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Короткий зміст пільги, соціальної гарантії 

 
1. Право на отримання пенсії 

пенсіонерам з числа 
військовослужбовців та осіб, які 
отримують пенсію за цим Законом, 
у разі призову їх на військову 
службу під час мобілізації, на 
особливий період до Збройних Сил 
України, інших утворених 
відповідно до законів України 
військових формувань. 

Статтю 2 після частини другої доповнено новою частиною такого змісту: 
«Пенсіонерам з числа військовослужбовців та осіб, які отримують пенсію за 
цим Законом, у разі призову їх на військову службу під час мобілізації, на 
особливий період до Збройних Сил України, інших утворених відповідно до 
законів України військових формувань та Державної спеціальної служби 
транспорту, на службу до органів внутрішніх справ, Державної служби 
спеціального зв’язку та захисту інформації України, органів та підрозділів 
цивільного захисту, податкової міліції та Державної кримінально-виконавчої 
служби України виплата пенсій на час такої служби не припиняється. 
Після звільнення із 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» 

2. Збереження місця роботи 
(посади), середнього заробітку на 
підприємстві, в установі, 
організації, незалежно від 
підпорядкування та форм 
власності" 

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 

3. Державна реєстрація 
підприємницької діяльності 
фізичних осіб-підприємців не 
припиняється 

За громадянами України, які проходять військову службу за призовом під час 
мобілізації, на особливий період, не припиняється державна реєстрація 
підприємницької діяльності фізичних осіб — підприємців 

4. Одноразова грошова допомога на 
день демобілізації 

Військовослужбовцям, які були призвані на військову службу за призовом у 
зв’язку з мобілізацією, виплата одноразової грошової 
допомоги, передбаченої цим пунктом, здійснюється за період такої служби з 
дня їхнього зарахування на 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 
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отримання такої грошової допомоги. 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), виплачується одноразова 
грошова допомога в розмірі 4 відсотків місячного грошового забезпечення за 
кожний повний календарний місяць служби, але не менш як 25 відсотків 
місячного грошового забезпечення.  
Умови та порядок виплати одноразової грошової допомоги 
військовослужбовцям, призваним на військову службу за призовом у зв’язку з 
мобілізацією, визначені у Постанові Кабінету Міністрів України від 17 
вересня 2014 № 460 

5. Право на грошове забезпечення 
військовослужбовців, які 
проходять військову службу за 
призовом під час мобілізації 

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 
 

6. Надання учасникам АТО статусу 
учасника бойових дій 

 
 

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 
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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. 
Додатково повідомляємо, що Порядок надання статусу учасника бойових дій 
особам, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність 
України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, 
забезпеченні її проведення, затверджено Постановою Кабінету Міністрів 
України від 20 серпня 2014 року № 413. Також рішенням Уряду створено 
Державну службу України у справах ветеранів війни та учасників 
антитерористичної операції (постанова Кабінету Міністрів України від 11 
серпня 2014 року № 326). В подальшому ця служба братиме участь в 
організації поховання учасників АТО 

7. Право членів сімей 
військовослужбовців та осіб 
рядового і начальницького складу 
Міністерства внутрішніх справ 
України, які загинули (пропали 
безвісти) або померли внаслідок 
поранення, контузії чи каліцтва, 
одержаних під час захисту 
Батьківщини або виконання інших 
обов'язків військової служби 
(службових обов'язків) на 

На сім’ї військовослужбовців та осіб рядового і начальницького складу 
Міністерства внутрішніх справ України, які загинули (пропали безвісти) або 
померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час 
захисту Батьківщини або виконання інших обов'язків військової служби 
(службових обов'язків), поширюється чинність Закону України "Про статус 
ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" (пункт 1 стаття 10 Закону 
України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"). 
Крім того, пункт 1 статті 10 (Особи, на яких поширюється чинність цього 
Закону) Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 
захисту" згідно із Законом № 1538-VII від 19.06.2014 після абзацу третього 
доповнено новим абзацом такого змісту: "сім’ї осіб рядового і 
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отримання  гарантій, передбачених 
Законом України “Про статус 
ветеранів війни, гарантії їх 
соціального захисту” 
 
 

начальницького складу органів внутрішніх справ України, які загинули або 
померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час участі 
в антитерористичній операції, захищаючи незалежність, суверенітет та 
територіальну цілісність України". 
 

8. Право членів сімей 
військовослужбовців, осіб, 
звільнених з військової служби, 
інших осіб які загинули (померли) 
внаслідок поранення, контузії або 
каліцтва, одержаних при захисті 
Батьківщини на отримання пенсії 
у розмірі 70 процентів грошового 
забезпечення (заробітної плати) 
загиблого (померлого) 
годувальника на одного 
непрацездатного члена сім’ї 

Передбачено: Членам сімей військовослужбовців, осіб, звільнених з 
військової служби, інших осіб, які мають право на пенсію за цим Законом, які 
загинули (померли) внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних 
при захисті Батьківщини, ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи або 
виконанні інших обов’язків військової служби (службових обов’язків), або 
внаслідок захворювання, пов’язаного з перебуванням на фронті, у 
партизанських загонах і з’єднаннях та підпільних організаціях і групах, 
визнаних такими законодавством України, ліквідацією наслідків 
Чорнобильської катастрофи чи участю у бойових діях у мирний час, які є 
непрацездатними та перебували на утриманні загиблого (померлого) 
годувальника (при цьому дітям та іншим особам, зазначеним в абзаці другому 
статті 30 цього Закону, незалежно від того, чи перебували вони на утриманні 
загиблого (померлого) годувальника, — 70 процентів грошового 
забезпечення (заробітної плати) загиблого (померлого) годувальника на 
одного непрацездатного члена сім’ї. Якщо на утриманні загиблого 
(померлого) годувальника перебували двоє і більше членів сім’ї, пенсія 
призначається у розмірі 90 процентів грошового забезпечення (заробітної 
плати) загиблого (померлого) годувальника, що розподіляється між ними 
рівними частками, але не менше ніж 40 процентів на кожного 
непрацездатного члена сім’ї. У таких самих розмірах, незалежно від причини 
смерті годувальника, обчислюються пенсії членам сімей померлих інвалідів 
війни та членам сімей, до складу яких входять діти, які втратили обох батьків 
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9. Одноразова грошова допомога у 
разі загибелі (смерті), 
інвалідності або часткової втрати 
працездатності без встановлення 
інвалідності 
військовослужбовців, 
військовозобов’язаних та 
резервістів, які призвані на 
навчальні (або перевірочні) та 
спеціальні збори чи для 
проходження служби у 
військовому резерві  

Одноразова грошова допомога призначається і виплачується у розмірі 500-
кратного прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатних 
осіб на дату загибелі (смерті), рівними частками членам сім’ї, батькам та 
утриманцям загиблого (померлого) військовослужбовця, 
військовозобов’язаного та резервіста. Одноразова грошова допомога 
призначається і виплачується:  
1) військовослужбовцю, інвалідність якого настала внаслідок поранення 
(контузії, травми або каліцтва), отриманого ним під час виконання обов’язків 
військової служби або внаслідок захворювання, пов’язаного з виконанням 
ним обов’язків військової служби, чи встановлення інвалідності особі після її 
звільнення з військової служби внаслідок зазначених причин, у розмірі: 
250-кратного прожиткового мінімуму, встановленого законом для 
працездатних осіб на дату встановлення інвалідності, - у разі встановлення 
інвалідності I групи; 
200-кратного прожиткового мінімуму, встановленого законом для 
працездатних осіб на дату встановлення інвалідності, - у разі встановлення 
інвалідності II групи; 
150-кратного прожиткового мінімуму, встановленого законом для 
працездатних осіб на дату встановлення інвалідності, - у разі встановлення 
інвалідності III групи; 
2) військовослужбовцю, інвалідність якого настала в період проходження 
військової служби або внаслідок захворювання, пов’язаного з проходженням 
ним військової служби, або встановлення особі, звільненій з військової 
служби, інвалідності не пізніше ніж через три місяці після звільнення її з 
військової служби чи після закінчення тримісячного строку, але внаслідок 
захворювання або нещасного випадку, що мали місце в період проходження 
зазначеної служби, у розмірі: 
120-кратного прожиткового мінімуму, встановленого законом для 
працездатних осіб на дату встановлення інвалідності, - у разі встановлення 
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інвалідності I групи; 
90-кратного прожиткового мінімуму, встановленого законом для 
працездатних осіб на дату встановлення інвалідності, - у разі встановлення 
інвалідності II групи; 
70-кратного прожиткового мінімуму, встановленого законом для 
працездатних осіб на дату встановлення інвалідності, - у разі встановлення 
інвалідності III групи; 
3) військовозобов’язаному або резервісту, якого призвано на навчальні (або 
перевірочні) та спеціальні збори чи для проходження служби у військовому 
резерві, інвалідність якого настала внаслідок поранення (контузії, травми або 
каліцтва), заподіяного військовозобов’язаному чи резервісту під час 
виконання обов’язків військової служби або служби у військовому резерві, 
або не пізніше ніж через три місяці після закінчення зборів, проходження 
служби у військовому резерві, але внаслідок захворювання або нещасного 
випадку, що мали місце в період проходження таких зборів, служби у 
військовому резерві, у розмірі: 
120-кратного прожиткового мінімуму, встановленого законом для 
працездатних осіб на дату встановлення інвалідності, - у разі встановлення 
інвалідності I групи; 
90-кратного прожиткового мінімуму, встановленого законом для 
працездатних осіб на дату встановлення інвалідності, - у разі встановлення 
інвалідності II групи; 
70-кратного прожиткового мінімуму, встановленого законом для 
працездатних осіб на дату встановлення інвалідності, - у разі встановлення 
інвалідності III групи. 
У разі часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності 
одноразова грошова допомога виплачується залежно від ступеня втрати 
працездатності, який встановлюється медико-соціальними експертними 
комісіями, у розмірі, що визначається у відсотках від: 
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70-кратного прожиткового мінімуму, встановленого законом для 
працездатних осіб на дату встановлення ступеня втрати працездатності, - 
військовослужбовцю, який отримав поранення (контузію, травму або 
каліцтво) під час виконання обов’язків військової служби, що призвело до 
часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності; 
50-кратного прожиткового мінімуму, встановленого законом для 
працездатних осіб на дату встановлення ступеня втрати працездатності, - 
військовослужбовцю строкової військової служби, який отримав поранення 
(контузію, травму або каліцтво) у період проходження ним строкової 
військової служби, що призвело до часткової втрати працездатності без 
встановлення інвалідності; 
50-кратного прожиткового мінімуму, встановленого законом для 
працездатних осіб на дату встановлення ступеня втрати працездатності, - 
військовозобов’язаному або резервісту, якого призвано на навчальні (або 
перевірочні) та спеціальні збори чи для проходження служби у військовому 
резерві, який отримав поранення (контузію, травму або каліцтво) під час 
виконання обов’язків військової служби або служби у військовому резерві, 
що призвело до часткової втрати працездатності без встановлення йому 
інвалідності 

10. Одноразова грошова допомога у 
разі загибелі (смерті) або 
каліцтва працівника міліції та 
компенсація заподіяння шкоди 
його майну 

Виплата одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті) або каліцтва 
працівника міліції та компенсація заподіяння шкоди його майну. 
У разі загибелі (смерті) працівника міліції, який перебував на службі в 
органах внутрішніх справ, під час виконання ним службових обов'язків по 
охороні громадського порядку та боротьбі із злочинністю сім'ї загиблого 
(померлого), а в разі її відсутності його батькам та утриманцям виплачується 
одноразова грошова допомога в розмірі десятирічного грошового 
забезпечення загиблого (померлого) за останньою посадою в порядку та на 
умовах, визначених Кабінетом Міністрів України.  
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У разі поранення (контузії, травми або каліцтва), заподіяного працівнику 
міліції під час виконання ним службових обов'язків, а також інвалідності, що 
настала в період проходження служби в органах внутрішніх справ або не 
пізніше ніж через три  
місяці після звільнення зі служби чи після закінчення цього строку, але 
внаслідок захворювання або нещасного випадку, що мали місце в  
період проходження служби в органах внутрішніх справ, залежно від ступеня 
втрати працездатності йому виплачується одноразова грошова допомога в 
розмірі до п'ятирічного грошового забезпечення за останньою посадою в 
порядку та на умовах, визначених Кабінетом Міністрів України. Визначення 
ступеня втрати працездатності працівником міліції у період проходження 
служби в органах внутрішніх справ у кожному випадку ушкодження здоров'я 
здійснюється в індивідуальному порядку відповідно до законодавства 

11. Одноразова грошова допомога у 
разі загибелі (смерті), травми або 
поранення, захворювання чи 
інвалідності осіб рядового і 
начальницького складу служби 
цивільного захисту 
 

Виплата одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті), травми або 
поранення, захворювання чи інвалідності осіб рядового і начальницького 
складу служби цивільного захисту 
У разі загибелі (смерті) особи рядового чи начальницького складу служби 
цивільного захисту під час виконання службових обов’язків сім’ї загиблого 
(померлого), а в разі її відсутності - його батькам та утриманцям виплачується 
одноразова грошова допомога у розмірі десятирічного грошового 
забезпечення загиблого (померлого) за останньою посадою, яку він обіймав, 
у порядку та на умовах, встановлених Кабінетом Міністрів України. 
У разі травми або поранення, заподіяного особі рядового чи начальницького 
складу служби цивільного захисту під час виконання службових обов’язків, а 
також інвалідності, що настала у період проходження служби або не пізніше 
ніж через три місяці після звільнення із служби, чи після закінчення цього 
строку, але внаслідок захворювання або нещасного випадку, що стався у 
період проходження служби, пов’язаного з виконанням службових обов’язків, 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/908-2007-%D0%BF
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залежно від ступеня втрати працездатності такій особі виплачується 
одноразова грошова допомога у розмірі до п’ятирічного грошового 
забезпечення за останньою посадою у порядку та на умовах, встановлених 
Кабінетом Міністрів України. Визначення ступеня втрати працездатності 
особою рядового чи начальницького складу служби цивільного захисту у 
період проходження служби у кожному випадку ушкодження здоров’я 
здійснюється в індивідуальному порядку відповідно до законодавства. 
У всіх випадках розмір одноразової грошової допомоги у разі загибелі 
(смерті) особи рядового чи начальницького складу служби цивільного 
захисту не може бути меншим за стократний розмір прожиткового мінімуму, 
встановленого законом для працездатних осіб на час виплати допомоги. 
Якщо особа рядового чи начальницького складу служби цивільного захисту 
або члени її сім’ї одночасно має право на отримання одноразової грошової 
допомоги з підстав, передбачених цією статтею, та одноразової грошової 
допомоги або компенсаційної виплати, встановленої іншими законами, 
виплата відповідних грошових сум здійснюється за однією з підстав за 
вибором особи, яка має право на отримання таких виплат. 
 

12.  Дозволити Міністерству оборони України, Головному управлінню 
Національної гвардії України, Службі безпеки України, Адміністрації 
Державної прикордонної служби України, Управлінню державної охорони 
України під час проведення антитерористичної операції присвоювати в 
порядку заохочення військовослужбовцям — учасникам антитерористичної 
соціальних гарантій операції чергові військові звання до полковника (капітана 
1 рангу) включно незалежно від займаної посади та строків вислуги у 
відповідному званні. 
Так, зокрема, з метою заохочення осіб рядового і начальницького складу 
органів внутрішніх справ, які залучаються до проведення антитерористичної 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/908-2007-%D0%BF
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операції, п. 1 постанови Кабінету Міністрів України від 17 липня 2014 р.              
№ 271 дозволено Міністерству внутрішніх справ під час проведення 
антитерористичної операції присвоювати в порядку заохочення особам 
рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ - учасникам 
антитерористичної операції чергові спеціальні звання до полковника міліції 
включно незалежно від займаної посади та строків вислуги у відповідному 
званні 
 

13. Надбавка за виконання особливо 
важливих завдань під час 
проходження служби у розмірі 
100% 

Передбачена надбавка за виконання особливо важливих завдань під час 
проходження служби ( у відсотках посадового окладу за військовим званням 
та надбавки за вислугу років) військовослужбовцям що залучаються 
Антитерористичним центром та його координаційними групами при 
регіональних органах СБУ до проведення заходів щодо запобігання 
терористичним проявам та їх припинення, за період виконання ними 
спеціальних завдань, пов’язаних з антитерористичною діяльністю — 100% 
 

14. Медичне забезпечення Згідно з постановою, «Військовослужбовці Збройних Сил України, 
Національної гвардії України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої 
розвідки України, Державної прикордонної служби України, особи рядового, 
начальницького складу і військовослужбовці Міністерства внутрішніх справ 
України, інших утворених відповідно до законів України військових 
формувань, які захищаючи незалежність, суверенітет та територіальну 
цілісність України, брали участь в антитерористичній операції і зазнали 
поранень, контузій чи іншого ушкодження здоров’я, мають право на 
безоплатне медичне обслуговування (лікування, диспансеризацію, медичну 
реабілітацію та ін.) в клінічній лікарні „Феофанія“ Державного управління 
справами». Постановою передбачено, що медична допомога зазначеним 
особам надається закладами охорони здоров’я невідкладно 
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15. Винагорода в розмірі 100 
відсотків місячного грошового 
забезпечення та заробітної плати 

Установити, що 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, водіям автотранспортних 
засобів Національної гвардії і Державної прикордонної служби починаючи з 1 
травня 2014 р. виплачується винагорода в розмірі 100 відсотків місячного 
грошового забезпечення та заробітної плати, але не менш ніж 3000 гривень, у 
розрахунку на місяць 
 

16. Безоплатне поховання учасника 
Антитерористичної операції 

Відповідно до статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх 
соціального захисту» військовослужбовці (резервісти, військовозобов’язані) 
та працівники 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, визнаються учасниками 
бойових дій. 
Відповідно до Закону України «Про поховання та похоронну справу» 
безоплатне поховання осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, 
учасників бойових дій та інвалідів війни здійснюється за рахунок коштів 
державного та місцевого бюджетів в порядку, визначеному Кабінетом 
Міністрів України. Зокрема, це Постанова КМУ від 28 жовтня 2004 року № 
1445 «Про затвердження Порядку проведення безоплатного поховання 
померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги та особливі трудові 
заслуги перед Батьківщиною, учасників бойових дій та інвалідів війни». 
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Крім того, відповідно до статті 34 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», до повноважень органів місцевого 
самоврядування належить вирішення питань про надання за рахунок коштів 
місцевих бюджетів ритуальних послуг у зв’язку з похованням ветеранів війни 
та інших категорій громадян. 

 

За довідковою інформацією звертатися: Святошинського районного 
військового комісаріату за адресою: м. Київ, вул. Оніскевича, 1,  

телефон  (044) 424 10 24. 
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