
НОВОВОДОЛАЗЬКЕ РАЙОННЕ УПРАВЛІННЯ ЮСТИЦІЇ 

інформує 

 
У зв’язку зі змінами, що відбулися в законодавстві України 

Нововодолазьке РУЮ надає додаткові роз’яснення щодо прав та 

обов’язків, соціального та правового захисту військовозобов’язаних, 

призваних на військову службу у зв’язку з мобілізацією, резервістів, а 

також військовослужбовців, прийнятих на військову службу в 

добровільному порядку (за контрактом)  

 

Призов громадян на військову службу (крім тих, що проходять службу 

у військовому резерві) під час мобілізації або залучення їх до виконання 

обов'язків за посадами, передбаченими штатами воєнного часу, здійснюють 

місцеві органи виконавчої влади через військові комісаріати 

(військовозобов'язаних Служби безпеки України - Центральне управління 

або регіональні органи Служби безпеки України, військовозобов'язаних 

Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту - відповідні 

органиуправління центрального органу виконавчої влади, який забезпечує 

формування та реалізує державну політику у сфері цивільного захисту). 

Резервістів на військову службу під час оголошення мобілізації призивають 

командири військових частин, в яких вони проходять службу у військовому 

резерві. 

Військовозобов'язані та резервісти, які перебувають на зборах, у разі 

оголошення мобілізації продовжують перебувати на зборах. За необхідності 

зазначені особи призиваються па військову службу командирами відповідних 

військових частин за розпорядженням Генерального штабу Збройних Сил 

України. 

Відповідно до статті 23 Закону не підлягають призову на військову 

службу під час мобілізації військовозобов'язані:  

 заброньовані на період мобілізації та на воєнний час за органами 

державної влади, іншими державними органами, органами місцевого 

самоврядування, а також за підприємствами, установами і організаціями в 

порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України; 

 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 п'ять і більше дітей віком до 16 

років (такі чоловіки можуть бути призвані на військову службу у разі їх 

згоди тільки за місцем проживання); 

 жінки, на утриманні яких перебувають діти віком до 16 років (такі жінки 

можуть бути призвані на військову службу в 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; 

 інші військовозобов'язані або окремі категорії громадян у передбачених    

     законами випадках. 

Призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період 

не підлягають також студенти та аспіранти, які навчаються на денній формі 

навчання. 

Питання грошового забезпечення військовослужбовців, які проходять 

військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, 

визначені постановою Кабінету Міністрів України від 09 квітня 2014 р. 

№111. 

Згідно зі статтею 39 Закону призов військовозобов'язаних та резервістів 

на військову службу у зв'язку з мобілізацією та звільнення з військової 

служби у зв'язку з демобілізацією проводяться в порядку, визначеному 

Законом України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію». 

Частинами другою, третьою цієї статті Закону передбачено, що за 

громадянами України, які проходять військову службу за призовом під час 

мобілізації, на особливий період, але не більше одного року, зберігаються 

місце роботи (посада), середній заробіток на підприємстві, в установі, 

організації, незалежно від підпорядкування та форм власності (дію частин 

другої, третьої статті 39 поширено на громадян України, які починаючи з 

18.03.2014 р. були призвані на військову службу на підставі Указу 

Президента України від 17.03.2014 р. № 303 «Про часткову мобілізацію», 

згідно із Законом України від 20.05.2014 р. № 1275-VII) 

За громадянами України, які проходять військову службу за призовом 

під час мобілізації, на особливий період, не припиняється державна 

реєстрація підприємницької діяльності фізичних осіб - підприємців. 

До Розділу ІІ Закону України «Про соціальний і правовий захист 

військовослужбовців та членів їх сімей» внесено наступні зміни. 

Щодо права на відпустки: 

В особливий період з моменту оголошення мобілізації до часу введення 

воєнного стану або до моменту прийняття рішення про демобілізацію 

надання військовослужбовцям щорічних основних відпусток здійснюється за 

умови одночасної відсутності не більше 30 відсотків загальної чисельності 

військовослужбовців певної категорії відповідного підрозділу. 

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. 

Надання військовослужбовцям у періоди, передбачені пунктами 17 і 18 

цієї статті, інших видів відпусток, крім відпусток військовослужбовцям-

жінкам у зв’язку з вагітністю та пологами, для догляду за дитиною до 



досягнення нею трирічного віку, а в разі якщо дитина потребує домашнього 

догляду, - тривалістю, визначеною в медичному висновку, але не більш як до 

досягнення нею шестирічного віку, а також відпусток у зв’язку з хворобою 

або для лікування після тяжкого поранення за висновком (постановою) 

військово-лікарської комісії, припиняється". 

Щодо пенсійного забезпечення і виплати одноразової грошової 

допомоги при звільненні з військової служби: 

Військовослужбовцям, які були призвані на військову службу за 

призовом у зв'язку з мобілізацією, виплата одноразової грошової допомоги 

здійснюється за період такої служби з дня їхнього зарахування па службу без 

урахування періоду попередньої військової служби, на якій вони перебували 

у мирний час, за винятком тих осіб, які при звільненні з військової служби у 

мирний час не набули права на отримання такої грошової допомоги. 

Зазначена допомога виплачується на день демобілізації таких 

військовослужбовців. Умови та порядок виплати одноразової грошової 

допомоги військовослужбовцям, призваним на військову службу за призовом 

у зв'язку з мобілізацією, визначаються Кабінетом Міністрів України. 

Одноразова грошова допомога не виплачується військовослужбовцям, 

які станом на 16 березня 2014 року проходили службу на території 

Автономної Республіки Крим та міста Севастополя і в установленому 

порядку не продовжили її проходження за межами тимчасово окупованої 

території України. 

Військовослужбовцям виплачуються грошова допомога на 

оздоровлення та державні допомоги сім'ям з дітьми в порядку і розмірах, що 

визначаються законодавством України. 

Військові формування, військовослужбовці яких загинули чи померли 

в період проходження військової служби, подають їх сім'ям і батькам 

допомогу в проведенні похорон) і компенсують матеріальні витрати на 

ритуальні послуги та на спорудження пам'ятників у розмірах, встановлених 

Кабінетом Міністрів України. 

Батькам та неповнолітнім дітям, а також дітям - інвалідам з дитинства 

(незалежно від їх віку) військовослужбовців, які загинули чи померли або 

пропали безвісти в період проходження військової служби, державою 

виплачується одноразова грошова компенсація в розмірі суми державного 

страхування військовослужбовців з урахуванням коефіцієнта індексації 

грошових доходів.). 

Відповідно до положень статті 8 «Про соціальний і правовий захист 

військовослужбовців та членів їх сімей», зокрема, час перебування громадян 

України на військовій службі зараховується до їх страхового стажу, стажу 

роботи, стажу роботи за спеціальністю, а також до стажу державної служби. Час 

проходження строкової військової служби зараховується до стажу роботи, що 

дає право на призначення пенсії за віком на пільгових умовах, якщо на момент 

призову на строкову військову службу особа навчалася за фахом у професійно-

технічному навчальному закладі, працювала за професією або займала посаду, 

що передбачала право на пенсію на пільгових умовах до введення в дію Закону 



України «Про пенсійне забезпечення» або па пенсію за віком на пільгових 

умовах до набрання чинності Законом України «Про загальнообов'язкове 

державне пенсійне страхування». Час навчання в професійно-технічному 

навчальному закладі і час проходження строкової військової служби, які 

зараховуються до пільгового стажу, не повинні перевищувати наявного стажу 

роботи, що дає право на пенсію на пільгових умовах. 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. 

Військовослужбовці, які були призвані на військову службу під час 

мобілізації, на особливий період, мають переважне право на укладення 

контракту на проходження військової служби після завершення особливого 

періоду. 

До статті 14 Закону України «Про соціальний і правовий захист 

військовослужбовців та членів їх сімей» внесено зміни щодо пільг 

військовослужбовцям та членам їх сімей, а саме:  

Військовослужбовцям з початку і до закінчення особливого періоду, а 

резервістам та військовозобов'язаним - з моменту призову під час мобілізації 

і до закінчення особливого періоду штрафні санкції, пеня за невиконання 

зобов'язань перед підприємствами, установами і організаціями усіх форм 

власності, у тому числі банками, та фізичними особами, а також проценти за 

користування кредитом не нараховуються. 
 

Принагідно інформуємо, що пунктом 19 статті 6 Закону України «Про 

статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» встановлено, що 

учасниками бойових дій визнаються військовослужбовці (резервісти, 

військовозобов'язані) та працівники Збройних Сил України. Національної 

гвардії України. Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, 

Державної прикордонної служби України, особи рядового, начальницького 

складу, військовослужбовці, працівники Міністерства внутрішніх справ 

України, Управління державної охорони України, Державної служби 

спеціального зв'язку та захисту інформації України, інших утворених відповідно 

до законів України військових формувань, які захищали незалежність, 

суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в 

антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи 

безпосередньо в районах антитерористичної операції, а також працівники 

підприємств, установ, організацій, які залучалися та брали безпосередню участь 

в антитерористичній операції в районах її проведення у порядку, встановленому 

законодавством. 

Порядок надання статусу учасника бойових дій особам, зазначеним в 

абзаці першому цього пункту, категорії таких осіб та терміни їх участі 

(забезпечення проведення) в антитерористичній операції, а також райони 

антитерористичної операції визначає Кабінет Міністрів України. 

 


