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Документи, які підтверджують призов під час 
мобілізації та проходження військової служби: 

довідка про призов 
військовозобов’язаного на 

військову службу

військовий квиток з 
відповідною 

відміткою

 

 

 Мобілізація – комплекс заходів, здійснюваних з 

метою планомірного переведення національної еконо-

міки, діяльності органів державної влади, інших дер-

жавних органів, органів місцевого самоврядування, 

підприємств, установ і організацій на функціонування 

в умовах особливого періоду, а Збройних Сил України, 

інших військових формувань, Оперативно-рятувальної 

служби цивільного захисту – на організацію і штати во-

єнного часу. 

 

 

 

 

Часткова мобілізація голошена та проводилася на підставі Указів Президента України «Про 

часткову мобілізацію» від:  

 17.03.2014 № 303/2014 (затверджений Законом України від 17.03.2014 № 1126-VII, набрав чин-

ності 18.03.2014);  

 06.05.2014 № 454/2014 (затверджений Законом України від 06.05.2014 № 1240-VII, набрав чин-

ності 07.05.2014);  

 21.07.2014 №607/2014 (затверджений Законом України від 22.07.2014 № 1595-VII, набрав чин-

ності 24.07.2014);  

 14.01.2015 № 15/2015 (затверджений Законом України від 15.01.2015 № 113-VIII, набрав чин-

ності 20.01.2015).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Довідка про призов військовозобов’язаного на військову службу, видається військовим комісаріа-

том або військовою частиною, а для резервістів — витяг із наказу або довідка про зарахування до 

списків військової частини, які видаються військовою частиною.  

Вказані документи можуть видаватися родинам військовозобов’язаних та резервістів для пред’яв-

лення їх за місцем вимоги. відповідно до листа Міноборони України від 21.08.2014 № 322/2/7142). 

Не підлягають призову на військову службу під час мобілізації категорії військовозобов’яза-

них, які зазначені у статті 23 Закону України від 21.10.1993 № 3543-ХІІ (зі змінами) «Про мобілі-

заційну підготовку та мобілізацію», а саме: 

 заброньовані на період мобілізації та на воєнний час за органами державної влади, іншими держав-

ними органами, органами місцевого самоврядування, а також за підприємствами, установами і ор-

ганізаціями  в  порядку,  встановленому Кабінетом Міністрів України;  
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 визнані відповідно до висновку військово-лікарської комісії тимчасово непридатними до військової 

служби за станом здоров'я на термін до шести  місяців  (з  наступним  проходженням військово-

лікарської комісії);  

 чоловіки, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років (такі чоловіки мо-

жуть бути призвані на військову службу у разі їх згоди тільки за місцем проживання);  

 жінки та чоловіки, які самостійно виховують дитину (дітей) віком до 18 років (такі особи можуть 

бути призвані на військову службу у разі їх згоди і тільки за місцем проживання; 

 жінки та чоловіки, на утриманні яких перебуває дитина - інвалід підгрупи А віком до 18 років; 

 жінки та чоловіки, на утриманні яких перебуває повнолітня дитина, яка є інвалідом I чи II групи, до 

досягнення нею 23 років;  

 усиновителі,  опікуни,  піклувальники,  прийомні  батьки, батьки-вихователі, на утри манні яких 

перебувають діти-сироти або діти, позбавлені батьківського піклування, віком до 18 років (такі 

особи можуть бути призвані на військову службу у разі їх згоди і тільки за місцем проживання); 

 зайняті постійним доглядом за особами, що його потребують, відповідно до законодавства України, 

в разі відсутності інших осіб, які можуть здійснювати такий догляд;  

 народні депутати України, депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим;  

 студенти, аспіранти та докторанти, які навчаються на денній формі навчання;  

 наукові і науково-педагогічні працівники вищих навчальних закладів, наукових установ та органі-

зацій, які мають вчене звання та/або науковий ступінь, і педагогічні працівники загальноосвітніх 

навчальних закладів, за умови, що вони працюють відповідно у вищих навчальних  закладах, нау-

кових установах та організаціях, загальноосвітніх навчальних закладах за основним місцем роботи 

не менш як на 0,75 ставки; 

 інші військовозобов'язані або окремі категорії громадян у передбачених законами випадках. 

Не підлягають призову на військову службу під час часткової мобілізації протягом шести мі-

сяців з дня звільнення з військової служби військовозобов’язані з числа громадян, які проходили 

військову службу за призовом під час мобілізації та були звільнені зі служби у запас (крім війсь-

ковослужбовців, зарахованих на службу у військовому оперативному резерві першої черги). Такі 

особи у зазначений період можуть бути призвані на військову службу за їх згодою. 

 

 

 

ГАРАНТІЯ ЗБЕРЕЖЕННЯ РОБОЧОГО МІСЦЯ І ЗАРОБІТКУ  

НАЙМАНИМ ПРАЦІВНИКАМ 
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ПРО РОБОТУ ТА ЗАРПЛАТНЮ ПРИ МОБІЛІЗАЦІЇ 

 

Не плутати тимчасове звільнення на час проходження військової служби з розірванням трудових 

відносин, оскільки за працівниками, призваними на строкову військову службу, військову службу за 

призовом під час мобілізації, на особливий період або прийнятими на військову службу за контрактом 

у разі виникнення кризової ситуації, що загрожує національній безпеці, оголошення рішення про про-

ведення мобілізації та (або) введення воєнного стану на строк до закінчення особливого періоду або 

до дня фактичної демобілізації, зберігаються місце роботи, посада і компенсується із бюджету серед-

ній заробіток на підприємстві, в установі, організації, в яких вони працювали на час призову, незале-

жно від підпорядкування та форми власності. Виплата таких компенсацій із бюджету в межах серед-

нього заробітку проводиться за рахунок коштів Державного бюджету України в порядку, визначеному 

Кабінетом Міністрів України. 

За працівниками, які були призвані під час мобілізації, на особливий період та які підлягають зві-

льненню з військової служби у зв’язку з оголошенням демобілізації, але продовжують військову слу-

жбу у зв’язку з прийняттям на військову службу за контрактом, але не більше ніж на строк укладеного 

контракту, зберігаються місце роботи, посада і компенсується із бюджету середній заробіток на підп-

риємстві, в установі, організації, в яких вони працювали на час призову, незалежно від підпорядку-

вання та форми власності. Виплата таких компенсацій із бюджету в межах середнього заробітку про-

водиться за рахунок коштів Державного бюджету України в порядку, визначеному Кабінетом Мініст-

рів України. 

Норма про збереження місця роботи і компенсацію заробітної плати діє з 18.03.2014 р. згідно з п. 2 

Прикінцевих положень Закону № 1275. Отже, працівники, які були мобілізовані та у зв’язку з цим 

звільнені з роботи, мають бути поновлені на роботі. 

 

ПРО ПОРУШЕННЯ ЩОДО ЗБЕРЕЖЕННЯ РОБОТИ ТА ЗАРПЛАТНІ ПРИ  

МОБІЛІЗАЦІЇ 

 

З метою безумовного виконання законодавства в 

сфері оборони, мобілізації та захисту прав громадян 

України, які призвані під час мобілізації, постановою 

Верховної Ради України від 06.05.2014 р. № 1238-VII 

«Про додаткові заходи щодо зміцнення обороноздат-

ності та безпеки держави» доручено Генеральному 

прокурору України перевірити факти звільнення з ро-

боти та відмови у виплаті заробітної плати громадя-

нам, призваним на військову службу у зв’язку з мобі-

лізацією. 

Звернення до прокуратури – за місцем розташу-

вання підприємства. У заяві, написаній у довільній фо-

рмі, слід зазначити: прізвище, ім’я та по батькові зая-

вника; назву підприємства; посадових осіб, які допус-

тили порушення законодавства; характер порушення законодавства; відомості про мобілізацію – дату 

призову, назву військкомату, період перебування на військовій службі. 

Подати заяву потрібно у двох примірниках, один з яких має залишитись у мобілізованого з поміт-

кою канцелярії органу прокуратури про прийняття. Також можливо подати заяву поштою замовним 

листом із описом вкладених документів (заяви). 

 

ПРО ВИХІДНУ ДОПОМОГУ МОБІЛІЗОВАНИМ 

 

Вихідна допомога в сумі двох мінімальних заробітних плат згідно зі ст. 44 КЗпП мобілізованим 

не виплачується, оскільки людина не звільняється з роботи і трудові відносини не розриваються, а 

лише звільняється від роботи на певний час – на час виконання військових обов’язків. 

АЛЕ: особам, які були раніше звільнені з метою мобілізації і не поновлені на роботі, підприємство 

зобов’язане виплатити вихідну допомогу в сумі двох мінімальних заробітних плат. 
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Згідно, Закону України від 25.03.1992 р. «Про військовий обов’язок і військову службу» Стаття 

21. Матеріальне забезпечення громадян України у зв’язку з призовом або прийняттям на військову 

службу: «Громадянам України, які звільняються з роботи у зв’язку з призовом або прийняттям на вій-

ськову службу, виплачується вихідна допомога в розмірі двох мінімальних заробітних плат». 

 

Такий порядок визначений постановою КМУ від 04.03.2015 р. № 105. Зазначена вище гарантія збе-

рігається за працівниками, які під час проходження військової служби отримали поранення (інші 

ушкодження здоров’я) та перебувають на лікуванні у медичних закладах, а також потрапили у полон 

або визнані безвісно відсутніми, на строк до дня, наступного за днем їх взяття на військовий облік у 

районних (міських) військових комісаріатах після їх звільнення з військової служби у разі закінчення 

ними лікування в медичних закладах незалежно від строку лікування, повернення з полону, появи їх 

після визнання безвісно відсутніми або до дня оголошення судом їх померлими. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДЛЯ СПІЛКУВАННЯ З РОБОТОДАВЦЕМ. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 

ЗА НЕВИПЛАТУ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ 

 

За порушення законодавства про оплату праці винні особи притя-

гаються до дисциплінарної, матеріальної, адміністративної та кримі-

нальної відповідальності згідно із законодавством. 

Стаття 41 КУпАП передбачає накладення штрафу на посадових 

осіб від 30 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за 

порушення встановлених термінів виплати заробітної плати, ви-

плату її не в повному розмірі, порушення вимог законодавства про 

працю. 

Згідно зі ст. 175 КК України за безпідставну невиплату заробіт-

ної плати громадянам більше ніж за один місяць, вчинену умисно 

керівником, передбачається покарання у виді штрафу від 500 до 1000 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або виправних ро-

біт на строк до 2 років, або позбавлення волі на строк до двох років 

з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років. 

1. Написати на ім’я роботодавця пись-

мову заяву з вимогою: 

 виплатити заробітну плату; 

 компенсувати втрату частини заробіт-

ної плати у зв’язку із порушенням стро-

ків її виплати, відповідно визначивши 

суми недоотриманої заробітної плати з 

урахуванням індексу зростання цін; 

 надати обґрунтування підстав затримки 

у виплаті коштів. 
 

2. У разі відмови виплатити забор-

гованість із заробітної плати або 

у разі відсутності будь-якої реак-

ції з боку роботодавця слід звер-

нутися до прокуратури із заявою 

про невиплату заробітної плати 

та притягнення винних осіб до 

відповідальності. 
 

3. Можна звернутися до суду з по-

зовом про стягнення заборгова-

ної заробітної плати та відшкоду-

вання завданої її невиплатою 

шкоди. 
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ГАРАНТІЇ МОБІЛІЗОВАНИМ ФІЗИЧНИМ  

ОСОБАМ-ПІДПРИЄМЦЯМ 

 

За громадянами України, які призвані на строкову військову службу, військову службу за призовом 

під час мобілізації, на особливий період або прийняті на військову службу за контрактом, на строк до 

закінчення особливого періоду або до оголошення рішення про де-мобілізацію, не припиняється дер-

жавна реєстрація підприємницької діяльності фізичних осіб – підприємців. У разі не провадження 

ними підприємницької діяльності у період про - ведення мобілізації нарахування податків і зборів та-

ким фізичним особам – підприємцям не здійснюється (ч. 3 ст. 39 Закону України «Про військовий 

обов’язок і військову службу»). 

Тимчасово мобілізовані на військову службу підприємці і самозайняті особи звільняються від 

обов’язку нарахування, сплати та подання податкової звітності з податку на доходи фізичних осіб 

(ПДФО) або єдиного податку, а також єдиного внеску (ЄСВ) за себе на весь період такої служби (згі-

дно зі змінами, внесеними до Податкового кодексу України Законом України від 20.05.2014 р. «Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення оборонно-мобілізаційних 

питань під час проведення мобілізації»). 

Для отримання зазначених пільг демобілізований підприємець чи самозайнята особа зо 

бов’язані протягом 10 днів після демобілізації або після закінчення лікування (реабілітації) на-

дати органу доходів і зборів за місцем податкової реєстрації такі документи: 

 заяву про надання пільги в довільній формі; 

 копію військового квитка або копію іншого документа, виданого відповідним державним органом, 

із зазначенням даних про призов такої особи на військову службу під час мобілізації. 

 

 

 

Відповідно до ст. 8 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та чле-

нів їх сімей» час перебування громадян України на військовій службі зараховується до їх вислуги ро-

ків, стажу роботи, стажу роботи за спеціальністю, а також до стажу державної служби на пільгових 

умовах у порядку, що визначається КМУ. 

Час проходження військової служби, протягом якого військовослужбовець брав участь в АТО в 

особливий період, зараховується до стажу державної служби на пільгових умовах. Зокрема, один мі-

сяць стажу зараховується за три, тобто у трикратному розмірі (п. 3 Порядку об-числення стажу держа-

вної служби, затвердженого постановою КМУ від 03.05.1994 р. № 283). 

Строк перебування на військовій службі – військовослужбовців за призовом під час мобілізації та 

військова служба за контрактом – зараховується до страхового стажу для призначення пенсії, але не 

зараховується до страхового стажу для розрахунку лікарняних. 

Строк перебування на військовій службі – строкова військова служба – зараховується до страхового 

стажу для призначення пенсії та страхового стажу для розрахунку лікарняних. 

У разі відсутності трудової книжки або відповідного запису в ній для призначення пенсій під-

твердженням військової служби, служби цивільного захисту, служби в органах державної без-

пеки, розвідувальних органах, Держспецзв’язку слугують: 

 військові квитки; 

 довідки військових комісаріатів, військових частин і установ системи Міноборони, МВС, МНС, Мі-

нінфраструктури, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, ДПС, Управління державної охорони, Держ-

спецзв’язку, Держприкордонслужби, ДПтС, ДСНС; 

 довідки архівних і військово-лікувальних установ. 

Військова служба у складі діючої армії в період бойових дій зараховується до трудового стажу на 

підставі довідок військових комісаріатів, які видаються в порядку, що визначається Міноборони. 

Для підтвердження служби в органах внутрішніх справ приймаються довідки, які видаються в по-

рядку, що визначається МВС (п. 6 Порядку підтвердження наявного трудового стажу для призначення 
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пенсій за відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній, затвердженого постановою КМУ 

від 12.08.1993 р. № 637). 

 

ЗАПИСИ У ТРУДОВУ КНИЖКУ 

 

Запис про час служби у складі Збройних Сил України та ін-

ших військах із зазначенням дати призову  (зарахування) і дати 

звільнення зі служби вноситься окремим рядком до трудових 

книжок за місцем роботи. Цей запис вносять до трудової кни-

жки до занесення відомостей про роботу на підприємстві (п. 

2.19 Інструкції про порядок ведення трудових книжок праців-

ників, затвердженої наказом Міністерства праці України, Мі-

ністерства юстиції України, Міністерства соціального захисту 

населення України від 29.07.1993 р. № 58). 

Участь в АТО в особливий період зараховується до вислуги років, стажу державної служби на піль-

гових умовах: один місяць стажу (вислуги) зараховується за три, тобто у трикратному розмірі. 

Якщо учасник АТО до мобілізації працював, то під час участі в АТО його трудова книжка зберіга-

ється на підприємстві, де він працював (оскільки він не звільняється). 

Коли учасник АТО повертається на роботу, дані про його службу мають бути внесені підприємст-

вом на підставі військового квитка або довідки військових комісаріатів, військових частин і установ 

системи Міністерства оборони, МВС, МНС, Мінінфраструктури, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, 

ДПС, Управління державної охорони, Держспецзв’язку, Держприкордонслужби, ДПтС, ДСНС. 

Якщо учасник АТО до мобілізації не працював, але мав трудову книжку, то дані про його службу 

мають бути внесені до трудової книжки тим підприємством, куди він піде на роботу (перед записом 

про саму роботу) на підставі військового квитка або довідки військових комісаріатів, військових час-

тин і установ системи Міноборони, МВС, МНС, Мінінфраструктури, СБУ, Служби зовнішньої роз-

відки, ДПС, Управління державної охорони, Держспецзв’язку, Держприкордонслужби, ДПтС, ДСНС. 

Якщо учасник АТО до мобілізації не працював і не мав трудової книжки, йому мають завести тру-

дову книжку на підприємстві, куди він вперше піде працювати, і внести запис про військову службу 

на підставі військового квитка або довідки військових комісаріатів, військових частин і установ сис-

теми Міноборони, МВС, МНС, Мінінфраструктури, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, ДПС, Управ-

ління державної охорони, Держспецзв’язку, Держприкордонслужби, ДПтС, ДСНС. 

 

 

 

Відповідно до п. 20 ст. 10 прим. 1 ЗУ «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та 

членів їх сімей» військовослужбовцям, які проходять військову службу за призовом під час мобіліза-

ції, на особливий період та підлягають звільненню з військової служби у порядку і терміни, визначені 

рішенням Президента України, або у зв’язку з оголошенням демобілізації, надається відпустка з роз-

рахунку 1/12 частини тривалості відпустки, (Тривалість щорічної основної відпустки для військовос-

лужбовців, які мають вислугу в календарному обчисленні до 10 років, становить 30 календарних днів; 

від 10 до 15 років – 35 календарних днів; від 15 до 20 років – 40 календарних днів; понад 20 календар-

них років – 45 календарних днів), за кожний повний місяць служби у році звільнення. При цьому якщо 

тривалість відпустки таких військовослужбовців становить більш як 10 календарних днів, їм оплачу-

ється вартість проїзду до місця проведення відпустки в межах Україниі. 

У рік звільнення зі служби військовослужбовців, які проходять військову службу за призовом під 

час мобілізації, на особливий період та підлягають звільненню з військової служби у порядку і терміни, 

визначені рішенням Президента України, або у зв’язку з оголошенням демобілізації, у разі невикори-

стання ними щорічної основної відпустки їм виплачується грошова компенсація за всі невикористані 

дні щорічної основної відпустки. 
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У разі звільнення зі служби військовослужбовця, який проходить військову службу за призовом під 

час мобілізації, на особливий період та підлягає звільненню з військової служби у порядку і терміни, 

визначені рішенням Президента України, або у зв’язку з оголошенням демобілізації, до закінчення 

календарного року, за який він вже використав щорічну основну відпустку, провадиться відрахування 

із грошового забезпечення військовослужбовця за дні відпустки, використані в рахунок тієї частини 

календарного року, яка залишилася після звільнення військовослужбовця 

 

ВІДПУСТКА ЗА СІМЕЙНИМИ ОБСТАВИНАМИ 

 

Згідно з п. 9 ст. 10 прим. 1 ЗУ «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та чле-

нів їх сімей» Відпустка за сімейними обставинами без збереження грошового забезпечення нада-

ється військовослужбовцю у таких випадках: 

1) укладення ним шлюбу - тривалістю до 10 календарних днів; 

2) тяжкого стану здоров'я або смерті рідних по крові або по шлюбу: 

а) дружини (чоловіка), батька (матері), вітчима (мачухи), сина (дочки), пасинка (падчерки), рідного 

брата (рідної сестри) військовослужбовця, батька (матері) подружжя або особи, на вихованні якої пе-

ребував військовослужбовець, - тривалістю до 7 календарних днів без урахування часу, необхідного 

для проїзду до місця проведення відпустки та назад; 

б) інших рідних - тривалістю до 3 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду 

до місця проведення відпустки та назад; 

3) пожежі або іншого стихійного лиха, яке спіткало сім'ю військовослужбовця або осіб, зазначених 

у підпункті 2 цього пункту, - тривалістю до 15 календарних днів без урахування часу, необхідного для 

проїзду до місця проведення відпустки та назад; 

4) в інших виняткових випадках, коли присутність військовослужбовця в сім'ї необхідна, за рішен-

ням командира (начальника) військової частини - тривалістю до 3 календарних днів без урахування 

часу, необхідного для проїзду до місця проведення відпустки та назад. Така відпустка може надаватися 

один раз протягом календарного року. 

 

 

Відповідно до постанови КМУ № 413 від 12 

червня 2013 р. «Про затвердження переліку сі-

мейних обставин та інших поважних причин, що 

можуть бути підставою для звільнення громадян 

з військової служби та із служби осіб рядового і 

начальницького складу» військовослужбовці, 

крім військовослужбовців строкової військової 

служби, та особи рядового і начальницького 

складу на їх прохання можуть бути звільнені з 

військової служби та із служби осіб рядового і 

начальницького складу через такі сімейні об-

ставини та інші поважні причини: 

 виховання матір’ю (батьком) - військовослужбовцем, особою рядового чи начальницького складу, 

яка (який) не перебуває у шлюбі, дитини або кількох дітей, що з нею (з ним) проживають, без батька 

(матері); 

 утримання матір’ю (батьком) - військовослужбовцем, особою рядового чи начальницького складу, 

яка (який) не перебуває у шлюбі, повнолітньої дочки, сина віком до 23 років, якщо вона (він) є 



9 

 

інвалідом I чи II групи або продовжує навчання (студенти, курсанти, слухачі (крім курсантів і слу-

хачів військових навчальних закладів), стажисти вищого навчального закладу) і у зв’язку з цим по-

требує матеріальної допомоги матері (батька); 

 укладення шлюбу військовослужбовцем, особою рядового чи начальницького складу із громадян-

кою (громадянином) України, іноземцем або особою без громадянства, що постійно проживає за 

межами України; 

 хвороба військовослужбовця, особи рядового чи начальницького складу або члена його сім’ї, якщо 

така хвороба згідно з висновком лікарської або лікарсько-експертної комісії перешкоджає військо-

вослужбовцю або особі рядового чи начальницького складу проходити службу в даній місцевості 

чи проживати в ній членові його сім’ї, у разі відсутності можливості переміщення (переведення) до 

іншої місцевості; 

 необхідність постійного стороннього догляду за хворою дружиною (чоловіком), дитиною, а також 

батьками своїми чи дружини (чоловіка), що підтверджується відповідним медичним висновком ме-

дико-соціальної експертної комісії для осіб віком понад 18 років чи лікарсько-консультативної ко-

місії для осіб до 18 років; 

 наявність у військовослужбовця, особи рядового чи начальницького складу трьох і більше дітей; 

 неможливість призначення одного з військовослужбовців, осіб рядового чи начальницького складу, 

які перебувають у шлюбі, в межах одного населеного пункту (гарнізону) в разі переміщення (пере-

ведення) дружини (чоловіка) на нове місце служби до іншого населеного пункту (гарнізону); 

 довгострокове відрядження за кордон дружини (чоловіка) військовослужбовця, особи рядового і 

начальницького складу. 

 

 

ВИНАГОРОДА ЗА БЕЗПОСЕРЕДНЮ УЧАСТЬ В АТО 

 

За безпосередню участь в антитерористичній операції військовослужбовцям виплачується підви-

щене грошове забезпечення. Їм встановлена винагорода в розмірі 100 відсотків місячного грошового 

забезпечення, але не менш 3000 грн. (постанова КМУ від 04.06.2014 N 158 "Про перерозподіл деяких 

видатків державного бюджету, передбачених Міністерству фінансів на 2014 рік, та виділення коштів 

з резервного фонду державного бюджету"). 

Виплата винагороди здійснюється також під час перебування на стаціонарному лікуванні в закладах 

охорони здоров’я у зв’язку з пораненнями (контузіями, травмами, каліцтвами), отриманими під час 

участі у зазначених операціях і заходах. 

 

ГРОШОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

 

З 18 березня 2014 року військовослужбовцям, які проходять військову службу за призовом під час 

мобілізації, встановлено виплату грошового забезпечення як для військовослужбовців, які проходять 

військову службу за контрактом (постанова КМУ від 09.04.2014 N 111 "Питання грошового забезпе-

чення військовослужбовців, які проходять військову службу за призовом під час мобілізації, на особ-

ливий період"). 

  

ВИПЛАТИ 

 

Військовозобов'язаним, у тому числі резервістам, призваним на збори, передбачено виплати: 

 добових за кожний день перебування на зборах з урахуванням часу перебування у дорозі від вій-

ськового комісаріату до місця проведення зборів і назад у відсотках від норми, а саме: 
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 середнього заробітку працюючим військовозобов'язаним, у тому числі резервістам, призваним на 

збори, з наступним відшкодуванням підприємствам, установам, організаціям цих витрат за раху-

нок коштів, передбачених у державному бюджеті на утримання Міністерства оборони та інших 

центральних органів виконавчої влади, які здійснюють керівництво військовими формуваннями; 

 грошового забезпечення в розмірі мінімальної заробітної плати військовозобов'язаним, у тому чи-

слі резервістам, які не працюють; 

 одноразового грошового заохочення військовою частиною, з командиром якої резервіст заключив 

контракт (постанова Кабінету Міністрів України від 23.11.2006 N 1644 "Про порядок і розміри 

грошового забезпечення та заохочення військовозобов'язаних та резервістів"). 

 

ОДНОРАЗОВА ГРОШОВА ДОПОМОГА У РАЗІ ІНВАЛІДНОСТІ АБО ЧАСТКОВОЇ 

ВТРАТИ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ 

 

Військовослужбовцям, військовозобов'язаним, резервістам під час виконання ними обов'язків вій-

ськової служби у разі інвалідності або часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності 

передбачена виплата одноразової грошової допомоги за рахунок Державного бюджету (Закон України 

"Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей", постанова Кабінету Міні-

стрів України 25 грудня 2013 р. N 975 "Про затвердження Порядку призначення і виплати одноразової 

грошової допомоги у разі загибелі (смерті), інвалідності або часткової втрати працездатності без вста-

новлення інвалідності військовослужбовців, військовозобов'язаних та резервістів, які призвані на на-

вчальні (або перевірочні) та спеціальні збори чи для проходження служби у військовому резерві"). 

Ця допомога призначається і виплачується в кратних розмірах прожиткового мінімуму, вста-

новленого законом для працездатних осіб (1218 грн. у 2015 році): 

 у разі загибелі (смерті) — 500 прожиткових мінімумів (609 тисяч гривень); 

 у разі інвалідності (в залежності від групи) внаслідок поранення, травми, каліцтва, - 150 

- 250 прожиткових мінімумів (182,7 - 304,5 тис. грн.); 

 у разі інвалідності (в залежності від групи) внаслідок захворювання - 70 - 120 прожит-

кових мінімумів (85,3 - 146,2 тис. грн.); 

 у разі часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності одноразова гро-

шова допомога виплачується залежно від ступеня втрати працездатності, який визна-

чається медико-соціальними експертними комісіями, у розмірі 50 - 70 прожиткових мі-

німумів (60,9 - 85,3 тис. грн.). 

 

ПЕНСІЯ МОБІЛІЗОВАНИМ ПЕНСІОНЕРАМ 

 

Виплата пенсії пенсіонерам з числа військовослужбовців у разі призову їх на військову службу під 

час мобілізації, на особливий період, не припиняється. При цьому після звільнення зі служби виплата 

їм пенсій буде здійснена з урахуванням додаткової вислуги років на день демобілізації. 

 

СОЦІАЛЬНІ ГАРАНТІЇ ПРАВ ЧЛЕНІВ СІМЕЙ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ 

 

Відповідно до ст. 18 ЗУ «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» 

члени сімей військовослужбовців строкової служби мають переважне право при прийнятті на роботу 

і на залишення на роботі при скороченні чисельності або штату працівників, а також на першочергове 

направлення для професійної підготовки, підвищення кваліфікації і перепідготовки з відривом від ви-

робництва та на виплату на період навчання середньої заробітної плати. 

Місцеві ради надають позачергово місця дітям військовослужбовців та дітям військовослужбовців, 

які загинули чи померли або пропали безвісти під час проходження служби, у дитячих закладах за 

місцем проживання. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реалізація мікро-проекту «Центр інформаційно-правової підримки учасників АТО 

в Чернігівській області» здійснюється в рамках проекту «Громадські центри юридич-

ної та інформаційної допомоги в Україні», що реалізує Українська Гельсинська 

Спілки з прав людини (УГСПЛ)  при сприянні Національного фонду на підтримку 

демократії (NED). 

Проект є частиною плану дій Всеукраїнської освітньої програми «Розуміємо пра-

ва людини». 

Погляди розробників та виконавців мікро-проекту  не обов’язково збігаються з 

офіційною позицією Української Гельсинської Спілки з прав людини  та Національ-

ного фонду на підтримку демократії (NED). 

 

 

 



 


