до Цивільного кодексу фізична особа може мати 
декілька місць проживання. Враховуючи це, пільги на комунальні послуги 
мають надаватися за тим місцем проживання, яке обере пільговик.  

Чи можливо отримати пільги на оплату комунальних 
послуг до отримання посвідчення УБД? 

Закон України «Про статус ветеранів війни..» такої можливості не 
передбачає, але деякі місцеві ради приймають рішення про повну або 
часткову компенсацію фактичним учасникам АТО витрат на комунальні 
послуги за рахунок місцевого бюджету.  

Процедура встановлюється місцевою радою і, як правило, такі 
рішення виконують управління соціального захисту.  
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Яка процедура отримання пільг на придбання палива, 
забезпечення дровами? 

 

Ця пільга надається учасникам бойових дій у розмірі 75 % та 
інвалідам війни у розмірі 100 %. Члени сімей загиблих мають таку пільгу у 
розмірі 50 %. 

Процедура встановлена постановою Кабінету Міністрів України від 
31.01.2007 № 77 «Про затвердження Порядку надання пільг на придбання 
твердого палива і скрапленого газу за рахунок субвенцій з державного 
бюджету місцевим бюджетам». 

Мінімальні норми забезпечення населення твердим паливом і 
скрапленим газом та граничні показники їх вартості щороку визначаються 
Кабінетом Міністрів України, місцевими органами виконавчої влади і 
органами місцевого самоврядування. 

Процедурою призначення пільг займаються органи місцевого 
самоврядування і управління соціального захисту населення. Виплати 
проводяться готівкою або на банківський рахунок. 

Забезпечення учасників АТО твердим паливом, а не компенсацією, 
можливе лише за рішенням і за рахунок місцевих органів влади. 

 

ПІЛЬГИ УБД НА ОПЛАТУ ЗВ’ЯЗКУ 

Учасники бойових дій, інваліди війни та члени сімей загиблих 
учасників АТО мають право на позачергове користування всіма послугами 
зв’язку та позачергове встановлення на пільгових умовах квартирних 
телефонів (оплата у розмірі 20 відсотків від тарифів вартості основних та 
50 відсотків — додаткових робіт). Абонементна плата за користування 
телефоном встановлюється у розмірі 50 відсотків від затверджених 
тарифів (Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 
захисту»). 

Учасники війни мають право на цю пільгу за умови, якщо розмір 
середньомісячного сукупного доходу сім’ї в розрахунку на одну особу за 
попередні шість місяців не перевищує величини доходу, який дає право на 
податкову соціальну пільгу 

 

Пільги щодо абонементної плати за користування 
квартирним телефоном і погодинної оплати місцевих розмов 
надаються за умови перейменування абонемента на особу, 
яка має право на пільги, з дня її звернення.  
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4.2. ПІЛЬГИ УБД НА КОРИСТУВАННЯ 
ТРАНСПОРТОМ 

Учасники бойових дій та інваліди війни мають право на: 
1) безплатний проїзд усіма видами міського пасажирського 
транспорту, автомобільним транспортом загального користування 
в сільській місцевості, а також залізничним і водним транспортом 
приміського сполучення та автобусами приміських і міжміських 
маршрутів, у тому числі районних та міжобласних незалежно від 
відстані та місця проживання; 

2) безплатний проїзд один раз на два роки (туди і назад) залізничним, 
водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом, 
незалежно від наявності залізничного сполучення, або проїзд один 
раз на рік (туди і назад) вказаними видами транспорту з  
50-відсотковою знижкою. 

Для того, щоб скористатися пільгами на проїзд у міському транспорті 
загального користування, слід пред’явити посвідчення учасника бойових 
дій або інваліда війни.  

Для того, щоб отримати пільговий квиток на залізничному, водному, 
повітряному або міжміському автомобільному транспорті, слід мати 
посвідчення учасника бойових дій та лист талонів на право одержання 
ветеранами війни проїзних документів.  

Порядок видачі таких талонів встановлений постановою Кабінету 
Міністрів України від 12.05.1994 № 302 «Про порядок видачі посвідчень і 
нагрудних знаків ветеранів війни». Такі листи видають: 

1) учасникам бойових дій — органи Міноборони, МВС, ДСНС, СБУ, 
Служби зовнішньої розвідки, ДПтС, Управління державної охорони, 
ДПС, Адміністрації Державної прикордонної служби, 
Держспецзв’язку, а також Держспецтрансслужба за місцем 
реєстрації ветерана. Під час військової служби лист талонів видає 
військова частина, після звільнення — військовий комісаріат; 

2) інвалідам війни, учасникам війни та особам, на яких поширюється 
чинність Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх 
соціального захисту», — органи праці та соціального захисту 
населення за місцем реєстрації громадянина. 

Окрім цього, окремі пільги у сфері транспорту можуть надаватися за 
рахунок підприємств і організацій.  

Чи мають пільги на проїзд члени сімей загиблих? 
Закон України «Про статус ветеранів війни..» не надає членам сімей 

загиблих пільг щодо користування транспортом. Але окремі пільги 
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збереглися відповідно до частини 4 статті 14 Закону України «Про 
соціальний і правовий захист військовослужбовців і членів їх сімей»:  

«ĬŬᶮřŤŒŖŋŖřœśŏŊŖŋŞŬ)Ę ŧŒŬĘ řŚŉœőĘ ŬŕŋŉœŬōŉŔőĘ ŋŕŉřœŬōŖŒĘ ŊŖᶮŖŋőŝĘ ōŬᶮ)Ę
śşŉřŕőŒőĘŊŖᶮŖŋőŝĘōŬᶮĘŚŉĘŗŘőŘŬŋŕŧŕŬĘōŖĘŕőŝĘŖřŖŊő)ĘŉĘŚŉŒŖŏĘŊŉŚŤŒőĘ
ŋŬᶮřŤŒŖŋŖřœśŏŊŖŋŞŬŋ)ĘŧŒŬĘŐŉŌőŕśœőĘşőĘŗŖŔŎŘœőĘŉŊŖĘŗŘŖŗŉœőĘŊŎŐŋŬřŚőĘ
ŗŬōĘ şŉřĘ ŗŘŖŝŖōŏŎŕŕŧĘ ŋŬᶮřŤŒŖŋŖᶭĘ řœśŏŊő)Ę ŒŖŘőřŚśŦŚŤřŧĘ ŗŘŉŋŖŔĘ
ŊŎŐŖŗœŉŚŕŖŌŖĘ ŗŘŖᶭŐōśĘ ŋřŬŔŉĘ ŋőōŉŔőĘ ŔŬřŤŒŖŌŖĘ ŗŉřŉŏőŘřŤŒŖŌŖĘ
ŚŘŉŕřŗŖŘŚśĘ ŐŉŌŉœŤŕŖŌŖĘ ŒŖŘőřŚśŋŉŕŕŧĘ %ŒŘŬŔĘ ŚŉŒřŬ&Ę ŋĘ ŔŎŏŉŝĘ
ŉōŔŬŕŬřŚŘŉŚőŋŕŖŌŖĘŘŉᶮŖŕśĘŐŉĘŔŬřŞŎŔĘŗŘŖŏőŋŉŕŕŧ)ĘŐŉœŬŐŕőşŕŖŌŖĘŚŉĘ
ŋŖōŕŖŌŖĘ ŚŘŉŕřŗŖŘŚśĘ ŗŘőŔŬřŤŒŖŌŖĘ řŗŖœśşŎŕŕŧĘ ŚŉĘ ŉŋŚŖŊśřŉŔőĘ
ŗŘőŔŬřŤŒőŝĘŔŉŘŠŘśŚŬŋ+ĘĬŖŕőĘŔŉŦŚŤĘŗŘŉŋŖĘŕŉĘ2--ŋŬōřŖŚŒŖŋśĘŐŕőŏŒśĘ
ŗŘőĘŒŖŘőřŚśŋŉŕŕŬĘŔŬŏŔŬřŤŒőŔĘŐŉœŬŐŕőşŕőŔ)ĘŗŖŋŬŚŘŧŕőŔ)ĘŋŖōŕőŔĘŚŉĘ
ŉŋŚŖŔŖŊŬœŤŕőŔĘŚŘŉŕřŗŖŘŚŖŔĘŋŬōŗŖŋŬōŕŖĘōŖĘŐŉŒŖŕś». 

Для отримання пільг за Законом України «Про соціальний і правовий 
захист військовослужбовців і членів їх сімей» батькам загиблого в АТО 
військовослужбовця слід отримати друге посвідчення. Форма та порядок 
видачі цього посвідчення встановлені постановою Кабінету Міністрів 
України від 28.05.1993 № 379 «Про посвідчення на право користування 
пільгами членів сімей військовослужбовців, які загинули (померли) чи 
пропали безвісти під час проходження військової служби». Надають 
посвідчення військові комісаріати. 

Зверніть увагу, що таке посвідчення, на відміну від 
посвідчення члена сім’ї загиблого, не зможуть отримати 
члени сімей добровольців. 

Якщо немає посвідчення УБД 
Учасники АТО можуть скористатися передбаченими Законом України 

«Про статус ветеранів війни...» пільгами лише за наявності посвідчення 
учасника бойових дій або інваліда війни. Але надання права на пільговий 
проїзд за довідкою про участь в АТО можливе також за рахунок 
підприємств-перевізників або коштів місцевих бюджетів.  

Чи має право військовослужбовець-учасник АТО  
на пільговий проїзд у відпустку? 

Діючі військовослужбовці-учасники АТО за власним вибором можуть 
скористатися правом пільгового проїзду відповідно до норм двох законів: 
статті 12 «Про статус ветеранів війни...» (без урахування мети поїздки) та 
статті 14 «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців і членів 
їх сімей» (у відпустку та у відрядження). 

У першому випадку знадобиться посвідчення учасника бойових  
дій. 
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У другому випадку слід мати документи, які підтверджують право 
проїзду військовослужбовця у відпустку або у відрядження. Зокрема, до 
таких документів належать: 

1) пільговий квиток, отриманий в обмін на військовий перевізний 
документ (далі — ВПД);  

2) посвідчення про відрядження;  
3) приписи або відпусткові квитки, видані військовими частинами чи 
установами (організаціями) відповідних міністерств, відомств. 

Особливості перевезення військовослужбовців залізничним 
транспортом встановлені наказом Міністерства транспорту України від 
05.07.1999 №346 «Про затвердження «Правил перевезень військових 
пасажирів, багажу та вантажобагажу залізничним транспортом України». 

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! Пільговий проїзд військовослужбовців у 
відпустку за Законом України «Про соціальний і правовий 
захист військовослужбовців і членів їх сімей» можливий за 
умови, якщо розмір середньомісячного сукупного доходу 
сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців 
не перевищує величини доходу, який дає право на 
податкову соціальну пільгу. 

Чи можна обмежувати кількість пільгових місць  
у транспорті? 

Обмеження пільгових місць у міському транспорті суперечить 
законам України «Про статус ветеранів війни...» і «Про соціальний і 
правовий захист військовослужбовців і членів їх сімей». Такі обмеження 
іноді запроваджуються підприємствами-перевізниками згідно з 
договорами на обслуговування приміського автобусного маршруту. Але 
такі умови перевезення суперечать законодавству і можуть бути 
оскаржені в адміністративному і судовому порядку. 

Як фінансуються витрати на забезпечення пільг 
учасників АТО з користування транспортом? 

Відповідно до статті 17 Закону України «Про статус ветеранів війни, 
гарантії їх соціального захисту» фінансування витрат, пов’язаних з 
введенням в дію цього Закону, здійснюється за рахунок коштів 
державного та місцевого бюджетів.  

Згідно з частинами першою та п’ятою статті 102 Бюджетного кодексу 
України видатки місцевих бюджетів на надання пільг з послуг зв'язку, 
інших передбачених законодавством пільг та на компенсацію за пільговий 
проїзд окремих категорій громадян проводяться за рахунок субвенції з 
державного бюджету місцевим бюджетам. 
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Норми щодо організації фінансування пільгових перевезень містяться 
також у спеціальних законах, таких як закони України «Про автомобільний 
транспорт» (зокрема, стаття 37), «Про залізничний транспорт» (зокрема, 
стаття 9). 

Разом з тим, Законом України «Про Державний бюджет України на 
2016 рік» не передбачено субвенції з державного бюджету місцевим 
бюджетам на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій 
громадян. Таким чином, фінансовий тягар компенсації перевізникам 
витрат на пільговий проїзд фактично покладено на місцеві бюджети 
(стаття 89 Бюджетного кодексу). 

За висновком Головного науково-експертного управління Апарату 
Верховної Ради України, через відсутність субвенції з державного бюджету 
реалізація повною мірою соціальних зобов’язань щодо пільгового проїзду 
стала неможливою, оскільки місцеві громади, на які, згідно з чинними 
вимогами бюджетного законодавства, покладені повноваження здійснення 
виплат окремих пільг та компенсацій, фінансово неспроможні їх  
виконати. 

Додатково ускладнює проблему забезпечення пільгового проїзду 
відсутність механізму обліку пільгових перевезень, будь-яких обмежень 
щодо кількості, відстані та напрямків поїздок, відсутність контролю та 
обліку пільгових перевезень (кількість пільговиків, які фактично користу-
ються транспортом, вид транспорту, кількість поїздок тощо). Ці законо-
давчі прогалини роблять неефективним використання бюджетних коштів.  

 

4.3. МЕДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
УЧАСНИКІВ АТО 

МІЖНАРОДНО-ПРАВОВІ ТА НАЦІОНАЛЬНІ ПРАВОВІ 
ЗАСАДИ МЕДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  
 

¶ Практика ЄСПЛ 

¶ Рішення у справі «Нітецький проти Польщі» 
(65653/01):  

Суд не визнав порушення статті 2 у ситуації, коли держава оплатила 
лише 70 % вартості призначених пацієнту життєво необхідних ліків, а 
решту повинен був оплатити сам пацієнт.  

¶ Рішення у справі «Кінан проти Сполученого 
Королівства» (33 EHRR 48): 
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Встановлено факти незабезпечення послуг психіатра та відсутності 
медичних записів.  

¶ Рішення у справі «Яковенко проти України» 
(15825/06) та див. також Рішення у справі 
«Хуртадо проти Швейцарії» (280-A): 

Рентгенівський знімок, який показав перелом ребра, було зроблено з 
запізненням на шість днів.  

 

¶ Конституція України: 

ĺŚŉŚŚŧĘ 0+ ĴŦōőŕŉ)Ę ᶭᶭĘ ŏőŚŚŧĘ ŬĘ ŐōŖŘŖŋ ŧ)Ę şŎřŚŤĘ ŬĘ ŌŬōŕŬřŚŤ)Ę
ŕŎōŖŚŖŘŒŉŕŕŬřŚŤĘ ŬĘ ŊŎŐŗŎŒŉĘ ŋőŐŕŉŦŚŤřŧĘ ŋĘ ļŒŘŉᶭŕŬĘ ŕŉᶮŋőšŖŦĘ
řŖŞŬŉœŤŕŖŦĘ ŞŬŕŕŬřŚŦ+Ę ĸŘŉŋŉĘ ŬĘ řŋŖŊŖōőĘ œŦōőŕőĘ ŚŉĘ ᶭŝĘ ŌŉŘŉŕŚŬᶭĘ
ŋőŐŕŉşŉŦŚŤĘ ŐŔŬřŚĘ ŬĘ řŗŘŧŔŖŋŉŕŬřŚŤĘ ōŬŧœŤŕŖřŚŬĘ ōŎŘŏŉŋő+Ę ĮŎŘŏŉŋŉĘ
ŋŬōŗŖŋŬōŉŪĘ ŗŎŘŎōĘ œŦōőŕŖŦĘ ŐŉĘ řŋŖŦĘ ōŬŧœŤŕŬřŚŤ+Ę ļŚŋŎŘōŏŎŕŕŧĘ ŬĘ
ŐŉŊŎŐŗŎşŎŕŕŧĘŗŘŉŋĘŬĘřŋŖŊŖōĘœŦōőŕőĘŪĘŌŖœŖŋŕőŔĘŖŊŖŋ ŧŐŒŖŔĘōŎŘŏŉŋő+ 

ĺŚŉŚŚŧĘ/4+ ĳŖŏŕŉĘœŦōőŕŉĘŔŉŪĘŕŎŋŬō ŪŔŕŎĘŗŘŉŋŖĘŕŉĘŏőŚŚŧ+ĘĶŬŝŚŖĘŕŎĘ
ŔŖŏŎĘ ŊśŚőĘ řŋŉŋŬœŤŕŖĘ ŗŖŐŊŉŋœŎŕőᶮĘ ŏőŚŚŧ+Ę ķŊŖŋ ŧŐŖŒĘ ōŎŘŏŉŋőĘ} 
ŐŉŝőšŉŚőĘŏőŚŚŧĘœŦōőŕő+ĘĳŖŏŎŕĘŔŉŪĘŗŘŉŋŖĘŐŉŝőšŉŚőĘřŋŖŪĘŏőŚŚŧĘŬĘ
ŐōŖŘŖŋ ŧ)ĘŏőŚŚŧĘŬĘŐōŖŘŖŋ ŧĘŬŕŠőŝĘœŦōŎᶮĘŋŬōĘŗŘŖŚőŗŘŉŋŕőŝĘŗŖřŧŌŉŕŤ+Ę 

ĺŚŉŚŚŧĘ16+ĘĳŖŏŎŕĘŔŉŪĘŗŘŉŋŖĘŕŉĘŖŝŖŘŖŕśĘŐōŖŘŖŋ ŧ)ĘŔŎōőşŕśĘōŖŗŖŔŖŌśĘ
ŚŉĘ ŔŎōőşŕŎĘ řŚŘŉŝśŋŉŕŕŧ+Ę ķŝŖŘŖŕŉĘ ŐōŖŘŖŋ ŧĘ ŐŉŊŎŐŗŎşśŪŚŤřŧĘ
ōŎŘŏŉŋŕőŔĘ ŜŬŕŉŕřśŋŉŕŕŧŔĘ ŋŬōŗŖŋŬōŕőŝĘ řŖŞŬŉœŤŕŖ-ŎŒŖŕŖŔŬşŕőŝ)Ę
ŔŎōőŒŖ-řŉŕŬŚŉŘŕőŝĘ ŬĘ ŖŐōŖŘŖŋşŖ-ŗŘŖŜŬœŉŒŚőşŕőŝĘ ŗŘŖŌŘŉŔ+Ę ĮŎŘŏŉŋŉĘ
řŚŋŖŘŦŪĘ śŔŖŋőĘ ōœŧĘ ŎŜŎŒŚőŋŕŖŌŖĘ ŬĘ ōŖřŚśŗŕŖŌŖĘ ōœŧĘ ŋřŬŝĘ ŌŘŖŔŉōŧŕĘ
ŔŎōőşŕŖŌŖĘ ŖŊřœśŌŖŋśŋŉŕŕŧ+Ę ļ ōŎŘŏŉŋŕőŝĘ ŬĘ ŒŖŔśŕŉœŤŕőŝĘ ŐŉŒœŉōŉŝĘ
ŖŝŖŘŖŕőĘŐōŖŘŖŋ ŧĘŔŎōőşŕŉĘōŖŗŖŔŖŌŉĘŕŉōŉŪŚŤřŧĘŊŎŐŖŗœŉŚŕŖ8ĘŬřŕśŦşŉĘ
ŔŎŘŎŏŉĘŚŉŒőŝĘŐŉŒœŉōŬŋĘŕŎĘŔŖŏŎĘŊśŚőĘřŒŖŘŖşŎŕŉ+ĘĮŎŘŏŉŋŉĘřŗŘőŧŪĘ
ŘŖŐŋőŚŒŖŋŬĘœŬŒśŋŉœŤŕőŝĘŐŉŒœŉōŬŋĘśřŬŝĘŜŖŘŔĘŋœŉřŕŖřŚŬ+ĘĮŎŘŏŉŋŉĘōŊŉŪĘ
ŗŘŖĘ ŘŖŐŋőŚŖŒĘ ŜŬŐőşŕŖᶭĘ ŒśœŤŚśŘőĘ ŬĘ řŗŖŘŚś)Ę ŐŉŊŎŐŗŎşśŪĘ řŉŕŬŚŉŘŕŖ-
ŎŗŬōŎŔŬşŕŎĘŊœŉŌŖŗŖœśşşŧ+Ę 

Офіційне тлумачення положення частини третьої статті 49 Конституції 
України див. у Рішенні Конституційного Суду від 29.05.2002 № 10- рп/2002.  

 

¶ Законодавчі акти України 

¶ Цивільний кодекс України 

Цивільний кодекс України закріплює низку важливих прав людини у 
сфері охорони здоров’я, зокрема, право на охорону здоров’я (стаття 283), 
медичну допомогу (стаття 284), медичну інформацію (стаття 285), медичну 
таємницю (стаття 286);  

¶ Кримінальний кодекс України 

¶ Закон України «Основи законодавства України 
про охорону здоров’я» 
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¶ Закон України «Про трансплантацію органів та 
інших анатомічних матеріалів людині» 

¶ Закон України «Про донорство крові та її 
компонентів» 

¶ Закон України «Про психіатричну допомогу» 

¶ Закон України «Про боротьбу із 
захворюванням на туберкульоз» 

¶ Закон України «Про заборону репродуктивного 
клонування» 

 
Підзаконні нормативно-правові акти 
Акти органів загальної компетенції 

¶ Указ Президента України від 08.08.2000 
№ 963/2000 «Про додаткові заходи щодо 
поліпшення медичної допомоги населенню 
 України»  

¶ Постанова Кабінету Міністрів України від 
16.11.2002 № 1740 «Про затвердження 
Порядку здійснення добровільного медичного 
обстеження наречених» 

¶ Постанова Кабінету Міністрів України від 
15.07.1997 № 765 «Про затвердження Порядку 
державної акредитації закладу охорони  
здоров’я»  

 
Акти органів спеціальної компетенції 

¶ Наказ Міністерства охорони здоров’я України 
від 23.02.2012 № 132 «Про затвердження 
Примірного табеля оснащення лікувально-
профілактичних підрозділів закладів охорони 
здоров’я, що надають первинну медичну 
(медико-санітарну) допомогу» 

¶ База стандартів медичної допомоги в Україні 
(База СМД)  

База СМД є інструментом, створеним для підтримки завдань 
ефективного пошуку та подальшого аналізу документів, які регламентують 
клінічні аспекти надання медичної допомоги хворим у вигляді: стандартів 
медичної допомоги; клінічних протоколів (а також протоколів надання 
медичної допомоги); нормативів надання медичної допомоги; методичних 
рекомендацій, та інших нормативних документів, які можуть бути 
використані для визначення лікування, яке має отримати хворий (зокрема, 
медикаментозного лікування — фармакотерапії).  
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Міжнародно-правові акти як джерело медичного 
права  

¶ Хартія про право на охорону здоров’я 

У хартії розглядаються такі питання, як недоторканність приватного 
життя й інформована згода.  

¶ Лісабонська декларація про права пацієнта 

У декларації, зокрема, висвітлюються питання права на 
конфіденційність, інформацію та інформовану згоду.  

¶ Декларація про медичну допомогу, орієнтовану 
на пацієнта 

¶ Венеціанська декларація стосовно невиліковних 
захворювань 

¶ Гельсінська декларація 

¶ Декларація Організації Об’єднаних Націй про 
клонування людини  

¶ Декларація прав людини і особистої свободи 
медичних працівників 

¶ Декларація про евтаназію 

¶ Декларація про розвиток прав пацієнтів в 
Європі 

¶ Декларація стосовно незалежності і професійної 
свободи лікаря 

¶ Декларація стосовно прав людини і особистої 
свободи медичних працівників 

¶ Декларація стосовно трансплантації людських 
органів 

¶ Декларація ВООЗ про політику в галузі 
дотримання прав пацієнта в Європі 

¶ Декларація про медичну допомогу, орієнтовану 
на пацієнта 

¶ Європейська конвенція про соціальну і медичну 
допомогу 

¶ Європейська угода про обмін лікувальними 
субстанціями людського походження 

¶ Європейська хартія прав пацієнтів 

¶ Європейський кодекс соціального забезпечення 
(переглянутий) 

¶ Женевська декларація 

¶ Загальна декларація про геном та права 
людини 
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¶ Конвенція про захист прав і гідності людини 
щодо застосування біології та медицини: 
Конвенція про права людини та біомедицину 

¶ Додатковий протокол до Конвенції про захист 
прав і гідності людини щодо застосування 
досягнень біології та медицини, стосовно забо-
рони клонування людських істот (ETS N 168) 

¶ Лісабонська декларація стосовно прав пацієнта 

¶ Люблянська хартія з реформування охорони 
здоров’я 

¶ Міжнародний Кодекс медичної етики 

¶ Принципи захисту психічно хворих осіб і 
поліпшення психіатричної допомоги 

¶ Положення про захист прав та конфіденційність 
пацієнта 

¶ Положення про торгівлю живими органами 

¶ Положення щодо доступність медичної допомоги 

¶ Рекомендація щодо охорони здоров’я 
працівників на місцях роботи N 97 

¶ Резолюція ПАСЕ 1763 (2010) «Право на відмову 
від надання законної медичної допомоги з 
мотивів сумління» 

¶ Сіднейська декларація стосовно смерті 

¶ Статут Всесвітньої організації охорони здоров’я 

¶ Хартія про право на охорону здоров’я 
 

ПРАВО НА БЕЗОПЛАТНУ МЕДИЧНУ ДОПОМОГУ  

Правова підстава: частина 3 статті 49 Конституції України, стаття 284 
Цивільного кодексу України, стаття 8 Закону України «Основи 
законодавства України про охорону здоров’я»: кожен громадянин має 
право на безоплатне отримання у державних та комунальних закладах 
охорони здоров’я медичної допомоги, до якої, зокрема, належать: 

1) екстрена медична допомога; 
2) первинна медична допомога, яка учасникам бойових дій, як 
правило, надається сімейними лікарями; 

3) вторинна (спеціалізована) медична допомога, що надається за 
медичними показаннями. Як правило, така допомога надається 
районними закладами охорони здоров’я за місцем проживання 
учасника АТО; 
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4) третинна (високоспеціалізована) медична допомога, що надається 
за медичними показаннями. Як правило, надається за направ-
ленням закладів вторинної. 

Зміни у системі медичної допомоги і реабілітації учасників АТО 
базуються в основному на указах Президента України, рішеннях РНБО, 
постановах КМУ, рішеннях і розпорядженнях МОЗ, Міноборони, інших 
центральних органів виконавчої влади, які мають у підпорядкуванні 
відомчі медичні заклади, рішеннях місцевих органів виконавчої влади і 
органів місцевого самоврядування. 

Наприклад, відповідно до Рішення РНБО від 04.11.2014 «Про 
невідкладні заходи із забезпечення державної безпеки» КМУ доручено  

«śŏőŚőĘ ŐŉŝŖōŬŋĘ šŖōŖĘ ŐŉŊŎŐŗŎşŎŕŕŧĘ œŬŒśŋŉŕŕŧĘ ŚŉĘ ŘŎŉŊŬœŬŚŉŞŬᶭĘ
śşŉřŕőŒŬŋĘ ŊŖᶮŖŋőŝĘōŬᶮĘśĘ ŐŉŒœŉōŉŝĘ ŖŝŖŘŖŕőĘ ŐōŖŘŖŋ ŧĘōœŧĘŬŕŋŉœŬōŬŋĘŬĘ
ŋŎŚŎŘŉŕŬŋĘ ĬŎœőŒŖᶭĘ ĬŬŚşőŐŕŧŕŖᶭĘ ŋŬᶮŕő)Ę ŐŉŒœŉōŉŝĘ ŖŝŖŘŖŕőĘ ŐōŖŘŖŋ ŧĘ
ĶŉŞŬŖŕŉœŤŕŖᶭĘŉŒŉōŎŔŬᶭĘŔŎōőşŕőŝĘŕŉśŒĘļŒŘŉᶭŕő». 

Також відповідно до Указу Президента України від 18.03.2015 
№ 150/2015 «Про додаткові заходи щодо соціального захисту учасників 
антитерористичної операції» обласні державні адміністрації зобов’язані  

«ŋőŘŬŠőŚő Őŉ śşŉřŚŦ ŋŬōŗŖŋŬōŕőŝ ŖŘŌŉŕŬŋ ŔŬřŞŎŋŖŌŖ řŉŔŖŋŘŧōśŋŉŕŕŧĘ
ŗőŚŉŕŕŧĘ řŚŖřŖŋŕŖĘ ŗŘőᶮŕŧŚŚŧĘ ŘŎŌŬŖŕŉœŤŕőŝĘ ŗŘŖŌŘŉŔĘ šŖōŖĘ
ŔŎōőşŕŖŌŖ)Ę řŖŞŬŉœŤŕŖŌŖĘ ŐŉŊŎŐŗŎşŎŕŕŧ)Ę ŉōŉŗŚŉŞŬᶭ)Ę ŗřőŝŖœŖŌŬşŕŖᶭĘ
ŘŎŉŊŬœŬŚŉŞŬᶭ)Ę ŗŘŖŜŎřŬᶮŕŖᶭĘ ŗŬōŌŖŚŖŋŒőĘ %ŗŎŘŎŗŬōŌŖŚŖŋŒő&Ę śşŉřŕőŒŬŋĘ
ŉŕŚőŚŎŘŖŘőřŚőşŕŖᶭĘŖŗŎŘŉŞŬᶭĘŚŉĘŗŎŘŎōŊŉşŎŕŕŧĘś ŔŬřŞŎŋőŝĘŊŦōŏŎŚŉŝĘ
ŋőōŉŚŒŬŋĘŕŉĘᶭŝĘŋőŒŖŕŉŕŕŧ». 

Відповідно до цих нормативних актів місцеві органи влади, як 
правило на рівні областей, приймають дорожні карти надання медичної 
допомоги, відновного лікування та реабілітаційних заходів для учасників 
антитерористичної операції. Як правило, такі карти відповідають загальній 
системі функціонування комунальних і державних лікарських закладів. 
Окремі особливості встановлюються підзаконними актами та стосуються 
прийняття місцевих програм реабілітації, розмежування функцій 
лікарняних закладів за територією, рівнем медичної допомоги (первинна, 
вторинна, третинна) і спеціалізацією. 

Як правило, центральним елементом системи медичного 
забезпечення учасників бойових дій є госпіталі для інвалідів 
війни та учасників-ветеранів колишніх та сучасних бойових 
дій, які діють при обласних управліннях охорони здоров’я.  

Також поранені, травмовані та хворі учасники АТО отримали право на 
лікування у Клінічній лікарні «Феофанія» (постанова Верховної Ради України 
від 29.05.2014 № 1286-VII). Наразі військово-медичні заклади держави 
направляють до Клінічної лікарні «Феофанія» на медичну реабілітацію 
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військовослужбовців, які мають офіційно встановлений соціально-військовий 
статус учасника бойових дій. Це пов’язано з тим, що закон не надає лікарні 
«Феофанія» право проводити ВЛК, адже вона не відноситься до військово-
медичних закладів і тому після лікування у цьому закладі виникнуть труднощі 
з оформленням статусу і наданням соціальних гарантій. 

Окрім цього, учасники бойових дій, інваліди війни, учасники війни і 
члени сімей загиблих за Законом України «Про статус ветеранів війни..» 
мають право користування при виході на пенсію (незалежно від часу 
виходу на пенсію) чи зміні місця роботи поліклініками та госпіталями, до 
яких вони були прикріплені за попереднім місцем роботи. 

Чи обов’язковою є наявність статусу УБД для отримання 
безоплатного лікування? 

Ні, наявність такого статусу є необов’язковою, оскільки норми про право 
на медичне забезпечення є загальними для усіх громадян. Місцеві ж програми 
з реабілітації учасників АТО не вимагають наявності посвідчення УБД і 
допускають надання спеціалізованої та високоспеціалізованої медичної 
допомоги за програмами реабілітації учасників АТО за наявності довідки 
про участь в АТО та/або направлення до певного лікувального  
закладу.  

Разом з тим, процедура забезпечення лікування з використанням 
високовартісних медичних засобів, а також протезування визначається 
підзаконними актами про реалізацію відповідних програм і може вимагати 
наявності статусу УБД. 

У тих регіонах і медичних закладах, які не мають 
відповідних програм, у разі якщо необхідні медичні засоби 
виходять за межі переліку, встановленого постановою КМУ, 
фактично учасники АТО змушені купувати ліки самостійно 
або за рахунок благодійної допомоги. 

Чи можливе лікування учасників АТО у комунальних  
і державних закладах до звільнення з військової служби? 

За відсутності за місцем проходження військової служби, навчальних 
(або перевірочних) і спеціальних зборів або за місцем проживання 
військовослужбовців військово-медичних закладів охорони здоров’я чи 
відповідних відділень або спеціального медичного обладнання, а також у 
невідкладних випадках медична допомога надається державними або 
комунальними закладами охорони здоров’я за рахунок Міністерства 
оборони України, інших утворених відповідно до законів України військових 
формувань та правоохоронних органів (стаття 11 Закону України «Про 
соціальний і правовий захист військовослужбовців»). 
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Відповідно до Статусу внутрішньої служби ЗСУ військовослужбовці, 
які захворіли в період відпустки або у відрядженні, на стаціонарне 
лікування направляються військовими комендантами або військовими 
комісарами. Однак ця норма зрідка дотримується, у зв’язку з чим 
комунальні заклади охорони здоров’я фактично позбавляються можливості 
отримання компенсації вартості лікування військовослужбовця. 

Чи можливе лікування ветеранів у військово-медичних 
закладах? 

Військовослужбовці, звільнені з військової служби внаслідок 
захворювання, пов’язаного з виконанням обов’язків військової служби, 
члени сімей військовослужбовців приймаються на обстеження і лікування 
до військово-медичних закладів охорони здоров’я в порядку, 
встановленому Міністерством оборони України, іншими утвореними 
відповідно до законів України військовими формуваннями та 
правоохоронними органами (стаття 11 Закону України «Про соціальний і 
правовий захист військовослужбовців і членів їх сімей»). 

Порядок встановлений постановою Кабінету Міністрів України від 
18.10.1999 № 1923 «Про затвердження Порядку надання медичної 
допомоги у військово-медичних закладах і взаєморозрахунків за неї між 
військовими формуваннями». 

Цей порядок не передбачає можливості лікування УБД у військово-
медичних закладах. Встановлено лише, що  

«ŗŎŕřŬŖŕŎŘŉŔĘ ŐĘ şőřœŉĘ ŋŬᶮřŤŒŖŋŖřœśŏŊŖŋŞŬŋ)Ę ŧŒőŔĘ ŋŬōŗŖŋŬōŕŖĘ ōŖĘ
ŐŉŒŖŕŖōŉŋřŚŋŉĘ ŕŉōŉŕŬĘ ŗŬœŤŌőĘ šŖōŖĘ ŊŎŐŖŗœŉŚŕŖŌŖĘ ŒŖŘőřŚśŋŉŕŕŧĘ
ŋŬᶮřŤŒŖŋŖ-ŔŎōőşŕőŔőĘ ŐŉŒœŉōŉŔőĘŋŬōŗŖŋŬōŕőŝĘŋŬᶮřŤŒŖŋőŝĘŜŖŘŔśŋŉŕŤ)Ę
ŔŎōőşŕŉĘōŖŗŖŔŖŌŉĘśĘŋŬᶮřŤŒŖŋŖ-ŔŎōőşŕőŝĘŐŉŒœŉōŉŝĘŬŕŠőŝĘŋŬᶮřŤŒŖŋőŝĘ
ŜŖŘŔśŋŉŕŤĘŕŉōŉŪŚŤřŧĘŕŉĘśŔŖŋŉŝ)ĘŗŎŘŎōŊŉşŎŕőŝĘŞőŔĘĸŖŘŧōŒŖŔĘōœŧĘ
ŕŉōŉŕŕŧĘŔŎōőşŕŖᶭĘōŖŗŖŔŖŌőĘŋŬᶮřŤŒŖŋŖřœśŏŊŖŋŞŧŔ». 

Таким чином, скористатися цією нормою закону можуть лише 
військовослужбовці-пенсіонери, зокрема по інвалідності, які отримали 
захворювання, пов’язане з проходженням військової служби. 

Чи може учасник АТО відмовитись від запропонованого 
методу лікування? 

У держаному лікувальному закладі учаснику АТО запропонували 
лише ампутацію кінцівок, від якої він відмовився. Натомість тривалий час 
лікувався у приватній клініці. Не має статусу УБД, не може пройти ВЛК і 
МСЕК та отримати одноразову грошову допомогу. 

Хоча, відповідно до статті 43 Основ законодавства України про 
охорону здоров’я пацієнт має право відмовитися від лікування за умови, що 
він був проінформований про стан свого здоров’я (відповідно до статті 39).  
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Стаття 38 Основ законодавства України про охорону здоров’я 
гарантує вільний вибір лікаря і закладу охорони здоров'я: 

«ĳŖŏŕőᶮĘŗŉŞŬŪŕŚ)ĘŧŒőᶮĘōŖřŧŌĘşŖŚőŘŕŉōŞŧŚőĘŘŖŒŬŋĘŬĘŧŒőᶮĘŐŋŎŘŕśŋřŧĘŐŉĘ
ŕŉōŉŕŕŧŔĘᶮŖŔśĘŔŎōőşŕŖᶭĘōŖŗŖŔŖŌő)ĘŔŉŪĘŗŘŉŋŖĘŕŉĘŋŬœŤŕőᶮĘŋőŊŬŘĘœŬŒŉŘŧ)Ę
ŧŒšŖĘŖřŚŉŕŕŬᶮĘŔŖŏŎĘŐŉŗŘŖŗŖŕśŋŉŚőĘřŋŖᶭĘŗŖřœśŌő)ĘŚŉĘŋőŊŬŘĘŔŎŚŖōŬŋĘ
œŬŒśŋŉŕŕŧ)Ę ŋŬōŗŖŋŬōŕŖĘ ōŖĘ ᶮŖŌŖĘ ŘŎŒŖŔŎŕōŉŞŬᶮ+Ę ĳŖŏŕőᶮĘ ŗŉŞŬŪŕŚĘ ŔŉŪĘ
ŗŘŉŋŖ)ĘŒŖœőĘŞŎĘŋőŗŘŉŋōŉŕŖĘᶮŖŌŖĘřŚŉŕŖŔ)ĘŊśŚőĘŗŘőᶮŕŧŚőŔĘśĘŊśōŤ-
ŧŒŖŔśĘŐŉŒœŉōŬĘŖŝŖŘŖŕőĘŐōŖŘŖŋ ŧĘŐŉĘřŋŖᶭŔĘŋőŊŖŘŖŔ)ĘŧŒšŖĘŞŎᶮĘŐŉŒœŉōĘ
ŔŉŪĘŔŖŏœőŋŬřŚŤĘŐŉŊŎŐŗŎşőŚőĘŋŬōŗŖŋŬōŕŎĘœŬŒśŋŉŕŕŧ». 

Як забезпечується психологічна реабілітація учасників 
АТО?  

Військовослужбовці, учасники бойових дій та прирівняні до них особи, 
особи, звільнені з військової служби, які брали безпосередню участь в 
антитерористичній операції чи виконували службово-бойові завдання в 
екстремальних (бойових) умовах, в обов’язковому порядку повинні пройти 
безоплатну психологічну, медико-психологічну реабілітацію у відповідних 
центрах з відшкодуванням вартості проїзду до цих центрів і назад. 
Порядок проведення реабілітації та відшкодування вартості проїзду 
встановлюються Кабінетом Міністрів України (стаття 11 Закону України 
«Про соціальний і правовий захист військовослужбовців і членів їх сімей»). 

У 2015 році психологічна реабілітація УБД проводилась на підставі 
постанови Кабінету Міністрів України від 31.03.2015 № 221, якою 
визначений порядок використання коштів, передбачених у державному 
бюджеті для здійснення заходів з психологічної реабілітації постраждалих 
учасників антитерористичної операції. Реабілітація за бюджетною 
програмою здійснюється на базі діючих лікувальних та санаторно-
курортних закладів, які мають сучасну матеріально-технічну базу та 
кваліфіковані кадри. Організацію направлення учасників АТО до таких 
закладів здійснювали органи соціального захисту населення, на підставі 
списків, наданих Державною службою у справах ветеранів війни та 
учасників антитерористичної операції. 

Закупівлю послуг психологічної реабілітації учасників АТО займається 
Державна служба у справах ветеранів війни і учасників антитерористичної 
операції. 

Надання психологічної допомоги також здійснюється у державних і 
комунальних закладах охорони здоров’я, зокрема і у межах реалізації 
окремих програм. Формування системи надання психологічної допомоги 
учасникам АТО триває. Нормативні акти з цього приводу, зокрема і щодо 
порядку направлення на обов’язкову реабілітацію і компенсацію проїзду, 
не прийняті. 

Психологічною реабілітацією також займаються приватні фахівці, 
приватні медичні заклади і громадські організації. 
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Щорічне медичне обстеження і диспансеризація із 
залученням необхідних спеціалістів 

Для того, щоб проходити щорічне медичне обстеження і 
диспансеризацію із залученням необхідних спеціалістів, потрібно в 
державному закладі охорони здоров’я пред’явити посвідчення УБД. 

Особливості процедури надання таких послуг 
встановлюються у підзаконних і локальних актах. 

Наприклад, у Дніпрі у 2016 році безоплатне обстеження і 
диспансеризацію можна пройти у будь-якому центрі Первинної медико-
санітарної реабілітації, отримати направлення до обласного госпіталю 
ветеранів і пройти лікування у відділенні для учасників АТО 
«Реабілітаційний центр» (лікування, фізіотерапевтична реабілітація і 
психологічна реабілітація). 

Першочергове обслуговування в лікувально-
профілактичних закладах, аптеках та першочергова 
госпіталізація 

Першочергове обслуговування УБД у лікувально-профілактичних 
закладах, аптеках здійснюється незалежно від форми власності 
(державних чи приватних). Для реалізації зазначеної пільги необхідно 
пред’явити посвідчення УБД. 

Більші гарантії, зокрема надання такої пільги без посвідчення УБД, 
можливі, якщо це передбачено локальними нормативно-правовими актами 
і програмами з реабілітації учасників АТО. 

 

БЕЗОПЛАТНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЛІКАМИ 

Учасники бойових дій, інваліди війни та члени сімей загиблих 
учасників АТО мають право на безоплатне одержання ліків, лікарських 
засобів, імунобіологічних препаратів та виробів медичного призначення за 
рецептами лікарів. 

Учасникам війни ці пільги надаються лише якщо їх дохід за останні 6 
місяців з розрахунку на одного члена сім’ї є меншим за той, який дає право 
на податкову соціальну пільгу. 

Процедура реалізації цього прав встановлена постановою Кабінету 
Міністрів України від 17.08.1998 № 1303 «Про впорядкування 
безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами 
лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за 
певними категоріями захворювань». Цією ж постановою визначено перелік 
захворювань, за наявності яких надаються лікарські засоби. 
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Безоплатно і на пільгових умовах відпускаються лікарські засоби, 
зазначені у переліку лікарських засобів вітчизняного та іноземного 
виробництва, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 
05.09.1996 № 1071.  

Відпуск лікарських засобів безоплатно і на пільгових умовах у разі 
амбулаторного лікування осіб провадиться аптеками за рецептами, 
виписаними лікарями лікувально-профілактичних закладів за місцем 
проживання цих осіб. 

Для отримання ліків необхідно звернутись до державної 
аптеки, закріпленої за відповідним медичним закладом, 
лікар якого надав рецепт, за місцем проживання особи, та 
пред’явити посвідчення УБД та рецепт лікаря.  

Особи, які обслуговуються у відомчих лікувально-профілактичних 
закладах і мають право на безоплатний або пільговий відпуск лікарських 
засобів, отримують їх у аптеках, закріплених за цими закладами. 

Фінансування цих пільг передбачаються державним та місцевими 
бюджетами на охорону здоров’я. 

Чи обов’язкове посвідчення УБД для отримання ліків 
безоплатно? 

Закон України «Про статус ветеранів війни …» передбачає обов’язкову 
наявність посвідчення УБД для реалізації пільг. 

Але фінансування безоплатного забезпечення ліками і медичними 
засобами можливе за довідками про участь в АТО, якщо така можливість 
передбачена локальними актами і програмами за рахунок місцевих 
бюджетів. 

Як отримати пільговий рецепт на ліки? 
Учасник АТО, який звертається за медичною допомогою, має 

повідомити лікаря про те, що має пільги, та пред’явити посвідчення. 

Обов’язковою умовою безоплатного забезпечення учасників 
АТО ліками є наявність рецепта лікаря з його особистим 
підписом і печаткою за формою, яка відповідає 
нормативним актам Міністерства охорони здоров’я. 

Слід уточнити у лікаря адресу державної аптеки, яка обслуговує 
медичний заклад. 

Рекомендується вказувати у рецепті міжнародні непатентовані назви 
ліків для того, щоб перевірити чи є вони у переліку лікарських засобів 
вітчизняного та іноземного виробництва.  
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Такі ліки можуть закуповувати заклади й установи охорони здоров’я, 
що повністю або частково фінансуються з державного та місцевих 
бюджетів згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 05.09.1996 
№1071.  

Якщо необхідного препарату в аптеці немає, провізор за 
цією назвою зможе зробити заміну на аналогічний препарат 
іншого виробника. 

Як діяти, якщо учаснику АТО відмовили  
у наданні ліків безоплатно? 

Якщо лікар або провізор аптеки, які обслуговують лікарню, відмовили 
у наданні рецепта або фактичному відпуску ліків за ним, цю відмову слід 
письмово оскаржити головному лікарю, керівнику аптеки і також до 
управління охорони здоров’я та органу місцевого самоврядування, до 
відання якого відноситься аптека або лікарських заклад. 

Якщо ліки були необхідні терміново і учасник АТО був змушений їх 
купувати, слід письмово звертатися до лікарні, місцевих органів влади і 
органів місцевого самоврядування з вимогою компенсувати витрати. Якщо 
такі звернення будуть безуспішними, слід оскаржити незаконні дії чи 
бездіяльність відповідних органів та установ до суду. 

Як перевірити наявність необхідних ліків  
в аптеках і лікарнях у разі відмови? 

У випадку відмови у відпуску ліків за рецептом лікаря з посиланням 
на відсутність таких ліків, перевірити це можна, надіславши до місцевого 
управління охорони здоров’я інформаційний запит з питаннями про 
наявність залишків відповідного препарату у аптеці і на балансі  
міста. 
 

СТОМАТОЛОГІЧНА МЕДИЧНА ДОПОМОГА, 
ЗУБОПРОТЕЗУВАННЯ 

Учасники бойових дій, інваліди війни та члени сімей загиблих 
учасників АТО мають право на першочергове безоплатне 
зубопротезування (за винятком протезування з дорогоцінних металів). 

Учасники війни користуються цими пільгами лише за умови, якщо 
розмір середньомісячного сукупного доходу сім’ї в розрахунку на одну 
особу за попередні шість місяців не перевищує величини доходу, який дає 
право на податкову соціальну пільгу у порядку, визначеному КМУ. 
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Для того, щоб скористатися цією пільгою, слід звернутися до 
державного або комунального закладу охорони здоров’я, як правило за 
місцем проживання, та пред’явити посвідчення УБД. Надання пільги без 
наявності посвідчення можливе за умови наявності належних ресурсів у 
лікарському закладі, зокрема за програмами забезпечення лікування 
учасників АТО, які фінансуються місцевими бюджетами і порядок 
реалізації яких передбачає надання медичної допомоги за довідками про 
участь в АТО. Можливе фінансування і з інших джерел. 

Процедури зубопротезування за місцевими програмами 
встановлюються локальними актами і, як правило, передбачають участь 
місцевих управлінь соціального захисту населення та безпосередньо 
відповідальних медичних закладів. 

Якщо учасник бойових дій продовжує військову службу, він може 
забезпечуватися безоплатним зубопротезуванням у військово-медичних 
закладах Збройних Сил України (наказ Міністерства оборони України від 
18.08.2015 № 414 «Про затвердження Інструкції про порядок надання 
стоматологічної допомоги в закладах охорони здоров’я та медичних 
підрозділах Збройних Сил України»). 

 

САНАТОРНО-КУРОРТНЕ ЛІКУВАННЯ 

Учасники бойових дій, інваліди війни, учасники війни і члени сімей 
загиблих мають право на безоплатне забезпечення санаторно-курортним 
лікуванням або одержання компенсації вартості самостійного санаторно-
курортного лікування.  

Учасники бойових дій і інваліди війни забезпечуються путівками 
щороку строком на 18-21 день. При цьому інваліди війни отримують 
путівку позачергово. 

Учасники війни і члени сімей загиблих мають право  
на отримання путівки 1 раз на 2 роки строком на 18-21 день. 

Порядок видачі путівок встановлений постановою Кабінету Міністрів 
України від 22.02.2006 № 187 «Про затвердження Порядку забезпечення 
санаторно-курортними путівками деяких категорій громадян структурними 
підрозділами з питань соціального захисту населення районних, районних у 
мм. Києві та Севастополі держадміністрацій, виконавчими органами 
міських рад». 

Закупівля та забезпечення путівками здійснюється в межах коштів, 
передбачених на зазначену мету у державному бюджеті на поточний рік. 
Путівки надаються за рахунок коштів Державного бюджету або субвенції з 
державного бюджету місцевим бюджетам.  
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Особливості забезпечення учасників АТО санаторним лікуванням 
встановлюються додатковими нормативними актами. У 2015 році такі 
особливості встановлювались постановою Кабінету Міністрів України від 
31.03.2015 № 200 «Про затвердження Порядку використання коштів, 
передбачених у державному бюджеті на забезпечення постраждалих 
учасників антитерористичної операції санаторно-курортним лікуванням». 

Для отримання путівки учасник АТО має звернутися до управління 
соціального захисту населення за місцем проживання і стати на облік 
(якщо він не перебуває на обліку за місцем роботи). Необхідні документи: 

1) заява;  
2) медична довідка лікувальної установи за формою № 070/о; 
3) копія посвідчення учасника бойових дій або інваліда війни; 
4) документ, що підтверджує безпосереднє залучення особи до 
виконання завдань антитерористичної операції в районах її 
проведення. 

Пільгові путівки надаються згідно з медичними рекомендаціями в 
порядку черговості в міру надходження путівок. Інвалідам війни — 
позачергово. 

У яких випадках путівки надаються  
за рахунок Міністерства оборони України? 

Інваліди війни забезпечуються путівками відповідно Міністерством 
оборони України, Міністерством внутрішніх справ України, Службою 
безпеки України, центральними органами виконавчої влади, що реалізують 
державну політику у сферах охорони здоров’я, соціального захисту 
населення, захисту державного кордону, та іншими органами за місцем 
перебування інваліда на обліку або за місцем його роботи (стаття 13 
Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 
захисту»). 

Але ця норма закону підлягає обмежувальному тлумаченню з огляду 
на постанову Кабінету Міністрів України від 27.04.2011 № 446 «Про 
затвердження Порядку забезпечення санаторно-курортними путівками до 
санаторно-курортних закладів військовослужбовців, ветеранів війни, 
ветеранів військової служби, органів внутрішніх справ та деяких інших 
категорій осіб і членів їх сімей». 

Право на забезпечення путівками за цим порядком мають лише ті 
учасники АТО, які: 

1) є ветеранами війни та особами, на яких поширюється дія Закону 
України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 
захисту» та які отримують пенсію відповідно до Закону України 
«Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, 
та деяких інших осіб»; 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0680-12/paran3#n3
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2) є інвалідами із числа осіб, на яких поширюється дія Закону України 
«Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів 
їх сімей» та які отримують пенсію відповідно до Закону України 
«Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, 
та деяких інших осіб».  

Процедура надання путівок аналогічна процедурі, що діє у системі 
Міністерства соціальної політики України. 

Чи компенсується вартість проїзду до санаторію? 
Військовослужбовці, учасники бойових дій та прирівняні до них особи, 

особи, звільнені з військової служби, які брали безпосередню участь в 
антитерористичній операції чи виконували службово-бойові завдання в 
екстремальних (бойових) умовах, в обов’язковому порядку повинні пройти 
безоплатну психологічну, медико-психологічну реабілітацію у відповідних 
центрах з відшкодуванням вартості проїзду до цих центрів і назад. 
Порядок проведення реабілітації та відшкодування вартості проїзду 
встановлюються Кабінетом Міністрів України (стаття 11 Закону України 
«Про соціальний і правовий захист військовослужбовців і членів їх сімей»). 

Але на сьогодні порядок реалізації права на компенсацію проїзду до 
санаторно-курортного закладу існує лише для інвалідів війни 
(постанова Кабінету Міністрів України від 25.11.2015 № 969 «Про 
внесення змін до порядків, затверджених постановами Кабінету Міністрів 
України від 17 червня 2004 р. № 785 і від 7 лютого 2007 р. № 150»).  

Для отримання компенсації слід звернутися в управління соціального 
захисту населення за місцем обліку.  

Компенсується проїзд у транспорті загального користування 
(залізничному та автомобільному) згідно з поданими 
проїзними квитками.  

У разі проїзду залізничним транспортом відшкодовується 
вартість квитка у плацкартному вагоні.  

Витрати на такі компенсації здійснюються за рахунок коштів 
державного бюджету в межах видатків, передбачених Міністерству 
соціальної політики України на зазначену мету. 

Чи можна отримати компенсацію за невикористану 
путівку? 

Лише інваліди війни мають право отримати грошову компенсацію за 
невикористану путівку. 

У статті 13 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх 
соціального захисту» передбачено, що за бажанням інвалідів замість такої 
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путівки вони можуть один раз на два роки одержувати  
компенсацію.  

Так, інваліди війни I-II груп можуть отримати компенсацію у розмірі 
середньої вартості путівки, інваліди війни III групи — у розмірі 75 відсотків 
середньої вартості путівки.  

Грошова компенсація надається незалежно від наявності 
медичного висновку про необхідність санаторно-курортного 
лікування або медичних протипоказань. 

Порядок компенсації встановлений у постанові Кабінету Міністрів 
України від 17.06.2004 № 785 «Про затвердження Порядку виплати 
грошової компенсації вартості санаторно-курортного лікування деяким 
категоріям громадян». 

Підставою для виплати грошової компенсації є такі документи:  
1) заява про виплату грошової компенсації;  
2) посвідчення УБД, інваліда війни, учасника війни, члена сім’ї 
загиблого;  

3) облікові дані про одержання путівок та грошової компенсації.  
Грошова компенсація виплачується особам через два роки після 

звернення із заявою про виділення путівки або виплату грошової 
компенсації, якщо вони протягом цього періоду не одержували 
безоплатної санаторно-курортної путівки.  

Компенсація виплачується у розмірі, що не перевищує середньої 
вартості санаторно-курортної путівки, визначеної наказом Міністерства 
соціальної політики України в межах обсягу бюджетних призначень. У 2015 
році така компенсація становила 360 гривень (наказ Міністерства 
соціальної політики України від 13.03.2015 № 279). 

Чи можна отримати компенсацію вартості  
самостійного санаторно-курортного лікування? 

Таку компенсацію отримують учасники бойових дій, учасники війни і 
члени сімей загиблих — компенсацію вартості самостійного санаторно-
курортного лікування за їх бажанням у розмірі вартості самостійного 
санаторно-курортного лікування на час проведення оздоровлення, але не 
більше ніж середня вартість санаторно-курортної путівки. 

Підставою для виплати компенсації вартості самостійного санаторно-
курортного лікування є такі документи:  

1) заява про виплату компенсації;  
2) про сплату повної вартості санаторно-курортної путівки; про 
підтвердження проходження санаторно-курортного лікування або 
зворотний талон санаторно-курортної путівки строком санаторно-
курортного лікування не менш як 18 днів;  
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3) посвідчення ветерана війни або члена сім’ї загиблого.  

Право на компенсацію вартості самостійного санаторно-
курортного лікування настає з дня звернення із заявою про 
її виплату один раз на два роки (з урахуванням року 
проходження самостійного санаторно-курортного 
лікування). 

Компенсація виплачується у розмірі, що не перевищує середньої 
вартості санаторно-курортної путівки, визначеної наказом Міністерства 
соціальної політики України в межах обсягу бюджетних призначень. У 2015 
році така компенсація становила 360 гривень (наказ Міністерства 
соціальної політики України від 13.03.2015 № 279). 

Чи передбачена окрема відпустка для проходження 
санаторно-курортного лікування? 

Закон не передбачає надання працівникам-учасникам АТО окремої 
відпустки для проходження санаторно-курортного лікування. 

Разом із тим, УБД та інваліди війни мають право на додаткову 
відпустку 14 днів, яку вони відповідно до Закону України «Про відпустки» 
можуть використати окремо або разом з основною у зручний  
для них час. 

Виплата допомоги по тимчасовій непрацездатності (лікарняний) 
можлива лише, якщо тривалість щорічної (основної та додаткової) 
відпустки недостатня для лікування та проїзду до санаторно-курортного 
закладу і назад (Закон України «Про загальнообов’язкове державне 
соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та 
витратами, зумовленими похованням, допомога по тимчасовій 
непрацездатності»).  

Листок непрацездатності видається до від’їзду в санаторно-
курортний заклад при наявності путівки, довідки з місця роботи про 
тривалість щорічної (основної та додаткової) відпустки та картки 
санаторно-курортного відбору (Інструкція про порядок заповнення листка 
непрацездатності). 

 

ОЗДОРОВЛЕННЯ ДІТЕЙ 

Відповідно до Закону України «Про оздоровлення та відпочинок 
дітей» до категорії дітей, які потребують особливої соціальної уваги та 
підтримки, віднесені, зокрема: 

1) діти учасників АТО, які отримали статус учасника бойових дій 
(окрім членів добровольчих формувань) (пункт 19 частини першої 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/375-17
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/375-17
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статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх 
соціального захисту»); 

2) діти, один із батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі 
проведення антитерористичних операцій, бойових дій чи збройних 
конфліктів або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, 
одержаних у районі проведення антитерористичних операцій, 
бойових дій чи збройних конфліктів, а також внаслідок 
захворювання, одержаного в період участі в антитерористичній 
операції. 

 
Надання послуг з оздоровлення та відпочинку дітям, які потребують 

особливої соціальної уваги та підтримки, є принципом державної політики 
у сфері оздоровлення та відпочинку дітей. 

Місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого 
самоврядування у межах своїх повноважень забезпечують: 

¶ виділення коштів з місцевих бюджетів на організацію 
оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої 
соціальної уваги та підтримки; 

¶ оздоровлення дітей, які потребують особливої соціальної уваги 
та підтримки, протягом року. 

Якщо дитина учасника АТО потребує особливих умов для 
оздоровлення, фінансування послуг з її оздоровлення здійснюється за 
рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, коштів підприємств, 
установ та організацій, професійних спілок і фондів, добровільних внесків 
юридичних та фізичних осіб, інших джерел. 

При вирішенні питання щодо першочерговості оздоровлення та 
відпочинку дітей враховується соціальний статус дитини і матеріальне 
становище сім’ї, у якій вона виховується. 

Для того, щоб скористатися пільгами щодо оздоровлення дітей 
учасників АТО, слід звернутися до управління соціального захисту 
населення. Доступність програм оздоровлення для дітей учасників АТО є 
неоднаковою у різних регіонах і залежить від рішень місцевих органів 
виконавчої влади і органів місцевого самоврядування. 

Окрім цього, якщо учасник АТО продовжує військову службу, він 
може скористатися окремими програмами оздоровлення дітей, наприклад, 
відповідно до наказу Міноборони від 14.09.2015 № 483 «Про 
затвердження Інструкції про порядок направлення дітей для оздоровлення 
та відпочинку до Дитячого оздоровчого табору імені Юрія Гагаріна за 
рахунок бюджетних коштів». 
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Поранення при захисті Батьківщини, довідка про 
поранення  

Залежно від причини інвалідності інваліди з числа військово-
службовців, осіб рядового та начальницького складу органів внутрішніх 
справ та інших осіб, при настанні інвалідності внаслідок поранення, 
контузії, каліцтва, захворювання, одержаних під час захисту Батьківщини, 
виконання обов’язків військової служби (службових обов’язків) чи 
пов’язаних з перебуванням на фронті, а також інші особи, зазначені у 
статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 
захисту», можуть бути віднесені до інвалідів війни. 
  

Додаток 5 
до Положення про  
військово-лікарську 
експертизу в Збройних  
Силах України 

 

Кутовий штамп 
військової частини (закладу) 

 
ДОВІДКА 

про обставини травми (поранення, контузії, каліцтва) 
 

Я, ________________________________________________________________________  
%ŋŬᶌřŤŒŖŋŎĘŐŋŉŕŕŧ, ŗŘŬŐŋőšŎ)ĘŬŔ ŧ)ĘŗŖĘŊŉŚŤŒŖŋŬ&  

 _______________________________________________________   _________________ 
       %ŘŬŒĘŕŉŘŖōŏŎŕŕŧ& 

 «___» ____________ 20__ року одержав(ла) _________________ __________________  
(ŋŒŉŐŉŚőĘŋőō)ĘŝŉŘŉŒŚŎŘĘŬ 

 _________________________________________________________________________  
œŖŒŉœŬŐŉŞŬŦĘŗŖŘŉŕŎŕŕŧ)ĘŚŘŉŋŔő)ĘŒŖŕŚśŐŬᶍ)ĘŒŉœŬŞŚŋŉ& 

За обставин _________________ _____________________________________________  
%ōŖŒœŉōŕŖĘŋŒŉŐŉŚő)ĘŐŉĘŧŒőŝĘŖŊřŚŉŋőŕĘŖŚŘőŔŉŋĘŚŘŉŋŔś,ŗŖŘŉŕŎŕŕŧ,ŒŖŕŚśŐŬŦ,ŒŉœŬŞŚŋŖ& 

 _________________________________________________________________________  
 
Підстава: наказ командира (начальника) військової частини або акт службового 
розслідування від «____» ______ 20  року № ________ 
Видана для пред’явлення _________________ __________________________________  

 %ŕŉŐŋŉĘŐŉŒœŉōś)ĘŖŘŌŉŕŬŐŉŞŬᶍ)ĘŒśōőĘŕŉōŉŪŚŤřŧĘōŖŋŬōŒŉ&  
 

 
Командир(начальник) військової частини 
_________________ _________________  _______________________________________  
%ŋŬᶌřŤŒŖŋŎĘŐŋŉŕŕŧ)Ę  ŗŬōŗőř)Ę   ŗŘŬŐŋőšŎ)ĘŬŕŬŞŬŉœő& 

 
М. П. 
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Позиція Омбудсмена 
Така практика позбавляє військовослужбовців, які отримали 

поранення і закінчили лікування без встановлення інвалідності, їхніх 
соціальних пільг, передбачених чинним законодавством лише в разі 
поранення (контузії, травми або каліцтва), заподіяного під час виконання 
обов’язків військової служби, а не захворювання, пов’язаного з 

проходженням військової служби. 
 

ВІЙСЬКОВО-ЛІКАРСЬКА КОМІСІЯ (ВЛК) 

Військово-лікарська експертиза здійснюється військово-лікарськими 
комісіями, які створюються при військових комісаріатах і закладах охорони 
здоров’я Міністерства оборони України, Служби безпеки України та інших 
військових формувань (Основи законодавства України про охорону 
здоров’я громадян від 19.11.1992 № 2801-XIІ). 

Згідно з «Положенням про військово-лікарську експертизу та 
медичний огляд у Збройних Силах України», затвердженим наказом 
Міністерства оборони України від 04.01.1994 № 402, основними 
завданнями військово-лікарської експертизи є: 

¶ добір громадян, придатних за станом здоров’я до служби у 
воєнізованих формуваннях, утворених відповідно до законо-
давства України; 

¶ медичний огляд призовників, військовослужбовців, військово-
зобов’язаних з метою визначення придатності до військової 
служби, служби за військовим фахом, а також аналіз результатів 
медичного огляду та розробки заходів щодо виконання цієї 
роботи; 

¶ медичний огляд громадян, які бажають вступити до військово-
навчальних закладів, а також аналіз результатів і розроблення 
пропозицій щодо удосконалення цієї роботи; 

¶ контроль за організацією і станом лікувально-оздоровчої роботи 
серед призовників, а також контроль за організацією, проведен-
ням і результатами лікувально-діагностичної роботи у військових 
лікувально-профілактичних закладах та військових частинах; 

¶ визначення причинного зв’язку захворювань, поранень, контузій, 
травм та каліцтва (надалі — захворювання, поранення) у 
військовослужбовців, військовозобов’язаних, які призвані на 
збори, і колишніх військовослужбовців, а також причинного 
зв’язку захворювань, поранень, які заподіяли військовослуж-
бовцям смерть. 
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4.4. ПРАВО НА ОСВІТУ 

Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 
захисту» встановлює, що держава забезпечує учасникам бойових дій та 
їхнім дітям, у тому числі дітям, які навчаються за денною формою навчання 
у професійно-технічних та вищих навчальних закладах, — до закінчення 
навчальних закладів, але не довше ніж до досягнення ними 23 років, 
державну цільову підтримку для здобуття професійно-технічної та вищої 
освіти у державних та комунальних навчальних закладах. 

 
Державна цільова підтримка для здобуття професійно-технічної та 

вищої освіти надається у вигляді: 
1) повної або часткової оплати навчання за рахунок коштів 
державного та місцевих бюджетів; 

2) пільгових довгострокових кредитів для здобуття освіти; 
3) соціальної стипендії; 
4) безоплатного забезпечення підручниками; 
5) безоплатного доступу до мережі Інтернет, систем баз даних у 
державних та комунальних навчальних закладах; 

6) безоплатного проживання в гуртожитку; 
7) інших заходів, затверджених Кабінетом Міністрів України. 
Порядок та умови надання державної цільової підтримки для 

здобуття професійно-технічної та вищої освіти зазначеним категоріям 
громадян визначаються Кабінетом Міністрів України. 

Закон\ України «Про Державний бюджет на 2016 рік»:  

«ļřŚŉŕŖŋőŚő)ĘšŖ7ĘŕŖŘŔőĘŬĘŗŖœŖŏŎŕŕŧĘıŉŒŖŕśĘļŒŘŉᶭŕőĘ¡ĸŘŖĘŋŕŎřŎŕŕŧĘ
ŐŔŬŕĘōŖĘōŎŧŒőŝĘŐŉŒŖŕŬŋĘļŒŘŉᶭŕőĘšŖōŖĘōŎŘŏŉŋŕŖᶭĘŗŬōŚŘőŔŒőĘśşŉřŕőŒŬŋĘ
ŊŖᶮŖŋőŝĘōŬᶮĘŚŉĘᶭŝŕŬŝĘōŬŚŎᶮ)ĘōŬŚŎᶮ)ĘŖōőŕĘŬŐĘŊŉŚŤŒŬŋĘŧŒőŝĘŐŉŌőŕśŋĘśĘ
ŘŉᶮŖŕŬĘ ŗŘŖŋŎōŎŕŕŧĘ ŉŕŚőŚŎŘŖŘőřŚőşŕőŝĘ ŖŗŎŘŉŞŬᶮ)Ę ŊŖᶮŖŋőŝĘ ōŬᶮĘ şőĘ
ŐŊŘŖᶮŕőŝĘ ŒŖŕŜœŬŒŚŬŋĘ ŉŊŖĘ ŗŬōĘ şŉřĘŔŉřŖŋőŝĘ ŉŒŞŬᶮĘ ŌŘŖŔŉōŧŕřŤŒŖŌŖĘ
ŗŘŖŚŎřŚś)ĘōŬŚŎᶮ)ĘŐŉŘŎŪřŚŘŖŋŉŕőŝĘŧŒĘŋŕśŚŘŬŠŕŤŖĘŗŎŘŎŔŬšŎŕŬĘŖřŖŊő)Ę
ōœŧĘ ŐōŖŊśŚŚŧĘ ŗŘŖŜŎřŬᶮŕŖ-ŚŎŝŕŬşŕŖᶭĘ ŚŉĘ ŋőšŖᶭĘ ŖřŋŬŚő¢Ę
ŐŉřŚŖřŖŋśŦŚŤřŧĘśĘŗŖŘŧōŒśĘŚŉĘŘŖŐŔŬŘŉŝ)ĘŋřŚŉŕŖŋœŎŕőŝĘĳŉŊŬŕŎŚŖŔĘ
ĵŬŕŬřŚŘŬŋĘ ļŒŘŉᶭŕő)Ę ŋőŝŖōŧşőĘ ŐĘ ŕŉŧŋŕőŝĘ ŜŬŕŉŕřŖŋőŝĘ ŘŎřśŘřŬŋĘ
ōŎŘŏŉŋŕŖŌŖĘŬĘŔŬřŞŎŋŖŌŖĘŊŦōŏŎŚŬŋĘŚŉĘŊŦōŏŎŚśĘĽŖŕōśĘřŖŞŬŉœŤŕŖŌŖĘ
řŚŘŉŝśŋŉŕŕŧĘļŒŘŉᶭŕő». 

На сьогодні КМУ не затвердив порядок надання пільг на освіту 
учасникам АТО і їх дітям. Фактично реалізація цих пільг зараз є 
фрагментарною: є ВНЗ, які надають гуртожиток безоплатно, і деякі ВНЗ  
1-2 рівня акредитації безоплатно приймають на навчання  
УБД. 



73 

 

ПІЛЬГИ ПРИ ВСТУПІ ДО ВНЗ 

Закон України «Про вищу освіту» передбачає, що учасники бойових 
дій, які захищали незалежність, суверенітет і територіальну цілісність 
України, брали участь в антитерористичній операції, мають право безоплатно 
здобути вищу освіту в державних і комунальних навчальних закладах на 
конкурсній основі. Вони можуть брати участь у конкурсі за результатами 
вступних іспитів з конкурсних предметів, тобто без здачі ВНЗ. 

Вступ до ВНЗ поза конкурсом можливий лише для дітей загиблих 
військовослужбовців відповідно до Закону України «Про соціальний і 
правовий захист військовослужбовців і членів їх сімей»:  

«ķřŖŊŉ)Ę śĘ ŧŒŖᶭĘ ŖōőŕĘ ŐĘ ŊŉŚŤŒŬŋĘ ŪĘ ŋŬᶮřŤŒŖŋŖřœśŏŊŖŋŞŎŔ)Ę ŧŒőᶮĘ ŔŉŪĘ
ŋőřœśŌśĘŋĘŒŉœŎŕōŉŘŕŖŔśĘŖŊşőřœŎŕŕŬĘ/-ĘŘŖŒŬŋĘŬĘŊŬœŤŠŎ)ĘŖřŖŊŉ)ĘśĘŧŒŖᶭĘ
ŖōőŕĘŐĘŊŉŚŤŒŬŋĘŪĘŌŘŖŔŉōŧŕőŕŖŔ)ĘŐŋŬœŤŕŎŕőŔĘŐĘŋŬᶮřŤŒŖŋŖᶭĘřœśŏŊőĘŐŉĘ
ŋŬŒŖŔ)ĘŐŉĘřŚŉŕŖŔĘŐōŖŘŖŋ ŧĘşőĘśĘŐŋ ŧŐŒśĘŬŐĘřŒŖŘŖşŎŕŕŧŔĘŠŚŉŚŬŋĘŉŊŖĘ
ŗŘŖŋŎōŎŕŕŧŔĘŖŘŌŉŕŬŐŉŞŬᶮŕőŝĘŐŉŝŖōŬŋ)ĘŋőřœśŌŉĘŘŖŒŬŋĘśĘŒŉœŎŕōŉŘŕŖŔśĘ
ŖŊşőřœŎŕŕŬĘŧŒŖŌŖĘřŚŉŕŖŋőŚŤĘ/-ĘŘŖŒŬŋĘŬĘŊŬœŤŠŎ)ĘŖřŖŊŉ)ĘśĘŧŒŖᶭĘŖōőŕĘŐĘ
ŊŉŚŤŒŬŋĘ ŪĘ ŋŬᶮřŤŒŖŋŖřœśŏŊŖŋŞŎŔ)Ę ŧŒőᶮĘ řŚŉŋĘ ŬŕŋŉœŬōŖŔĘ ŋŕŉřœŬōŖŒĘ
ŐŉŝŋŖŘŦŋŉŕŕŧ)Ę ŗŖŋ ŧŐŉŕŖŌŖĘ ŐĘ ŗŘŖŝŖōŏŎŕŕŧŔĘ ŋŬᶮřŤŒŖŋŖᶭĘ řœśŏŊő)Ę
ŒŖŘőřŚśŪŚŤřŧĘŗŎŘŎŋŉŏŕőŔĘŗŘŉŋŖŔĘŐŉŘŉŝśŋŉŕŕŧĘōŖĘŋŬᶮřŤŒŖŋőŝĘœŬŞŎᶭŋ)Ę
œŬŞŎᶭŋĘ ŐĘ ŗŖřőœŎŕŖŦĘ ŋŬᶮřŤŒŖŋŖ-ŜŬŐőşŕŖŦĘ ŗŬōŌŖŚŖŋŒŖŦ)Ę ōŖĘ ŋőšőŝĘ
ŋŬᶮřŤŒŖŋőŝĘŕŉŋşŉœŤŕőŝĘŐŉŒœŉōŬŋĘŚŉĘŋőšőŝĘŕŉŋşŉœŤŕőŝĘŐŉŒœŉōŬŋ)ĘŧŒŬĘ
ŔŉŦŚŤĘŋŬᶮřŤŒŖŋŬĘŕŉŋşŉœŤŕŬĘŗŬōŘŖŐōŬœő)ĘŐŉĘśŔŖŋĘśřŗŬŠŕŖŌŖĘřŒœŉōŉŕŕŧĘ
ŬřŗőŚŬŋĘŚŉĘŋŬōŗŖŋŬōŕŖřŚŬĘŬŕŠőŔĘŋőŔŖŌŉŔĘŬĘŗŘŉŋőœŉŔĘŗŘőᶮŖŔśĘōŖĘŞőŝĘ
ŕŉŋşŉœŤŕőŝĘ ŐŉŒœŉōŬŋ)Ę ŗŘŖŚŧŌŖŔĘ ŚŘŤŖŝĘ ŘŖŒŬŋĘ ŗŬřœŧĘ ŐōŖŊśŚŚŧĘ
ŕŎŖŊŝŬōŕŖŌŖĘōœŧĘŋřŚśŗśĘŘŬŋŕŧĘŐŉŌŉœŤŕŖᶭĘřŎŘŎōŕŤŖᶭĘŖřŋŬŚő+ 

ķřŖŊŉ)Ę śĘ ŧŒŖᶭĘ ŖōőŕĘ ŐĘ ŊŉŚŤŒŬŋĘ %śřőŕŖŋœŦŋŉşŬŋ&Ę ŊśŋĘ
ŋŬᶮřŤŒŖŋŖřœśŏŊŖŋŞŎŔ)Ę ŧŒőᶮĘ ŐŉŌőŕśŋĘ şőĘ ŋőŐŕŉŕőᶮĘ řśōŖŔĘ ŊŎŐŋŬřŕŖĘ
ŋŬōřśŚŕŤŖŦĘŖřŖŊŖŦĘŗŘőĘŋőŒŖŕŉŕŕŬĘŕőŔĘŖŊŖŋ ŧŐŒŬŋĘŋŬᶮřŤŒŖŋŖᶭĘřœśŏŊő)Ę
ŗŘŖŚŧŌŖŔĘ ŚŘŤŖŝĘ ŘŖŒŬŋĘ ŗŬřœŧĘ ŐōŖŊśŚŚŧĘ ŋŬōŗŖŋŬōŕŖᶭĘ ŐŉŌŉœŤŕŖᶭĘ
řŎŘŎōŕŤŖᶭĘ ŖřŋŬŚőĘ ŐŉŘŉŝŖŋśŪŚŤřŧĘ ŗŖŐŉĘ ŒŖŕŒśŘřŖŔĘ ŐŉĘ ŖřŖŊőřŚőŔĘ
ŋőŊŖŘŖŔĘ řŗŎŞŬŉœŤŕŖřŚŬĘ ōŖĘ ōŎŘŏŉŋŕőŝĘ ŬĘ ŒŖŔśŕŉœŤŕőŝĘ ŋőšőŝĘ ŚŉĘ
ŗŘŖŜŎřŬᶮŕŖ-ŚŎŝŕŬşŕőŝĘŕŉŋşŉœŤŕőŝĘŐŉŒœŉōŬŋĘļŒŘŉᶭŕőĘōœŧĘŕŉŋşŉŕŕŧĘŐŉĘ
ŘŉŝśŕŖŒĘŒŖŠŚŬŋĘōŎŘŏŉŋŕŖŌŖĘŬĘŔŬřŞŎŋőŝĘŊŦōŏŎŚŬŋ». 

ЧИ ОБОВ’ЯЗКОВО ЗДАВАТИ ЗНО? 

Учасники АТО зможуть здавати вступні іспити замість ЗНО, а ті, що 
стали інвалідами в АТО або під час Революції Гідності, вступатимуть за 
співбесідою.  

Це передбачено частиною 3 статті 44 Закону України «Про вищу 
освіту» і затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України 
Умовами прийому на навчання до вищих навчальних закладів України в 
2016 році. 
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4.5. ПІЛЬГИ У СФЕРІ ТРУДОВИХ ПРАВ 

1. Право на збереження місця роботи, посади, середнього 
заробітку, розміру пенсій. 

2. Особливості проведення записів до трудової книжки 
мобілізованих. 

3. Працевлаштування учасників АТО та допомога їм по 
безробіттю. Набуття статусу безробітного після демобілізації. 

4. Допомога для організації власного бізнесу. 
5. Зарахування часу перебування на військовій службі до 
страхового стажу, стажу роботи, стажу роботи за 
спеціальністю, а також до стажу державної служби. 

6. Інші трудові права та гарантії. 

1. ПРАВО НА ЗБЕРЕЖЕННЯ МІСЦЯ РОБОТИ, 
ПОСАДИ, СЕРЕДНЬОГО ЗАРОБІТКУ 

За всіма громадянами, які призвані під час мобілізації на військову 
службу, гарантовано зберігаються місце роботи, посада, середній 
заробіток на підприємстві, в установі, організації, незалежно від 
підпорядкування та форм власності. Одночасно вони отримують грошове 
забезпечення як військовослужбовці. 
 

Законодавче забезпечення: 

¶ Закон України «Про військовий обов’язок і 
військову службу»(стаття 39) 

¶ Кодекс законів про працю України (статті 36, 119) 

¶ Закон України «Про соціальний і правовий 
захист військовослужбовців та членів їх сімей» 

¶ Порядок виплати компенсації…, затверджений 
постановою Кабінету Міністрів України від 
04.03.2015 №105 

! За порушення зазначених норм суди поновлюють 
незаконно звільнених працівників, та стягують із робото-
давців середній заробіток за час вимушеного прогулу. 

Право на збереження пенсії 
Не припиняється виплата пенсій пенсіонерам, у разі призову їх на 

військову службу під час мобілізації, на особливий період на час такої 
служби. 
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Після звільнення зі служби цих осіб виплата їм пенсій здійснюється з 
урахуванням додаткової вислуги років на день їх демобілізації. Якщо новий 
розмір пенсії у цих осіб буде нижчим за розмір, який вони отримували в 
мирний час, виплата їм пенсії здійснюється у розмірі, який вони отримували 
на день призову на службу у зв’язку з мобілізацією. 

Крім того, враховуючи те, що відповідно до пункту 2 Порядку 
проведення індексації грошових доходів населення, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 17.07.2003 №1078, грошове 
забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, 
посадових осіб митної служби підлягає індексації, індексація пенсій 
одержувачів грошового забезпечення повинна провадитись після 
індексації грошового забезпечення. 

 

2. ОСОБЛИВОСТІ ВНЕСЕННЯ ЗАПИСІВ 
ДО ТРУДОВОЇ КНИЖКИ МОБІЛІЗОВАНОГО 

До трудових книжок за місцем роботи вносяться окремим рядком з 
посиланням на дату, номер та найменування відповідних документів запис 
про час служби у складі Збройних Сил України та інших військах, де на тих, 
які проходять службу, не поширюється законодавство про працю і 
державне соціальне страхування, із зазначенням дати призову 
(зарахування) і дати звільнення із служби (пункт 2.19 Інструкції про 
порядок ведення трудових книжок працівників). 

За відсутності трудової книжки або запису у ній про військову службу 
стаж встановлюється на підставі військового квитка і довідок (постанова 
Кабінету Міністрів України від 12.08.1993 № 637 «Про затвердження 
Порядку підтвердження наявного трудового стажу для призначення пенсій 
за відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній»): 

1) запис про час служби вносять окремим рядком до трудових 
книжок за місцем роботи; 

2) якщо учасник АТО до мобілізації не працював і не мав трудової 
книжки, йому заводять трудову книжку на підприємстві, куди він 
вперше піде працювати, і вносять запис про військову службу; 

3) участь в АТО в особливий період зараховують до вислуги років, 
стажу державної служби на пільгових умовах: один місяць стажу 
(вислуги) зараховують за три, тобто у трикратному розмірі; 

4) якщо учасник АТО до мобілізації не працював, але мав трудову 
книжку, то дані про його службу вносять до трудової книжки на 
підприємстві, куди він піде на роботу (перед записом про саму 
роботу); 
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5) якщо учасник АТО до мобілізації працював, то під час участі в АТО 
його трудову книжку зберігають на підприємстві, де він працював 
(оскільки його не звільнили); 

6) коли учасник АТО повертається на роботу, дані про його службу 
вносять на підприємстві на підставі військового квитка або 
довідки військових комісаріатів, військових частин і т. п. 

 

3. ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ І ДОПОМОГА ПО 
БЕЗРОБІТТЮ  

Послуги по працевлаштуванню надає Державна служба занятості. 
Також демобілізовані безробітні учасники АТО мають право на 

отримання допомоги по безробіттю (Закон України «Про 
загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок 
безробіття»). 

Для отримання статусу безробітного і призначення допомоги слід 
звернутися до Державної служби зайнятості незалежно від зареєстро-
ваного місця проживання чи перебування. 

Необхідні документи: 
1) паспорт громадянина України (або тимчасове посвідчення 
громадянина України); 

2) довідка про виплачене грошове забезпечення; 
3) трудова книжка (за наявності) або цивільно-правовий договір чи 
документ, який підтверджує період зайнятості;  

4) військовий квиток із зазначенням дати взяття на облік у 
військкоматі відповідно до законодавства; 

5) облікова картка платника податків (ідентифікаційний номер); 
6) документи про освіту (за наявності). 
Довідка про грошове забезпечення військовослужбовця видається 

військовим комісаріатом, де особа перебуває на обліку, або військовою 
частиною, де особа проходила службу. Допомога по безробіттю 
виплачується з восьмого дня після реєстрації в Державній службі 
зайнятості як безробітної особи. Загальна тривалість виплати допомоги по 
безробіттю не може перевищувати 360 календарних днів протягом двох 
років. Для осіб передпенсійного віку (за два роки до настання права на 
пенсію) цей строк становить 720 календарних днів.  

На підставі абзацу першого пункту 1 статті 22 Закону право на 
допомогу по безробіттю залежно від страхового стажу мають застраховані 
особи, визнані в установленому порядку безробітними, страховий стаж 
яких протягом 12 місяців, що передували реєстрації особи як безробітної, 
становить не менше, ніж шість місяців за даними Державного реєстру 
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загальнообов’язкового державного соціального страхування (Держреєстр 
соцстраху).  

Відповідно до пункту 1 статті 23 Закону розмір допомоги по 
безробіттю визначається у відсотках до середньоденного грошового 
забезпечення застрахованих осіб, визначеного відповідно до Порядку 
обчислення середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) 
для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним 
страхуванням, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 
26.09.2001 № 1266. Розмір визначається залежно від страхового стажу: 
до 2 років — 50 %; від 2 до 6 років — 55 %; від 6 до 10 років — 60 %; 
понад 10 років — 70 %.  

Допомога по безробіттю виплачується залежно від тривалості 
безробіття у відсотках до визначеного розміру: перші 90 календарних 
днів — 100 %; протягом наступних 90 календарних днів — 80 %; у 
подальшому — 70 %.  

Відповідно до пункту 2 статті 22 Закону застраховані особи, визнані в 
установленому порядку безробітними, які протягом 12 місяців, що 
передували реєстрації особи як безробітної, за даними Держреєстру 
соцстраху мають страховий стаж менше шести місяців, мають право на 
допомогу по безробіттю у мінімальному розмірі (станом на квітень 
2015 року — 544 грн. за повний місяць).  

Як отримати довідку про виплачене грошове 
забезпечення? 

Довідка про виплачене грошове забезпечення має відповідати 
вимогам постанови Кабінету Міністрів України від 26.09.2001 № 1266 
«Про обчислення середньої заробітної плати (доходу, грошового 
забезпечення) для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним 
соціальним страхуванням». 

Відомості, необхідні для обчислення середньоденного грошового 
забезпечення військовослужбовцям та іншим особам, які отримують 
грошове забезпечення, надаються за зверненням застрахованої особи 
військовими комісаріатами, де такі особи перебувають на обліку, або 
військовими частинами, підприємствами, установами, організаціями, 
органами, де такі особи проходили службу, протягом п’яти робочих днів за 
формою, передбаченою зазначеною постановою КМУ. 

На практиці непоодинокими є випадки значних затримок видачі таких 
довідок військовими частинами, внаслідок чого демобілізовані безробітні 
отримають допомогу по безробіттю до моменту надходження довідки у 
мінімальному розмірі. Для вирішення цієї проблеми, слід використовувати 
усі можливості адміністративного і судового оскарження протиправної 
бездіяльності військових частин і військкоматів. 
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4. ДОПОМОГА В ОРГАНІЗАЦІЇ ВЛАСНОГО БІЗНЕСУ 

Хто може отримати допомогу в організації власного 
бізнесу? 

Особи, які офіційно працювали на роботі або проходили військову 
службу (крім строкової служби) та якщо служба зайнятості не може таких 
осіб працевлаштувати протягом місяця у зв’язку з відсутністю на ринку 
праці підходящої роботи, то вони можуть отримати допомогу по 
безробіттю одноразово для організації підприємницької діяльності.  

Що необхідно зробити безробітному для отримання 
допомоги? 

Для розгляду питань щодо надання допомоги по безробіттю 
одноразово зареєстрований безробітний подає до центру зайнятості такі 
документи: 

¶ заяву про надання допомоги по безробіттю одноразово; 

¶ бізнес-план. 
Рішення щодо надання допомоги по безробіттю одноразово або про 

відмову в наданні такої допомоги приймається керівником центру 
зайнятості не пізніше 10 робочих днів з дати подання безробітним 
документів з урахуванням висновку комісії щодо здійснення такої виплати. 

Рішення про виплату допомоги по безробіттю одноразово 
здійснюється протягом 14 робочих днів з дня здійснення державної 
реєстрації юридичної особи та фізичної особи — підприємця. 

 

5. ЗАРАХУВАННЯ ЧАСУ ПЕРЕБУВАННЯ НА ВІЙСЬКОВІЙ 
СЛУЖБІ ДО СТРАХОВОГО СТАЖУ, СТАЖУ РОБОТИ, 
СТАЖУ РОБОТИ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ, А ТАКОЖ ДО 
СТАЖУ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ 

Час перебування громадян України на військовій службі 
зараховується до їх страхового стажу, стажу роботи, стажу роботи за 
спеціальністю, а також до стажу державної служби (Закон України «Про 
соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх  
сімей»). 

Час проходження строкової військової служби та військової служби 
за призовом осіб офіцерського складу, а також час проходження 
військової служби в особливий період, що оголошується відповідно до 
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Закону України «Про оборону України», зараховуються до стажу роботи, що 
дає право на призначення. 

Час проходження військовослужбовцями військової служби в 
особливий період, що оголошується відповідно до Закону України «Про 
оборону України», зараховується до їх вислуги років, стажу роботи, стажу 
роботи за спеціальністю, а також до стажу державної служби на пільгових 
умовах у порядку, який визначається Кабінетом Міністрів України. 

 

6. КОРИСНІ ВИТЯГИ З НОРМАТИВНИХ АКТІВ  
З ПИТАНЬ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
УЧАСНИКІВ БОЙОВИХ ДІЙ (АТО)  

Згідно з пунктом 2 постанови Кабінету Міністрів України від 
07.11.2007 №1294 «Про упорядкування структури та умов грошового 
забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу 
та деяких інших осіб» виплата грошового забезпечення 
військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу 
здійснюється в порядку, що затверджується Міністерством оборони, 
Міністерством внутрішніх справ, Міністерством інфраструктури, 
Державною службою з надзвичайних ситуацій, Службою безпеки, 
Адміністрацією Державної прикордонної служби, Управлінням державної 
охорони, Службою зовнішньої розвідки, Державною пенітенціарною 
службою, Адміністрацією Державної служби спеціального зв’язку та 
захисту інформації. 

З 18 березня 2014 року згідно з постановою Кабінету Міністрів 
України від 09.04.2014 № 111 військовослужбовцям, які проходять 
військову службу за призовом під час мобілізації на особливий період, 
грошове забезпечення виплачується в порядку та розмірах, установлених 
для осіб офіцерського складу, осіб рядового сержантського та 
старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом. 

Відповідно до пунктів 8.1, 8.1.12 Положення про фінансове 
господарство військової частини Збройних сил України, затвердженого 
наказом Міністерства оборони України від 12.11.2010 № 590, виплата 
грошового забезпечення військовослужбовцям здійснюється на підставі 
витягів з наказів за роздавальними відомостями. 

Відповідно до статті 1 Закону України «Про соціальний і правовий 
захист військовослужбовців та членів їх сімей» соціальний захист 
військовослужбовців — діяльність (функція) держави, спрямована на 
встановлення системи правових і соціальних гарантій, що забезпечують 
реалізацію конституційних прав і свобод, задоволення матеріальних і 
духовних потреб військовослужбовців відповідно до особливого виду їх 
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службової діяльності, статусу в суспільстві, підтримання соціальної 
стабільності у військовому середовищі.  

Це право на забезпечення їх у разі повної, часткової або тимчасової 
втрати працездатності, втрати годувальника, безробіття з незалежних від 
них обставин, у старості, а також в інших випадках, передбачених законом. 

Частиною 1 статті 9 Закону України «Про соціальний і правовий 
захист військовослужбовців та членів їх сімей» передбачено, що держава 
гарантує військовослужбовцям достатнє матеріальне, грошове та інші 
види забезпечення в обсязі, що відповідає умовам військової служби, 
стимулює закріплення кваліфікованих військових кадрів. 

На підставі постанови Кабінету Міністрів України від 04.06.2014 
№ 158 «Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, 
передбачених Міністерству фінансів на 2014 рік та виділення коштів з 
резервного фонду державного бюджету» військовослужбовцям у 2014 році 
виплачувалась винагорода за безпосередню участь в антитерористичних 
операціях. 

Вказана постанова регулює розмір та порядок перерозподілу 
видатків державного бюджету для виплати винагороди за безпосередню 
участь в антитерористичних операціях. 

Відповідно до пункту 2 вказаної постанови (чинної на момент 
виникнення спірних правовідносин) за безпосередню участь в 
антитерористичних операціях, здійсненні заходів із забезпечення 
правопорядку на державному кордоні, відбиття збройного нападу на 
об’єкти, що охороняються військовослужбовцями, звільнення цих об’єктів у 
разі захоплення або спроби насильного заволодіння зброєю, бойовою та 
іншою технікою військовослужбовцям, у тому числі строкової військової 
служби, особам рядового і начальницького складу органів внутрішніх 
справ, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації, 
резервістам та працівникам (не військовослужбовцям) льотного, льотно-
підйомного, інженерно-технічного складу авіації Національної гвардії і 
Державної прикордонної служби, водіям автотранспортних засобів 
Національної гвардії і Державної прикордонної служби, починаючи з 
1 травня 2014 року, виплачується винагорода в розмірі 100 відсотків 
місячного грошового забезпечення та заробітної плати, але не менш ніж 
3000 гривень, у розрахунку на місяць. 

Пунктом 1 наказу Міністерства оборони України від 12.06.2014 
№ 383 «Про виплату винагороди військовослужбовцям Збройних Сил 
України» (чинного на момент виникнення спірних правовідносин) 
встановлено виплачувати військовослужбовцям Збройних Сил України за 
безпосередню участь в антитерористичних операціях, здійсненні заходів із 
забезпечення правопорядку на державному кордоні, відбиття збройного 
нападу на об’єкти, починаючи з 01 травня 2014 року, винагороду в розмірі 
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100 відсотків місячного грошового забезпечення, але не менш ніж 
3000 гривень, у розрахунку на місяць. 

Місячне грошове забезпечення для розрахунку цієї винагороди слід 
обчислювати, виходячи з окладу за військове звання, посадового окладу, 
надбавки за вислугу років, щомісячних додаткових видів грошового 
забезпечення (у тому числі з урахуванням щомісячної додаткової грошової 
винагороди), на які військовослужбовець має право за займаною ним 
штатною посадою (останньою займаною штатною посадою) на час участі у 
зазначених операціях і заходах. 

Відповідно до пункту 2 наказу Міністерства оборони України від 
12.06.2014 № 383 «Про виплату винагороди військовослужбовцям 
Збройних Сил України» винагорода має виплачуватись за час, обрахований 
із дня фактичного початку участі в операціях і заходах, зазначених у пункті 
1 цього наказу, до дня завершення такої участі, в поточному місяці за 
минулий на підставі наказів командирів (начальників) органів військового 
управління (військових частин, закладів, установ, організацій) (командирам 
(начальникам) — наказів вищих командирів (начальників)). 

Відповідно до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 
31.01.2015 № 24 «Про особливості виплати винагород військовослуж-
бовцям, особам рядового і начальницького складу в особливий період та 
під час проведення антитерористичних операцій» установлено, що в 
особливий період або під час проведення антитерористичної операції 
військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу Збройних 
Сил, інших утворених відповідно до законів військових формувань, 
правоохоронних органів, Державної служби з надзвичайних ситуацій, 
Головного управління розвідки Міністерства оборони, Державної 
прикордонної служби, Управління державної охорони, Державної служби 
спеціального зв’язку та захисту інформації, Державної спеціальної служби 
транспорту за безпосередню участь у воєнних конфліктах чи 
антитерористичній операції, інших заходах в умовах особливого періоду 
виплачується винагорода у відсотках місячного грошового забезпечення. 

Відповідно до Інструкції про порядок виплати грошового 
забезпечення військовослужбовцям Збройних Сил України та деяким 
іншим особам, затвердженої наказом Міністерства оборони України від 
11.06.2008 № 260, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України від 
14.07.2008 за № 638/15329 (далі — Інструкція), визначається порядок та 
умови виплати грошового забезпечення військовослужбовцям Збройних 
Сил України, ліцеїстам та вихованцям військових оркестрів, а також 
порядок виплати військовослужбовцям Збройних Сил України одноразової 
грошової допомоги при звільненні з військової служби. 

Положеннями пункту 1.10 розділу І Інструкції закріплено, що грошове 
забезпечення, що належить військовослужбовцю і своєчасно не виплачене 
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йому або виплачене в меншому, ніж належало, розмірі, виплачується за 
весь період, протягом якого військовослужбовець мав право  
на нього.  

Але не більше ніж за три роки, що передували зверненню за 
одержанням грошового забезпечення. 

Виплата одноразових додаткових видів грошового забезпечення 
здійснюється, якщо звернення про їх отримання надійшли до закінчення 
трьох років із дня виникнення права на їх отримання. 

Відповідно до пункту 1 Порядку та умов виплати одноразової 
грошової допомоги у разі звільнення військовослужбовцям, призваним на 
військову службу за призовом у зв’язку з мобілізацією, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 17.09.2014 № 460 (далі — 
Порядок та умови), військовослужбовцям, які були призвані на військову 
службу за призовом у зв’язку з мобілізацією та звільняються із служби 
після прийняття рішення про демобілізацію (крім військовослужбовців 
строкової військової служби) (далі — військовослужбовці), виплачується 
одноразова грошова допомога (далі — допомога) в розмірі 4 відсотків 
місячного грошового забезпечення за кожний повний календарний місяць 
служби, але не менш як 25 відсотків місячного грошового  
забезпечення. 

Згідно з пунктом 2 Порядку та умов, військовослужбовцям виплата 
допомоги здійснюється за період служби за призовом у зв’язку з 
мобілізацією з дня їх призову на службу без урахування періоду 
попередньої військової служби, на якій вони перебували у мирний час, за 
винятком тих осіб, які у разі звільнення з військової служби у мирний час 
не набули права на отримання грошової допомоги, передбаченої пунктом 2 
статті 15 Закону України «Про соціальний і правовий захист 
військовослужбовців та членів їх сімей». 

Пунктом 4 Порядку та умов встановлено, що допомога виплачується з 
розрахунку місячного грошового забезпечення (без урахування винагород), 
на яке має право військовослужбовець на день звільнення. 

 

ВИПЛАТА ДОПОМОГИ ПО ТИМЧАСОВІЙ 
НЕПРАЦЕЗДАТНОСТІ УЧАСНИКАМ АТО 

Учасники бойових дій, інваліди війни, учасникам війни і членам сімей 
загиблих мають право на виплату допомоги по тимчасовій 
непрацездатності в розмірі 100 відсотків середньої заробітної плати 
незалежно від стажу роботи (Закон України «Про статус ветеранів війни...» 
і стаття 24 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне 
страхування»). 
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ПОЗАЧЕРГОВЕ ВЛАШТУВАННЯ  
ДО ЗАКЛАДІВ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ 

Учасники бойових дій, інваліди війни, учасники війни і члени сімей 
загиблих мають право на позачергове влаштування до закладів 
соціального захисту населення, а також обслуговування службами 
соціального захисту населення вдома. У разі неможливості здійснення 
такого обслуговування закладами соціального захисту населення 
відшкодовуються витрати, пов’язані з доглядом за цим ветераном війни, в 
порядку і розмірах, встановлених чинним законодавством. 

Ця пільга надається за висновками медичних закладів особам, які 
потребують постійного стороннього догляду. 

У разі неможливості здійснення такого обслуговування їм 
відшкодовуються витрати, пов’язані з доглядом. Рішення про 
відшкодування витрат приймають районні (міські) відділи соціального 
захисту населення. 

Для призначення відшкодування таких витрат до відділу соціального 
захисту населення за місцем проживання подаються: 

1) заява; 
2) довідка, видана житлово-комунальною організацією, а в населених 
пунктах, де їх немає, — відповідними місцевими радами, про склад 
сім’ї та умови проживання заявника (за встановленою формою); 

3) висновок медичного закладу за місцем проживання про наявність 
медичних показань чи протипоказань (їх характер і тривалість) для 
влаштування до стаціонарного закладу відповідного профілю та 
взяття на обслуговування службами соціального захисту 
населення вдома. 

Рішення про відшкодування зазначених витрат приймається  
у 15-денний термін з дня подання заінтересованою особою заяви з усіма 
необхідними документами. Розмір відшкодування становить до 
25 відсотків посадового окладу соціального працівника. 

Конкретні розміри відшкодування витрат встановлюються з 
урахуванням стану здоров’я особи, яка потребує догляду, обсягу 
соціального обслуговування та умов проживання (міська або сільська 
місцевість, наявність або відсутність комунально-побутових зручностей, 
транспортної мережі та ін.). 

Виплата призначається на термін від 1 до 6 місяців і провадиться 
щомісячно органами соціального захисту населення за місцем проживання 
особи, яка потребує догляду. 

У разі відмови такої особи від влаштування до закладів соціального 
захисту населення чи обслуговування службами соціального захисту 
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населення вдома відшкодування витрат, пов’язаних з доглядом, не 
провадиться. 

Виявлення, облік, обстеження умов життя осіб, які потребують 
догляду, проводиться районними відділами соціального захисту населення. 

 

4.6. ПЕНСІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
УЧАСНИКІВ АТО 

Пенсійне забезпечення учасників АТО можливе за загальним законом 
«Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» і за 
спеціальним «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової 
служби, та деяких інших осіб». Останній передбачає порядок призначення 
пенсії військовослужбовцям за вислугою років, пенсію по інвалідності і 
пенсії у разі втрати годувальника.  

НАДБАВКИ ДО ПЕНСІЇ, ПОВ’ЯЗАНІ ІЗ СТАТУСОМ 
ВЕТЕРАНА 

Закон України «Про статус ветеранів війни і гарантії їх соціального 
захисту» встановлює такі надбавки: 

¶ учасникам бойових дій пенсії або щомісячне довічне грошове 
утримання чи державна соціальна допомога, що виплачується 
замість пенсії, підвищуються в розмірі 25 відсотків прожиткового 
мінімуму для осіб, які втратили працездатність; 

¶ інвалідам війни пенсії або щомісячне довічне грошове утримання 
чи державна соціальна допомога, що виплачується замість пенсії, 
підвищуються: інвалідам I групи — у розмірі 50 відсотків 
прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, 
II групи — 40 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які 
втратили працездатність, III групи — 30 відсотків прожиткового 
мінімуму для осіб, які втратили працездатність. 

Також згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 28.07.2010 
№ 656 з 1 січня 2012 року інвалідам війни та учасникам бойових дій, у 
яких розмір пенсійних виплат не досягає: у інвалідів І групи — 285 % 
прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, ІІ групи — 
255 %, ІІІ групи — 225 %, учасників бойових дій — 165 %, виплачують 
щомісячну державну адресну допомогу до пенсії у розмірі, що не сягає 
зазначених розмірів. У разі зміни прожиткового мінімуму проводять 
перерахунок. 

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/656-2010-%D0%BF


85 

 

Також згідно із Законом України «Про поліпшення матеріального 
становища учасників бойових дій та інвалідів війни» від 16 березня 
2004 року передбачена щомісячна виплата цільової грошової допомоги: 
інвалідам війни І групи в розмірі 70 грн., інвалідам ІІ і ІІІ груп — 50 грн., 
учасникам бойових дій — 40 грн., незалежно від розміру пенсій, надбавок, 
підвищень, додаткової пенсії та ін. 

ПРАВО НА ДОСТРОКОВИЙ ВИХІД НА ПЕНСІЮ 

Можливість учасників АТО скористатися правом на достроковий вихід 
на пенсію передбачена пунктом 3 Заключних положень Закону України 
«Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування». У ньому 
передбачено, що учасники бойових дій та деякі інші категорії громадян 
мають право дострокового виходу на пенсію:  

«ŋŬᶮřŤŒŖŋŖřœśŏŊŖŋŞŬ)ĘŖřŖŊőĘŕŉşŉœŤŕőŞŤŒŖŌŖĘŬĘŘŧōŖŋŖŌŖĘřŒœŉōśĘŖŘŌŉŕŬŋĘ
ŋŕśŚŘŬŠŕŬŝĘřŗŘŉŋ)ĘŧŒŬĘŊŘŉœőĘśşŉřŚŤĘśĘŊŖᶮŖŋőŝĘōŬŧŝ)ĘŉĘŚŉŒŖŏĘŚŬ)ĘšŖĘ
řŚŉœőĘ ŬŕŋŉœŬōŉŔőĘ ŋŕŉřœŬōŖŒĘ ŗŖŘŉŕŎŕŕŧ)Ę ŒŖŕŚśŐŬᶭ)Ę ŒŉœŬŞŚŋŉ)Ę
ŖŚŘőŔŉŕőŝĘ ŗŘőĘ ŐŉŝőřŚŬĘ īŉŚŤŒŬŋšőŕőĘ ŉŊŖĘ ŗŘőĘ ŋőŒŖŕŉŕŕŬĘ ŬŕŠőŝĘ
ŖŊŖŋ ŧŐŒŬŋĘ ŋŬᶮřŤŒŖŋŖᶭĘ řœśŏŊőĘ %řœśŏŊŖŋőŝĘ ŖŊŖŋ ŧŐŒŬŋ&)Ę ŉŊŖĘ ŋŕŉřœŬōŖŒĘ
ŐŉŝŋŖŘŦŋŉŕŕŧ)ĘŗŖŋ ŧŐŉŕŖŌŖĘŐĘŗŎŘŎŊśŋŉŕŕŧŔĘŕŉĘŜŘŖŕŚŬĘşőĘŋőŒŖŕŉŕŕŧŔĘ
ŬŕŚŎŘŕŉŞŬŖŕŉœŤŕŖŌŖĘ ŖŊŖŋ ŧŐŒś)Ę ōŘśŏőŕőĘ %şŖœŖŋŬŒő&)Ę ŧŒšŖĘ ŋŖŕőĘ ŕŎĘ
ŋŐŧœőĘ ŗŖŋŚŖŘŕőᶮĘ ŠœŦŊ)Ę ŬĘ ŊŉŚŤŒőĘ ŋŬᶮřŤŒŖŋŖřœśŏŊŖŋŞŬŋ)Ę ŖřŬŊĘ
ŕŉşŉœŤŕőŞŤŒŖŌŖĘ ŬĘ ŘŧōŖŋŖŌŖĘ řŒœŉōśĘ ŖŘŌŉŕŬŋĘ ŋŕśŚŘŬŠŕŬŝĘ řŗŘŉŋ)ĘŧŒŬĘ
ŗŖŔŎŘœőĘ %ŐŉŌőŕśœő&Ę śĘ ŗŎŘŬŖōĘ ŗŘŖŝŖōŏŎŕŕŧĘ ŋŬᶮřŤŒŖŋŖᶭĘ řœśŏŊőĘ
%ŋőŒŖŕŉŕŕŧĘřœśŏŊŖŋőŝĘŖŊŖŋ ŧŐŒŬŋ&ĘşőĘŗŬřœŧĘŐŋŬœŤŕŎŕŕŧĘŬŐĘřœśŏŊő)ĘŉœŎĘ
ŋŕŉřœŬōŖŒĘŗŖŘŉŕŎŕŕŧ)ĘŒŖŕŚśŐŬᶭ)ĘŒŉœŬŞŚŋŉ)ĘŖŚŘőŔŉŕőŝĘŗŘőĘŋőŒŖŕŉŕŕŬĘ
ŖŊŖŋ ŧŐŒŬŋĘ ŋŬᶮřŤŒŖŋŖᶭĘ řœśŏŊőĘ %řœśŏŊŖŋőŝĘ ŖŊŖŋ ŧŐŒŬŋ&)Ę ŐŉŝŋŖŘŦŋŉŕŕŧ)Ę
ŗŖŋ ŧŐŉŕŖŌŖĘ ŐĘ ŗŎŘŎŊśŋŉŕŕŧŔĘ ŕŉĘ ŜŘŖŕŚŬ)Ę œŬŒŋŬōŉŞŬŪŦĘ ŕŉřœŬōŒŬŋĘ
ŀŖŘŕŖŊőœŤřŤŒŖᶭĘ ŒŉŚŉřŚŘŖŜőĘ şőĘ ŋőŒŖŕŉŕŕŧŔĘ ŬŕŚŎŘŕŉŞŬŖŕŉœŤŕŖŌŖĘ
ŖŊŖŋ ŧŐŒś)ĘŔŉŦŚŤĘŗŘŉŋŖĘŕŉĘŗŘőŐŕŉşŎŕŕŧĘōŖřŚŘŖŒŖŋŖᶭĘŗŎŕřŬᶭĘŐŉĘŋŬŒŖŔĘ
ŗŬřœŧĘōŖřŧŌŕŎŕŕŧĘşŖœŖŋŬŒŉŔőĘ22ĘŘŖŒŬŋ)ĘŏŬŕŒŉŔőĘ} 2-ĘŘŖŒŬŋĘŚŉĘ ŐŉĘ
ŕŉŧŋŕŖřŚŬĘřŚŘŉŝŖŋŖŌŖĘřŚŉŏśĘŕŎĘŔŎŕŠŎĘ/2ĘŘŖŒŬŋĘōœŧĘşŖœŖŋŬŒŬŋĘŬĘŕŎĘ
ŔŎŕŠŎĘ/-ĘŘŖŒŬŋĘōœŧĘŏŬŕŖŒÚ+Ę 

Але органи Пенсійного фонду, як правило, відмовляють учасникам АТО 
у призначенні дострокової пенсії за віком, посилаючись на постанову 
правління Пенсійного фонду України «Про затвердження Порядку подання 
та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно 
до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне 
страхування». Ця постанова передбачає, що дострокова пенсія учасникам 
бойових дій може бути призначена за умови подання таких документів:  

¶ посвідчення учасника бойових дій;  

¶ довідки військового комісаріату про період (періоди) участі у 
бойових діях.  
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Перелік держав і періоди бойових дій на їх території визначено 
постановою Кабінету Міністрів України «Про організаційні заходи щодо 
застосування Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх 
соціального захисту» від 08.02.1994 № 63. І саме у зв’язку з тим, що у цій 
постанові не зазначено, що період проведення антитерористичної операції 
є періодом бойових дій, військкомати не видають учасникам АТО потрібні 
довідки, а Пенсійний фонд робить парадоксальний висновок про те, що 
учасники АТО, які мають статус учасника бойових дій, у термінології 
постанови Кабінету Міністрів України від 08.02.1994 № 63 і зазначеної 
вище постанови Правління Пенсійного фонду України не брали участь у 
бойових діях, бо не мають відповідної довідки з військкомату. 

Однак неправильність тлумачення законодавства Пенсійним фондом 
підтверджується судовою практикою, яка оперує такими аргументами. 
Право учасників АТО на отримання статусу учасника бойових дій 
встановлене статтею 6 Закону України «Про статус ветеранів війни і 
гарантії їх соціального захисту». Цей статус надається у порядку, 
передбаченому постановою Кабінету Міністрів України від 20.08.2014 
№ 413 на підставі документів про безпосереднє залучення особи до 
виконання завдань антитерористичної операції. Довідка військкомату про 
періоди участі у бойових діях, про необхідність якої йдеться у постанові 
правління Пенсійного фонду, згідно з постановою Кабінету Міністрів 
України № 413 до таких документів не відноситься, а отже участь 
ветеранів АТО у бойових діях має встановлюватися лише на підставі 
посвідчення учасника бойових дій і передбачених постановою Кабінету 
Міністрів України № 413 документів, які підтверджують безпосереднє 
залучення до антитерористичній операції. 

Слід звернути увагу, що учасники бойових дій, які отримали незаконні 
відмови органів Пенсійного фонду у призначенні пенсії достроково та 
готові подавати позов до суду, мають право на безоплатну вторинну 
правову допомогу та звільнені від сплати судового збору. 

Системне розв’язання описаних проблем лежить у площині 
законодавчих змін. 19 квітня 2016 року Верховна Рада України у першому 
читанні прийняла проект Закону України «Про внесення змін до деяких 
законів України щодо пенсійного забезпечення окремих категорій осіб із 
числа учасників проведення антитерористичної операції», який усуває 
колізії і надає учасникам АТО право на достроковий вихід на пенсію. 

ПІЛЬГИ ЩОДО ОБЧИСЛЕННЯ СТАЖУ 

Відповідно до частини 3 статті 8 Закону України «Про соціальний і 
правовий захист військовослужбовців і членів їх сімей» час проходження 
військовослужбовцями військової служби в особливий період 
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зараховується до їхньої вислуги років, стажу роботи, стажу роботи за 
спеціальністю, а також до стажу державної служби на пільгових умовах у 
порядку, який визначається Кабінетом Міністрів України.  

Але, фактично пільгове обчислення діяло лише до 1 травня 2016 року 
і лише щодо стажу державної служби, до якого включався у трикратному 
розмірі час проходження військовослужбовцями військової служби, 
протягом якого особа брала участь в антитерористичній операції в особли-
вий період (пункт 3 Порядку обчислення стажу державної служби, затвер-
дженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.05.1994 №283).  

З 1 травня 2016 року у зв'язку з набранням чинності Законом України 
«Про державну службу» від 10.12.2015, стаття 46 якого встановлює 
правила обрахунку стажу, скасовано пільгове зарахування часу служби в 
АТО до стажу держслужби. 

Також строк військової служби за мобілізацією і за контрактом 
зараховується до страхового стажу для призначення пенсії, але не 
зараховується до страхового стажу для розрахунку лікарняних. 

ВИПЛАТА РАЗОВОЇ ГРОШОВОЇ ДОПОМОГИ 

Щорічно до 5 травня учасникам бойових дій, інвалідам війни, 
учасникам війни і членам сімей загиблих виплачується разова грошова 
допомога.  

Слід звернути увагу, що рішенням Конституційного Суду  

№ 10-рп/2008 від 22 травня 2008 року визнано неконституційними норми 
статей 12-15 Закону України «Про статус ветеранів війни і гарантії їх 
соціального захисту» у редакції Закону  ᴗ107-VI ŋŬō 28 ŌŘśōŕŧĘ2007 ŘŖŒś, 
які надавали Кабінету Міністрів України повноваження самостійно 
визначати розмір допомоги до 5 травня в межах бюджетних призначень, 
встановлених Законом про Державний бюджет України. Тому при 
визначенні розміру належної ветерану допомоги слід брати до уваги 
редакцію зазначених норм відповідно до Закону України «Про внесення 
змін до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 
захисту» від 25 грудня 1998 року, яка передбачає, що учасникам бойових 
дій виплачується разова грошова допомога у розмірі 5 мінімальних пенсій 
за віком, інвалідам - залежно від групи у розмірах від 7 до 10 мінімальних 
пенсій за віком, і членам сімей загиблих – залежно від ступеню родинного 
зв’язку від 3 до 5 мінімальних пенсій за віком.  

Через відсутність у державних органів єдиного тлумачення 
застосування цих норм закону, відстоювати право на виплату допомоги у 
зазначеному розмірі часто доводиться у суді. Прикладом успішної судової 
практики є постанова Верховного Суду України від 10 лютого 2016 року у 
справі 21-6508а15. 
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Виплату цієї допомоги здійснює Міністерство соціальної політики 
через відділення зв’язку або через установи банків (шляхом перерахування 
на особовий рахунок отримувача) пенсіонерам — за місцем отримання 
пенсії, а особам, які не є пенсіонерами, — за місцем їх проживання чи 
одержання грошового утримання.  

Військовослужбовцям, поліцейським, особам начальницького та 
рядового складу органів внутрішніх справ України, особам начальницького 
і рядового складу Державної кримінально-виконавчої служби, які 
проходять службу (крім пенсіонерів), виплата разової грошової допомоги 
здійснюється шляхом перерахування коштів органами праці та соціального 
захисту населення на спеціальні рахунки військових частин, установ і 
організацій за місцем їх служби.  

Особи, які не отримали разової грошової допомоги до 5 травня, 
мають право звернутися за нею та отримати її до 30 вересня відповідного 
року, в якому здійснюється виплата допомоги.  

Громадянам, які належать до кількох категорій осіб згідно з цим 
Законом, виплачується одна допомога — у більшому розмірі. 

4.7. ПІЛЬГИ УБД ЗІ СПЛАТИ ПОДАТКІВ  
ТА ОБОВ’ЯЗКОВИХ ПЛАТЕЖІВ 

ПІЛЬГИ ЗІ СПЛАТИ СУДОВОГО ЗБОРУ 

Відповідно до Закону України «Про судовий збір» від сплати судового 
збору під час розгляду справи в усіх судових інстанціях звільняються: 

¶ учасники бойових дій, Герої України — у справах, пов’язаних з 
порушенням їхніх прав; 

¶ позивачі — за подання позовів щодо спорів, пов’язаних з 
наданням статусу учасника бойових дій відповідно до пунктів 19, 
20 частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів 
війни, гарантії їх соціального захисту». 
 

СТРАХУВАННЯ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВОЇ 
ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 

Згідно зі статтею 13 Закону України «Про обов’язкове страхування 
цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних 
засобів» учасники бойових дій та інваліди війни, що визначені законом, 
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звільняються від обов’язкового страхування цивільно-правової 
відповідальності на території України. Відшкодування збитків від 
дорожньо-транспортної пригоди, винуватцями якої є зазначені особи, 
проводить МТСБУ у порядку, визначеному цим Законом. 

Окрім цього, розмір страхового платежу за одним внутрішнім 
договором страхування зменшується на 50 відсотків, за умови, що 
страхувальником є громадянин України — учасник війни.  

При цьому також забезпечений транспортний засіб повинен мати 
робочий об’єм двигуна до 2500 сантиметрів кубічних включно та належати 
цьому громадянину на праві власності.  

Зазначена пільга надається за умови особистого керування 
учасником війни таким транспортним засобом без мети 
надання платних послуг з перевезення пасажирів або вантажу. 

ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК 

Учасники бойових дій, інваліди війни, учасники війни і члени сімей 
загиблих звільняються від сплати земельного податку. Це передбачено 
статтею 281 Податкового кодексу України. При цьому звільнення від 
сплати земельного податку поширюється на одну земельну ділянку за 
кожним видом використання у межах граничних норм (пункт 281.2 статті 
281 Податкового кодексу України). 

ТУРИСТИЧНИЙ ЗБІР 

Ветерани війни — учасники бойових дій, інваліди війни, члени сімей 
загиблих, учасники війни не є платниками туристичного збору (стаття 268 
Податкового кодексу України). 

ОПОДАТКУВАННЯ ПЕНСІЇ  

Пенсії учасників бойових дій не будуть обкладатися податком 15 % 
згідно з Законом України «Про внесення зміни до статті 164 Податкового 
кодексу України щодо оподаткування пенсій інвалідів війни та деяких 
інших категорій осіб» (законопроект 2781). 

ІНШЕ 

Не оподатковується сума щорічної разової грошової допомоги, яка 
надається згідно із Законом України «Про статус ветеранів війни, гарантії 
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їх соціального захисту» (стаття 165 Податкового кодексу 
 України). 

Також відповідно до підпункту 164.2.19 статті 164 Податкового 
кодексу України не оподатковуються пенсії інвалідів війни та осіб, на яких 
поширюється чинність статті 10 Закону України «Про статус ветеранів 
війни, гарантії їх соціального захисту». 

 

4.8. ПІЛЬГИ У СФЕРІ ЗЕМЕЛЬНОГО ПРАВА 

ЗАГАЛЬНА СИТУАЦІЯ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
УЧАСНИКІВ АТО ЗЕМЕЛЬНИМИ ДІЛЯНКАМИ 

Загальною координацією цих питань та веденням загальної 
статистики обіймається Держгеокадастр (Державна служба геодезії, 
картографії та кадастру), що розміщує потижневу звітність на своєму 
офіційному Інтернет-сайті: http://land.gov.ua. З цього питання також 
звітують на власних порталах головні обласні управління Держгеокадастру 
в областях.  

Тим не менш, питання залишається болючим по всій країні, 
спостерігається значна диспропорція у розподілі земельних ділянок, 
особливо у столиці, великих містах та «престижних районах». Забезпечення 
ділянками учасників АТО безпосередньо залежить від позиції керівників 
місцевих органів влади.  

 

ЗАКОНОДАВЧЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  

Головні законодавчі акти, що регламентують 
процедуру передачі земельних ділянок учасникам 
АТО:  

¶ Конституція України 

¶ Земельний кодекс України 

¶ Податковий кодекс України 

¶ Закон України «Про землеустрій» 

¶ Закон України «Про оцінку земель» 

¶ Закон України «Про охорону земель» 

http://land.gov.ua/
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¶ Закони України «Про особисте селянське 
господарство», «Про фермерське 
господарство» 

¶ Закон України «Про державну експертизу 
землевпорядної документації» 

¶ Закон України «Про місцеві державні 
адміністрації» 

¶ Закон України «Про місцеве самоврядування в 
Україні» 

¶ Закон України «Про державну реєстрацію 
речових прав на нерухоме майно та їх 
обтяжень» 

¶ Закон України «Про регулювання містобудівної 
діяльності» 

 
Законодавче забезпечення питань отримання земельних ділянок 

учасниками АТО та іншими категоріями громадян, що мають відповідні 
пільги, можна поділити на положення спеціальних законів щодо 
особливого статусу учасників АТО та відповідні вимоги земельного 
законодавства.  

Спеціальне законодавство 
Відповідно до пункту 14 частини 1 статті 12 Закону України «Про 

статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» учасники бойових 
дій та прирівняні до них особи мають право на першочергове забезпечення 
жилою площею осіб, які потребують поліпшення житлових умов, та 
першочергове відведення земельних ділянок для індивідуального 
житлового будівництва, садівництва і городництва, першочерговий ремонт 
жилих будинків і квартир цих осіб та забезпечення їх паливом. 

Такі самі права щодо земельних ділянок мають учасники війни 
(стаття 14 Закону), інваліди війни та прирівняні до них особи (стаття 13 
Закону), сім’ї загиблих військовослужбовців (стаття 15 Закону).  

Земельне законодавство не визначає жодних особливостей 
надання земельних ділянок вищевказаним особам ані за 
процедурою, ані за строками тощо.  

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 19.09.2015 № 898-р 
«Питання забезпечення учасників антитерористичної операції та сімей 
загиблих учасників антитерористичної операції земельними ділянками» є, 
по суті, рекомендацією, адресованою посадовцям.  

Чинне законодавство не передбачає існування черг щодо 
забезпечення земельними ділянками осіб, що мають законодавчі пільги, 
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так само як і будь-яких інших осіб. У разі якщо такі черги існують, можливо 
відстоювати свої права в судовому порядку. Водночас при подачі 
відповідних позовів учасники бойових дій мають посилатись на своє право 
щодо «першочергового» отримання земельних ділянок.  

Учасники АТО мають усі права, передбачені для громадян України 
земельним законодавством, зокрема щодо набуття в установленому 
порядку земельних ділянок в оренду тощо. Тому учасник АТО має право 
отримати у власність як земельну ділянку, на якій розташований його 
будинок, так і вільну від забудови земельну ділянку.  

Земельне законодавство 
До основних статей Земельного кодексу України (далі — ЗК), що 

регламентують питання надання (передачі) земельних ділянок учасникам 
АТО та іншим пільговикам, належать:  

¶ Стаття 116 ЗК України — загальні засади 
набуття земельних ділянок громадянами 
безоплатно у власність один раз по кожному 
виду використання, тобто по кожному 
цільовому призначенню.  

¶ Стаття 118 ЗК України визначає порядок 
безоплатної приватизації земельних ділянок 
громадянами — учасниками АТО.  

Статтею, зокрема, визначено перелік документів, що додається до 
клопотання про набуття земельної ділянки.  

У клопотанні зазначаються цільове призначення земельної 
ділянки та її орієнтовні розміри. До клопотання додаються 
графічні матеріали, на яких зазначено бажане місце 
розташування земельної ділянки, погодження 
землекористувача (у разі вилучення земельної ділянки, що 
перебуває у користуванні інших осіб) та документи, що 
підтверджують досвід роботи у сільському господарстві або 
наявність освіти, здобутої в аграрному навчальному закладі 
(у разі надання земельної ділянки для ведення 
фермерського господарства). Забороняється вимагати 
додаткові матеріали та документи, не передбачені цією 
статтею.  

¶ Стаття 121 ЗК України встановлює норми 
безоплатної передачі земельних ділянок 
громадянам, зокрема учасникам АТО, тобто всі 
земельні ділянки, які особа має право 
отримати в порядку безоплатної приватизації.  
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Це — земельні ділянки із земель державної або комунальної 
власності в таких розмірах: 

¶ для ведення фермерського господарства — в розмірі земельної 
частки (паю), визначеної для членів сільськогосподарських 
підприємств, розташованих на території сільської, селищної, 
міської ради, де знаходиться фермерське господарство. Якщо на 
території сільської, селищної, міської ради розташовано декілька 
сільськогосподарських підприємств, розмір земельної частки 
(паю) визначається як середній по цих підприємствах. У разі 
відсутності сільськогосподарських підприємств на території 
відповідної ради розмір земельної частки (паю) визначається як 
середній по району; 

¶ для ведення особистого селянського господарства — не більше 
2,0 гектара; 

¶ для ведення садівництва — не більше 0,12 гектара; 

¶ для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка) у селах — не більше 
0,25 гектара, в селищах — не більше 0,15 гектара, в містах — не 
більше 0,10 гектара; 

¶ для індивідуального дачного будівництва — не більше 
0,10 гектара; 

¶ для будівництва індивідуальних гаражів — не більше 
0,01 гектара. 

 

¶ Стаття 122 ЗК України визначає повноваження 
органів виконавчої влади та органів місцевого 
самоврядування щодо передачі земельних 
ділянок у власність.  

Зазначена стаття безпосередньо визначає, до якого саме органу звертатись 
учаснику АТО із клопотанням щодо отримання земельної ділянки: 

¶ сільські, селищні, міські ради передають земельні ділянки у власність 
або у користування із земель комунальної власності відповідних 
територіальних громад для всіх потреб; 

¶ районні державні адміністрації на їхній території передають земельні 
ділянки із земель державної власності, крім випадків, визначених 
частинами четвертою і восьмою цієї статті, у власність або у 
користування у межах сіл, селищ, міст районного значення для всіх 
потреб та за межами населених пунктів для індивідуального дачного 
будівництва; 

¶ центральний орган виконавчої влади з питань земельних ресурсів у 
галузі земельних відносин та його територіальні органи передають 
земельні ділянки сільськогосподарського призначення державної 
власності, крім випадків, визначених частиною восьмою цієї статті, у 
власність або у користування для всіх потреб; 
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¶ обласні державні адміністрації на їхній території передають земельні 
ділянки із земель державної власності, крім випадків, визначених 
частинами третьою, четвертою і восьмою цієї статті, у власність або у 
користування у межах міст обласного значення та за межами населених 
пунктів, а також земельні ділянки, що не входять до складу певного 
району, або у випадках, коли районна державна адміністрація не 
утворена, для всіх потреб; 

¶ Київська та Севастопольська міські державні адміністрації у межах їхніх 
територій передають земельні ділянки із земель державної власності, 
крім випадків, визначених частинами четвертою і восьмою цієї статті, у 
власність або у користування для всіх потреб. 

Порядок погодження та затвердження документації із землеустрою щодо 
передачі земельної ділянки у власність учаснику АТО визначений статтями 186,  
186-1 ЗК України.  

 

Інше законодавство 
Насамперед це стаття 24 Закону України «Про регулювання 

містобудівної діяльності», положення якої блокують виділення земельних 
ділянок для будівництва житлового будинку учасникам бойових дій за 
відсутності детальних планів територій чи зонінгу.  

У випадку відмови органу влади від прийняття рішення про 
надання дозволу на розробку відповідної землевпорядної 
документації або у її затвердженні та передачі земельної 
ділянки, на нашу думку, це питання може бути вирішене в 
суді.  

Відповідні позовні вимоги можуть бути сформульовані як 
«ŐŖŊŖŋ ŧŐŉŚőĘ ŗŘőᶌŕŧŚőĘ ŘŬŠŎŕŕŧĘ ŗŘŖ++++» або безпосередньо «ŕŉōŉŚőĘ
ŐŎŔŎœŤŕśĘōŬœŧŕŒś», «ŕŉōŉŚőĘōŖŐŋŬœĘŕŉĘŘŖŐŘŖŊŒśĘŗŘŖŎŒŚśĘŐŎŔœŎśřŚŘŖŦĘšŖōŖĘ
ŋŬōŋŎōŎŕŕŧĘŐŎŔŎœŤŕŖᶍĘōŬœŧŕŒő» тощо.  

Учасники бойових дій також мають право на отримання житла в 
установленому порядку та проведення першочергового ремонту у 
належних їм житлових будинках та квартирах. 

Корисні посилання 

¶ http://www.land.gov.ua — Сайт 
Держгеокадастру  

¶ http://land.gov.ua/info/pokrokova-skhema-dii-
dlia-dopomohy-uchasnykam-ato-v-otrymanni-
zemelnykh-dilianokk — Структурні підрозділи 
Держгеокадастру 

  

http://www.land.gov.ua/
http://land.gov.ua/info/pokrokova-skhema-dii-dlia-dopomohy-uchasnykam-ato-v-otrymanni-zemelnykh-dilianokk
http://land.gov.ua/info/pokrokova-skhema-dii-dlia-dopomohy-uchasnykam-ato-v-otrymanni-zemelnykh-dilianokk
http://land.gov.ua/info/pokrokova-skhema-dii-dlia-dopomohy-uchasnykam-ato-v-otrymanni-zemelnykh-dilianokk
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Зразок клопотання щодо оформлення земельної ділянки  
від учасника бойових дій 
 

Начальнику Головного управління  
Держгеокадастру у _____області  
(щодо земельних ділянок сільсько-  
господарського призначення) 
 

Голові _____________ районної  
державної адміністрації (щодо  
земельних ділянок для індивідуаль- 
ного дачного будівництва) 
Голові __________ сільської  
(селищної, міської ради)  
щодо отримання земельних ділянок  
будь-якого призначення у межах  
населених пунктів  
________________ (П.І.Б. керівника) 
  
від учасника Антитерористичної  
операції (або вказати інший статус  
відповідно до Закону)  
________________________ (П.І.Б.) 
_____________(адреса проживання) 
____________(телефон, електронна  
пошта та інші контакті дані) 

 
Клопотання 

 
У зв’язку з прийняттям участі в проведенні антитерористичної операції згідно із Законом 
України «Про боротьбу з тероризмом» (або вказати на інші підстави відповідно до Закону) та 
відповідно до статей 116, 118, 121, 122 Земельного кодексу України прошу надати дозвіл на 
розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність орієнтовною 
площею ___________га на території  ___________________________________________________  

%ŚŖşŕŉĘŉōŘŎřŉĘŐŎŔŎœŤŕŖᶍĘōŬœŧŕŒőĘŉŊŖĘᶍᶍĘŔŬřŞŎŐŕŉŝŖōŏŎŕŕŧ&  

для  ______________________________________________________________________________  
%ŋŒŉŐŉŚőĘ ŋőōĘ ŋőŒŖŘőřŚŉŕŕŧĘ ŐŎŔŎœŤŕŖᶍĘ ōŬœŧŕŒőĘ %ŞŬœŤŖŋŎĘ ŗŘőŐŕŉşŎŕŕŧ&)Ę ŧŒšŖĘ ŐŎŔœŬĘ řŬœŤřŤŒŖŌŖřŗŖōŉŘřŤŒŖŌŖĘ
ŗŘőŐŕŉşŎŕŕŧ)ĘŚŖ7ĘŖřŖŊőřŚŎĘřŎœŧŕřŤŒŎĘŌŖřŗŖōŉŘřŚŋŖ)ĘŋŎōŎŕŕŧĘŜŎŘŔŎŘřŤŒŖŌŖĘŌŖřŗŖōŉŘřŚŋŉĘşőĘřŉōŬŋŕőŞŚŋŖ&)Ę
ŉŊŖ7Ę ōœŧĘ ŬŕōőŋŬōśŉœŤŕŖŌŖĘ ōŉşŕŖŌŖĘ ŊśōŬŋŕőŞŚŋŉ)Ę ōœŧĘ ŊśōŬŋŕőŞŚŋŉĘ ŚŉĘ ŖŊřœśŌŖŋśŋŉŕŕŧĘ ŏőŚœŖŋŖŌŖĘ ŊśōőŕŒś)Ę
ŌŖřŗŖōŉŘřŤŒőŝĘŊśōŬŋŎœŤĘŬĘřŗŖŘśōĘŚŖšŖ&Ę 

Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» даю згоду на обробку своїх 
персональних даних. 
 

Додатки:  
1) Викопіювання з кадастрової карти.  
ĮŖŘŎşŕŖĘŋőŒŖŘőřŚŖŋśŋŉŚőĘŗśŊœŬşŕśĘŒŉōŉřŚŘŖŋśĘŒŉŘŚś)ĘōŎĘŔŖŏŕŉĘŕŉŕŎřŚőĘŗŘőŊœőŐŕŖĘŒŖŕŚśŘőĘŐŎŔŎœŤŕŖᶍĘ
ōŬœŧŕŒő)ĘŧŒśĘŪĘŊŉŏŉŕŕŧĘŖŚŘőŔŉŚőĘśĘŋœŉřŕŬřŚŤĘ%www.map.land.gov.ua&+ĘĵŖŏŕŉĘŋőŒŖŘőřŚŖŋśŋŉŚőĘᶌĘŬŕŠŬĘŊŉŐőĘ
ōŉŕőŝ7ĘōŉŕŬĘŔŬřŚŖŊśōŬŋŕőŝĘŒŉōŉřŚŘŬŋĘŕŉřŎœŎŕőŝĘŗśŕŒŚŬŋ)ĘřőřŚŎŔśĘ/DFPĘŚŖšŖ+Ę 

2) Копія паспорта громадянина.  
3) Копія ідентифікаційного номера або документ, що його замінює.  
4) Документ, який підтверджує участь в районі (зоні) проведення антитерористичної операції 
або інших документ, що відповідно до Закону надає право на відповідні пільги. 
 

« » _______ 201__ р. ________________  _______________________________________  
%ĸŬōŗőř&      (ĸĤī& 

http://www.map.land.gov.ua/
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4.9. ІНШІ СОЦІАЛЬНІ ГАРАНТІЇ 

МІСЦЕВІ ПІЛЬГИ 

Місцеві ради, підприємства, установи та організації мають право за 
рахунок власних коштів і благодійних надходжень встановлювати 
додаткові гарантії щодо соціального захисту ветеранів війни (частина 4 
статті 2 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 
захисту»). 

МАТЕРІАЛЬНА ДОПОМОГА 

У більшості громад в Україні органи місцевого самоврядування 
прийняли рішення про виплату одноразової матеріальної допомоги 
учасникам АТО. Суми і порядок виплати у кожному регіоні різняться. 

Наприклад, надання щорічної матеріальної допомоги учасникам АТО 
передбачене рішенням Київської міської ради від 09.10.2014 № 271/271. 

КОМПЕНСАЦІЯ КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ У 
БІЛЬШОМУ РОЗМІРІ, НІЖ ПЕРЕДБАЧЕНО ЗАКОНОМ 

Органи місцевого самоврядування мають право приймати рішення 
про надання учасникам бойових дій пільг на оплату житлово-комунальних 
послух у розмірі, більшому, ніж передбачений Законом України «Про статус 
ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту». 

Наприклад, відповідно до рішення Київської міської ради від 
09.10.2014 № 271/271, у редакції рішення Київської міської ради від 
08.10.2015 № 112/2015, учасникам антитерористичної операції та членам 
їх сімей, зареєстрованим у місті Києві на одній житловій площі, членам 
сімей загиблих (померлих) учасників антитерористичної операції, 
зареєстрованим у місті Києві надається щомісячна адресна матеріальна 
допомога для покриття витрат на оплату житлово-комунальних послуг. 

СОЦІАЛЬНІ ГАРАНТІЇ ДЛЯ ДІТЕЙ УЧАСНИКІВ АТО 

Місцеві органи влади можуть встановлювати додаткові порівняно з 
законом пільги щодо соціального захисту дітей учасників АТО. 

Наприклад, відповідно до рішення Київської міської ради від 
09.10.2014 № 271/271 до додаткових гарантій та пільг у сфері освіти 
учасникам антитерористичної операції та членам сімей загиблих 
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(померлих) киян, які брали участь в проведенні антитерористичної операції, 
належать: 

1) першочергове влаштування дітей до дошкільних навчальних 
закладів, заснованих на комунальній власності територіальної 
громади міста Києва; 

2) додаткова пільга щодо плати за харчування дітей у дошкільних 
навчальних закладах, заснованих на комунальній власності 
територіальної громади міста Києва; 

3) додаткова пільга щодо плати за харчування учнів 5-11 класів 
загальноосвітніх навчальних закладів, заснованих на комунальній 
власності територіальної громади міста Києва. 

Окрім цього, можуть надаватися інші пільги, наприклад: влаштування 
дітей на пільгових умовах до культурних (творчих) гуртків та спортивних 
секцій, надання путівки на оздоровлення дітей тощо. 

ПРАВО НА ПЕРШОЧЕРГОВЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ 

Відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни і гарантії їх 
соціального захисту» ветерани війни мають право на першочергове 
обслуговування підприємствами, установами та організаціями служби побуту, 
громадського харчування, житлово-комунального господарства, міжміського 
транспорту. 

Цієї пільгою можна скористатися за наявності посвідчення, що 
підтверджує статус учасника бойових дій, інваліда війни, учасника війни або 
члена сім’ї загиблого. 

ПРАВО НА БЕЗОПЛАТНУ ВТОРИННУ ПРАВОВУ 
ДОПОМОГУ 

Ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України «Про 
статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», особи, які мають особливі 
заслуги перед Батьківщиною мають право безоплатну вторинну правову 
допомогу — захист, представництво в судах, інших державних органах, органах 
місцевого самоврядування, перед іншими особами, складення документів 
процесуального характеру — стосовно питань, пов’язаних з їх соціальним захистом.  
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