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У спеціальному випуску інформаційно-аналітичного бюлетеня Харківської правозахисної 
групи 39 дан перелік пільг для військовослужбовців та членів їх сімей відповідно до 
чинного законодавства. Довідник підготовлений у рамках проекту "Освіта в галузі прав 
людини для військовослужбовців України" за програмою Європейського Союзу TACIS-
Democracy  

 
 

ВСТУП 
Відповідно до статті 3 Конституції України найвищою соціальною цінністю в Україні 
визнаються людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека, а 
утвердження і забезпечення прав і свобод людини - є головним обов'язком держави. 
Громадяни України мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед 
законом. Військовослужбовці, тобто громадяни України, які відбувають військову службу 
відповідно до закону, мають всю повноту конституційних (політичних, соціально-
економічних, культурних, релігійних та особистих) прав. Це випливає із змісту 
Конституції України і підкреслено у статті 6 Тимчасового статуту внутрішньої служби 
Збройних Сил України. Водночас військовослужбовці, враховуючи особливості їх служби, 
повинні погодитися з певними обмеженнями своїх основних прав та свобод, зокрема 
таких, як свобода пересування, вибір місця проживання, участь у діяльності політичних 
партій, страйках та демонстраціях, заняття підприємництвом. Службова діяльність і побут 
цієї категорії громадян детально регламентовані, часто пов'язані з підвищеним ризиком 
для здоров'я і життя. Крім того, на них покладається підвищена юридична 
відповідальність. Згідно із статтею 17 Конституції України держава забезпечує соціальний 
захист військовослужбовців та членів їх сімей. З цією метою, зокрема, законодавством 



встановлено систему пільг. Цей короткий довідник є спробою систематизувати пільги, 
передбачені чинним законодавством для військовослужбовців, ветеранів військової 
служби, військовозобов'язаних, членів їх сімей. Пільги вказуються з посиланням на закон 
чи інший нормативно-правовий акт, який встановлює пільгу чи визначає механізм її 
реалізації. 
 
 
 

ПІЛЬГИ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦЯМ 
Пільги військовослужбовцям - особливі права, переваги та привілеї, що надаються на 
підставі чинного законодавства громадянам, які відбувають військову службу, з метою 
соціального захисту, компенсації певних обмежень їх прав та свобод, пов`язаних з 
перебуванням на військовій службі, та стимулювання зацікавленості у її проходженні. 
Пільги військовослужбовцям визначаються законами України "Про соціальний і правовий 
захист військовослужбовців та членів їх сімей", "Про загальний військовий обов`язок і 
військову службу", іншими законами та нормативно-правовими актами. Зміст та обсяг 
існуючих пільг військовослужбовцям залежать від виду військової служби, складу 
військовослужбовців, їх військових звань, посад і кваліфікації, тривалості та умов служби. 
Для всіх категорій військовослужбовців встановлені такі основні пільги:  

• виплата вихідної допомоги при призові або прийнятті на військову службу (№ 2, 
ст.21)* (* тут і далі в дужках зазначено: № відповідного нормативного акту/актів, 
яким/якими передбачена пільга, стаття (ст.), пункт (п.), підпункт (п.п.) чи розділ 
(розд.) нормативного акту. Перелік нормативних актів додається у кінці 
довідника.);  

• звільнення від сплати податків з грошового забезпечення та підвищення його суми 
в залежності від умов та строків служби, кваліфікації військовослужбовця (№ 14, 
ст.5);  

• продовольче, речове та інше матеріальне забезпечення за встановленими нормами 
(№1,ст.9; №№19, 22, 27, 39, 40, 43; 59, п.п.5.1.10, 5.5);  

• безоплатна кваліфікована медична допомога у військово-медичних закладах, а при 
їх відсутності чи у невідкладних випадках - в інших лікувально-профілактичних 
закладах за рахунок відповідних військових формувань (№ 1, ст.11, п.1);  

• безкоштовний проїзд разом із членами сімей (крім членів сімей 
військовослужбовців строкової служби) і перевезення багажу на нове місце 
служби, а також безкоштовний проїзд у відпустку (№ 1, ст.14, п.1, № 32);  

• державне обов`язкове особисте страхування на випадок загибелі або смерті в 
розмірі 100-кратного мінімального прожиткового рівня населення України, а також 
в разі поранення, контузії, травми або каліцтва, захворювання, одержаних у період 
проходження служби (№ 1, ст.16; № 21, № 31);  

• звільнення від сплати державного мита за видачу їм вперше паспорта громадянина 
України (№ 15, ст.4, п.17);  

• грошова допомога при звільненні з військової служби та в інших, передбачених 
законодавством випадках (№ 1, ст.15, п.2; № 29; № 49, розд.5);  

• пенсійне забезпечення після звільнення з військової служби на підставах та у 
випадках, передбачених Законом України "Про пенсійне забезпечення 
військовослужбовців та осіб начальницького складу органів внутрішніх справ" (№ 
1, ст.15, п.1; №№ 3, 29);  

• забезпечення зайнятості та виплата матеріальної допомоги особам, звільненим з 
військової служби без права на пенсію, у розмірі допомоги по безробіттю на 



умовах та у порядку, передбачених законодавством про зайнятість населення (№ 1, 
ст.8, п.4; № 9, ст.27);  

• забезпечення соціальної та професійної адаптації військовослужбовців, які 
звільняються у зв`язку із скороченням штатів або з організаційними заходами (для 
військовослужбовців строкової служби - у випадку, якщо вони не встигли 
працевлаштуватися до призову) (№ 1, ст.8, п.5);  

• зарахування часу перебування на військовій службі до загального і безперервного 
трудового стажу, а також роботи за фахом та роботи за призначенням (№ 1, ст.8, 
п.1; № 44, п.11).  

Для військовослужбовців строкової служби передбачені пільги:  

• користування правом безоплатного проїзду всіма видами міського пасажирського 
транспорту (за винятком таксі) та автомобільним транспортом загального 
користування в сільській місцевості, а також залізничним і водним транспортом 
приміського сполучення та автобусами приміських маршрутів (№ 1, ст.14, п.2);  

• безоплатна відправка та одержання листів, а також безкоштовна відправка 
посилкою особистого одягу після призову (№ 1, ст.14, п.4);  

• безоплатне санаторно-курортне лікування при наявності медичних показань (таке 
ж право мають курсанти вищих військово-навчальних закладів) (№ 1, ст.11, п.4, № 
54);  

• збереження протягом усього терміну служби житлового приміщення, яке вони 
займали до призову на службу, та права перебувати в списках громадян, прийнятих 
на квартирний облік (такі ж права мають офіцери, призвані на військову службу із 
запасу на строк до трьох років, а прапорщики, мічмани та військовослужбовці 
військової служби за контрактом - протягом перших п`яти років перебування на 
військовій службі) (№ 1, ст.12, п.п.2,10; № 4, ст.71);  

• надання земельної ділянки у тимчасове користування в т.ч. на умовах оренди, 
іншим особам терміном до 5 років у разі призову члена селянського 
(фермерського) господарства на строкову військову службу (№ 12, ст.13);  

• отримання перед звільненням у запас роз`яснень щодо пільг, які передбачені для 
них чинним законодавством (№ 57, п.8);  

• забезпечення при звільненні зі служби справним обмундируванням, проїзними 
документами до місця проживання, харчуванням на час перебування в дорозі (№ 
2,ст.26,п.5; № 17-1, п.94; №59,п.5.1.18);  

• зарахування для продовження навчання до того ж навчального закладу, де вони 
навчалися до призову на службу (№ 1, ст.13, ч.3);  

• працевлаштування у тримісячний строк після звільнення з військової служби на те 
ж підприємство, в установу чи організацію (або їх правонаступників), де вони 
працювали до призову на військову службу, і на посаду, не нижче за ту, що вони 
займали до призову, а у випадках дострокового звільнення зі служби за станом 
здоров`я або сімейними обставинами вони мають право на попереднє місце роботи 
(посаду) протягом трьох місяців з дня призову на військову службу, не враховуючи 
часу проїзду до місця проживання (№ 1, ст.8, п.3; № 2, ст.26, п.5);  

• гарантоване право отримання першого робочого місця на строк не менше 2 років 
після звільнення зі служби (№ 10, ст.7);  

• переважне право на залишення на роботі при скороченні чисельності або штату 
працівників у зв`язку із змінами в організації виробництва і праці протягом двох 
років з дня звільнення з військової служби (№ 1, ст.8, п.3);  

• зарахування строку військової служби до стажу державної служби (№ 37).  



Військовослужбовці строкової служби, які постраждали внаслідок Чорнобильської 
катастрофи, проходять обов`язкове щорічне медичне обстеження та отримують 
обов`язкові щорічні відпустки тривалістю не менше 30 діб без урахування часу проїзду 
((№ 7, ст.25). 
Особам офіцерського складу, прапорщикам, мічманам та військовослужбовцям 
військової служби за контрактом встановлені пільги:  

• збільшення тривалості щорічних відпусток в залежності від вислуги років на 
військовій службі, отримання додаткових відпусток із збереженням матеріального 
забезпечення за особливий характер служби, за сімейними обставинами, у зв`язку з 
навчанням у навчальних закладах та інших поважних причин (№ 1, ст.10, п.4; № 
17-1, п.п.110-115; № 17-2, розд.5; № 17-3, розд.6);  

• санаторно-курортне лікування та відпочинок у будинках відпочинку і на 
туристських базах військових формувань з пільговою оплатою вартості путівок (№ 
1, ст.11, п.3; № 54);  

• забезпечення осіб офіцерського складу (а прапорщиків, мічманів та 
військовослужбовців військової служби за контрактом - через 5 років після 
прийняття на військову службу) та членів їх сімей постійними житловими 
приміщеннями за встановленими нормами, а до їх надання - забезпечення 
службовим чи орендованим військовою частиною житлом або за бажанням 
військовослужбовця виплата йому компенсації за піднайом (найом) ним житлового 
приміщення (№ 1, ст.12, п.п.1,2; №№ 41.52,53);  

• прописка (разом з членами сімей) на період до отримання житла за місцем 
дислокації військової частини або на житлову площу родичів військовослужбовця 
чи його дружини, а також інших громадян незалежно від розміру житлової площі 
(№№ 25, 26);  

• користування додатковою житловою площею у встановлених випадках  

(№ 4, ст.49; № 23, п.27 );  

• 50-процентна знижка плати за користування житлом (квартирної плати) та плати за 
комунальні послуги (водопостачання, газ, електрична, теплова енергія та інші 
послуги) в житлових будинках усіх форм власності, в межах норм, передбачених 
чинним законодавством (№ 1, ст.12, п.6);  

• бронювання військовослужбовцям, що мають вислугу не менше 20 років, житлової 
площі, яку вони та члени їх сімей займають, при направленні для проходження 
служби за межі України або при переведенні на службу у місцевість, що зазнала 
інтенсивного радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи, 
на весь час перебування за межами України, чи у зазначеній місцевості (№ 1, ст.12, 
п.5);  

• першочерговий вступ до житлово-будівельного (житлового) кооперативу або 
одержання земельної ділянки для індивідуального житлового будівництва (№ 1, 
ст.12, п.7);  

• одержання кредитів на індивідуальне та кооперативне житлове будівництво або 
придбання житлового будинку на строк до 20 років з частковим чи повним (в 
залежності від вислуги років військовослужбовця) погашенням за рахунок 
військових формувань (№ 1, ст.12, п.8);  

• безоплатне одержання військовослужбовцями, які мають вислугу не менше 20 
років, в особисту власність житлового приміщення, яке вони займають у будинках 
державного житлового фонду, при звільненні з військової служби за віком, станом 
здоров`я, у зв`язку зі скороченням штатів або організаційними заходами (№ 1, 
ст.12, п.9);  



• заборона звільнення з військової служби всупереч бажанню військовослужбовця до 
набуття ним права на пенсію за вислугу років, за винятком випадків дострокового 
звільнення на підставах, передбачених законом (№ 1, ст.8, п.2);  

• залишення на обліку осіб, які потребують поліпшення житлових умов, за місцем 
служби в разі звільнення з військової служби за віком, станом здоров`я, у зв`язку зі 
скороченням штатів або організаційними заходами до забезпечення постійним 
житлом, а у випадках переїзду після звільнення на постійне проживання до іншого 
населеного пункту - право на першочергове забезпечення житлом відповідними 
місцевим органами (№ 24, п.29; № 50, п.37).  

Для курсантів вищих військово-навчальних закладів крім вищеназваних пільги 
встановлено:  

• зарахування терміну навчання у військово-навчальних закладах як строкової 
військової служби (№ 2, ст.25, п.1);  

• надання курсантам, які мають сім`ї, житлової площі у сімейних гуртожитках, а при 
відсутності останніх - виплата компенсації за тимчасовий піднайом (найом) 
житлового приміщення (№ 1, ст.12, п.3);  

• збереження за курсантами, відчисленими з військово-навчального закладу за 
станом здоров`я або сімейними обставинами, права на попереднє місце роботи 
(посаду) протягом 3 місяців з дня зарахування на військову службу (прибуття на 
навчання до військового навчального закладу) (№ 2 ст.26, п.5).  

Військовослужбовці - жінки користуються всіма пільгами, передбаченими 
законодавством України з питань соціального захисту жінок, охорони материнства і 
дитинства. Ці пільги поширюються на батьків з числа військовослужбовців, які виховують 
дітей без матері  
(у разі її смерті, позбавлення батьківських прав, на час перебування у лікувальному 
закладі та в інших випадках відсутності материнського піклування про дітей) (№ 1, ст.11, 
п.5; № 5; № 17-1, п.п.107-108, № 17-2, № 17-3; № 57, п.16-18). Крім того, 
військовослужбовці - жінки мають окремі переваги у порівнянні з військовослужбовцями 
- чоловіками при проходженні служби щодо:  

• звільнення від несення гарнізонної, вартової та внутрішньої служби (окрім 
добового наряду в жіночому гуртожитку) (№ 57, п.14);  

• можливості носіння на службі цивільного одягу (№ 57, п.12);  
• залишення на службі після досягнення граничного віку перебування на військовій 

службі та укладання нового контракту до досягнення граничного віку перебування 
в запасі (№ 17-1, п.98; № 57, п.13).  

Додаткові пільги: відповідними законами передбачено для військовослужбовців, які 
стали інвалідами при проходженні військової служби, військовослужбовців, обраних 
народними депутатами України чи депутатами місцевих Рад, військових суддів, 
військових прокурорів та слідчих військових прокуратур, військовослужбовців-донорів. 
Особи офіцерського складу, прапорщики, мічмани та прирівняні до них категорії, 
які перебували на військовій службі не менше 20 календарних років, при звільненні з 
військової служби за станом здоров`я, віком, або скороченням штатів мають право на:  
•  забезпечення житловими приміщеннями місцевими радами у першу чергу, але не 
пізніше, ніж у тримісячний строк з дня прибуття до місця проживання, обраного з 
урахуванням існуючого порядку прописки (№ 24, п.45);  
•  безоплатне одержання у власність житлового приміщення, яке вони займають у 
будинках державного житлового фонду (№ 1, ст.12, п.9);  



•  носіння військової форми одягу (№ 17-2, п.52; № 17-3, п.71). Особам, визнаним 
ветеранами військової служби, надаються такі пільги:  

1. користування після звільнення з військової служби поліклініками (госпіталями), до 
яких вони були прикріплені;  

2. переважне право на забезпечення санаторно-курортним лікуванням;  
3. 50-відсоткова знижка плати за житлову площу у межах норм, передбачених 

законодавством, комунальні послуги;  
4. право на першочерговий вступ до житлово-будівельного (житлового) кооперативу 

або одержання земельної ділянки для індивідуального житлового будівництва в 
населених пунктах, обраних ними у встановленому порядку для проживання;  

5. першочерговий відпуск місцевих будівельних матеріалів на будівництво 
індивідуальних житлових будинків і капітальний ремонт житла (№ 19);  

6. безоплатне отримання у власність займаних ними квартир (будинків) незалежно від 
розміру загальної площі (№ 11, ст.6).  

Після набрання чинності відповідним законом (№ 8) ветерани військової служби 
матимуть наступні пільги:  

o безоплатне користування закладами охорони здоров`я Міністерства оборони 
України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України, 
інших центральних органів виконавчої влади та військових формувань;  

o першочергове придбання ліків за рецептами лікарів;  
o першочергове медичне обстеження, диспансеризація та госпіталізація;  
o першочергове безоплатне зубопротезування (за винятком протезування з 

дорогоцінних металів), безоплатне забезпечення протезами та протезно-
ортопедичними виробами;  

o переважне право на забезпечення санаторно-курортним лікуванням у 
санаторіях Міністерства оборони України, Служби безпеки України, 
Міністерства внутрішніх справ України, інших центральних органів 
виконавчої влади та військових формувань з оплатою 25 відсотків вартості 
путівок ветеранами військової служби і 50 відсотків - членам їх сімей;  

o 50-відсоткова знижка плати за користування житлом (квартирної плати) та 
плати за комунальні послуги (водопостачання, газ, електрична, теплова 
енергія та інші послуги) ветеранами військової служби і членам їх сімей, які 
проживають разом з ними, в житлових будинках усіх форм власності в 
межах норм, передбачених законодавством, або 50-відсоткова знижка 
вартості палива, в тому числі рідкого, в межах норм, встановлених для 
продажу населенню для осіб, які проживають у будинках, що не мають 
центрального опалення;  

o першочергове забезпечення житлом осіб, які потребують поліпшення 
житлових умов, або одноразове надання безвідсоткового кредиту на 
індивідуальне житлове (кооперативне) будівництво чи придбання житла з 
урахуванням встановленої законодавством норми житлової площі на сім`ю і 
погашенням його в повному розмірі за рахунок Міністерства оборони 
України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України, 
інших центральних органів виконавчої влади та військових формувань;  

o право на безоплатне отримання у власність займаного ними та членами їх 
сімей житла незалежно від розміру його загальної площі в будинках 
державного житлового фонду;  

o безоплатний проїзд і перевезення багажу ними та членами їх сімей при 
переїзді до вибраного місця постійного проживання після звільнення з 



військової служби в порядку, що визначається Кабінетом Міністрів України 
та міжнародними договорами України;  

o безоплатний проїзд (туди й назад) у межах України один раз на два роки 
залізничним транспортом у купейному вагоні швидкого чи пасажирського 
потягу або водним чи автомобільним транспортом міжміського сполучення 
для лікування у санаторіях;  

o право на першочергове придбання квитків на всі види транспорту;  
o використання чергової відпустки за місцем роботи у зручний для них час, а 

також отримання додаткової відпустки без збереження заробітної плати 
терміном до 14 календарних днів на рік;  

o право на щорічну відпустку повної тривалості до настання шестимісячного 
терміну безперервної роботи у перший рік роботи на даному підприємстві, в 
установі чи організації;  

o право переважного залишення на роботі, на яку вони були зараховані 
вперше після звільнення з військової служби, при скороченні чисельності 
або штату працівників.  

Крім названих пільг, встановленими спеціальними законами та іншими 
нормативно-правовими актами України користуються військовослужбовці - 
ветерани війни (№ 1, ст.10, п.4, ст.11, п.3; № 6; № 13; № 36), учасники ліквідації 
наслідків аварії на Чорнобильській АЕС (№ 1, ст.9, ч.5, № 7; № 33) та 
військовослужбовці, які виконували обов`язки у складі миротворчих сил 
ООН (№№ 6, 30, 35, 38). Для сімей військовослужбовців строкової служби 
встановлено такі пільги:  

o щомісячна грошова допомога на дітей військовослужбовців строкової 
служби (№ 5);  

o позачергове влаштування таких дітей у дитячі заклади за місцем 
проживання (№ 1, ст.18, п.5);  

o врахування членів сімей, які проходять строкову військову службу, при 
вирішенні питання про призначення та надання сім`ї субсидій для 
відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання 
скрапленого газу, твердого та пічного побутового (рідкого палива) (№№ 45, 
46);  

o переважне право при прийнятті на роботу і залишення на роботі при 
скороченні чисельності або штату працівників, а також на першочергове 
направлення для професійної підготовки, підвищення кваліфікації і 
перепідготовки з відривом від виробництва та виплата на період навчання 
середньої заробітної плати (№ 1, ст.18, п.1);  

o працевлаштування у першочерговому порядку дружин військовослужбовців 
строкової служби у разі їх звільнення при скороченні чисельності або штату 
працівників, при ліквідації, реорганізації або перепрофілюванні 
підприємства, установи, організації (№ 1, ст.18, п.5).  

Дружинам як цієї, так і інших категорій військовослужбовців при тимчасовій 
втраті працездатності лікарняні листки оплачуються у розмірі 100 відсотків 
посадового окладу незалежно від стажу роботи, а щорічна відпустка за їх бажанням 
надається одночасно з відпусткою чоловіка (№ 1, ст.18, п.п.2,4);  

o Сім`ї військовослужбовців не можуть бути виселені із службових житлових 
приміщень без надання іншого житлового приміщення (№ 4, ст.125).  



Деякими пільгами користуються сім`ї осіб офіцерського складу, прапорщиків, 
мічманів та військовослужбовців військової служби за контрактом. Зокрема, 
дружинам (чоловікам) цих військовослужбовців:  

o допомога по тимчасовій непрацездатності обчислюється, виходячи із 
загального трудового стажу працівника і надається у розмірі 100% середньої 
заробітної плати (доходу), обчисленою відповідно до законодавства (№ 48, 
п."а");  

o виплачується за місцем роботи грошова допомога в розмірі середнього 
місячного заробітку при розірванні ними трудового договору в зв`язку з 
переведенням чоловіка (дружини) на службу в іншу місцевість (№ 1, ст.18, 
п.2);  

o до загального стажу їх роботи, необхідного для призначення пенсії за віком, 
зараховується період проживання разом з чоловіком (дружиною) в 
місцевостях, де не було можливості працевлаштування за спеціальністю, але 
не більше 10 років (№ 1, ст.18, п.3);  

o дружини (чоловіки) військовослужбовця - випускники вищих навчальних 
закладів, навчання яких здійснювалося за державним замовленням, мають 
право розірвати угоду, укладену з керівником вищого навчального закладу, 
після зарахування на навчання за держаним замовленням, якщо їх чоловік 
(дружина) проходять військову службу поза місцем розташування 
замовника (№ 44, п.9, п.п.4).  

Сім`ям та батькам військовослужбовців, які загинули, померли в період 
проходження військової служби, відповідними військовими формуваннями 
надається допомога в проведенні похорон і компенсуються матеріальні витрати на 
ритуальні послуги та на спорудження пам`ятників у встановлених розмірах (№ 1, 
ст.15, п.4). Таким сім`ям та сім`ям військовослужбовців, які пропали безвісті під 
час проходження служби, надане право на безоплатне отримання у власність 
житлового приміщення, яке вони займають у будинках державного житлового 
фонду, а в разі потреби у поліпшенні житлових умов житлові приміщення 
надаються їм у першочерговому порядку (№ 1, ст.12, п.4), вони ж, а також сім`ї 
військовослужбовців, які стали інвалідами при проходженні військової служби, 
оплачують житлову площу та комунальні послуги в розмірі 50 відсотків від 
встановлених ставок у межах норм, передбачених чинним законодавством (№ 1, 
ст.12, п.6). Останню з названих П. мають також батьки загиблих (померлих) 
військовослужбовців, які також користуються правом на безоплатний проїзд всіма 
видами міського та приміського транспорту загального користування та 50-
відсоткову скидку при користуванні міжміським транспортом (№ 1, ст.14, п.2). 
Кабінетом Міністрів України, місцевими Радами, підприємствами, установами, 
організаціями можуть встановлюватися інші пільги та гарантії соціального захисту 
сімей військовослужбовців (№ 1, ст.18, п.7). 
Частина пільг військовослужбовцям поширюється на військовозобов`язаних, 
призваних на збори та членів їх сімей (№ 1, ст.16; № 6, ст.5,6), крім того, для 
військовозобов`язаних встановлено пільги:  

25. збереження на весь період зборів, включаючи час проїзду до місця їх 
проведення і назад, місця роботи, займаної посади та середнього заробітку;  

26. заборона звільнення зазначених осіб з роботи з ініціативи власника або 
уповноваженого ним органу, крім випадків повної ліквідації підприємства, 
установи чи організації;  



27. збереження права на виплати, передбачені законодавством про зайнятість, за 
військовозобов`язаними, які тимчасово не працюють на день залучення до 
зборів, а також виплата їм за весь період зборів, включаючи час проїзду до 
місця їх проведення і назад, грошового забезпечення у розмірі мінімальної 
заробітної плати (№ 2, ст.29, п.2).  

Правом на збереження місця роботи (навчання), займаної посади та 
середнього заробітку військовозобов`язані (а також допризовники та 
призовники) користуються і у випадках відриву їх від роботи (навчання) 
для виконання обов`язків, пов`язаних із взяттям на військовий облік 
(припискою, призовом або прийняттям на військову службу), зокрема, 
проходженням диспансерного чи стаціонарного обстеження (лікування, 
медичного огляду), підготовкою до військової служби з відривом від 
виробництва (№ 2, ст.ст.13-21).  
 
 
 
 

ПЕРЕЛІК 
ЗАКОНІВ ТА ІНШИХ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ,  

ЯКИМИ ПЕРЕДБАЧЕНІ ПІЛЬГИ, ЗАЗНАЧЕНІ У ДОВІДНИКУ 

1. Закон України від 20.12.91 "Про соціальний і правовий захист 
військовослужбовців та членів їх сімей" (із змінами, внесеними 
Декретом Кабінету Міністрів від 30.04.93 № 43-93, законам від 
12.02.97, 18.09.97)  

2. Закон України від 25.03.92 "Про загальний військовий обов`язок і 
військову службу" (із змінами, внесеними законами від 19.06.92, 
21.10.93, 19.11.93, 13.10.94, 22.12.94, 17.10.95, 19.04.96)  

3. Закон України від 09.04.92 "Про пенсійне забезпечення 
військовослужбовців та осіб начальницького і рядового складу 
органів внутрішніх справ" (із змінами і доповненнями, внесеними 
Декретом Кабінету Міністрів України від 09.12.92 № 9-92, законам 
від 04.02.94, 06.04.95, 05.10.95, 23.11.95, 25.06.96)  

4. Житловий кодекс Української РСР, введений в дію з 01.01.84.  
5. Закон України від 21.11.92 "Про державну допомогу сім`ям з дітьми" 

(із змінами, внесеними законом від 23.12.93.)  
6. Закон України від 22.10.93 "Про статус ветеранів війни, гарантії їх 

соціального захисту" (із змінами, внесеними законами від 23.11.95, 
22.12.95)  

7. Закон України від 28.02.91 "Про статус і соціальний захист громадян, 
які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи"  
(в редакції закону від 19.12.91, із змінами, та доповненнями, 
внесеними законами від 01.07.92, 05.05.93, 17.06.93, 29.06.93, 
06.04.95, 22.12.95, 22.03.96, 06.06.96, декретами Кабінету Міністрів 
від 26.12.92, № 12-92, 26.03.93, № 29-93, 30.04.93 № 43-93  

8. Закон України від 24.03.98 "Про статус ветеранів військової служби 
та їх соціальний захист"( Набирає чинності з дня введення в дію 
Закону України "Про Державний бюджет України на 1999 рік")  

9. Закон України від 01.03.91 "Про зайнятість населення"  
(із змінами, внесеними законами від 18.12.91, 17.11.92, 14.10.94)  



10. Закон України від 05.02.93 "Про сприяння соціальному становленню 
та розвитку молоді в Україні" (із змінами, внесеними законами від 
04.02.94, 06.04.95)  

11. Закон України від 19.06.92 "Про приватизацію державного 
житлового фонду" (із змінами, внесеними законом від 22.02.94)  

12. Закон України від 20.12.91 "Про селянське (фермерське) 
господарство" (в редакції закону від 22.06.93)  

13. Закон України від 26.04.96 "Про ратифікацію Угоди про взаємне 
визнання пільг і гарантій для учасників та інвалідів Великої 
Вітчизняної війни, учасників бойових дій на території інших держав, 
сімей загиблих військовослужбовців"  

14. Декрет Кабінету Міністрів України від 26.12.92 № 13-92 "Про 
прибутковий податок з громадян" (із змінами, внесеними законами 
від 01.07.93, 14.02.96, 13.02.98, декретом від 30.04.93 № 43-93)  

15. Декрет Кабінету Міністрів України від 21.01.93 № 7-93 "Про 
державне мито" (із змінами, внесеними законом від 13.11.96)  

16. Угода між державами-учасниками СНД про соціальні і правові 
гарантії військовослужбовців, осіб, звільнених з військової служби та 
членів їх сімей, підписана у м.Мінську 14.02.92  

17. Указ Президента України від 13.05.93 № 174/93 "Про тимчасові 
положення про проходження військової служби громадянами 
України" (зі змінами, внесеними Указом Президента від 07.10.93  
№ 429/93, 20.03.96 № 200/96)  

18. 17.1 "Тимчасове положення про проходження військової служби 
солдатами, матросами, сержантами і старшинами" 
17.2 "Тимчасове положення про проходження військової служби 
прапорщиками і мічманами"  
17.3 "Тимчасове положення про проходження військової служби 
особами офіцерського складу" 18. Указ Президента України від 
07.10.93 № 431/93 "Про Тимчасові статути Збройних Сил України"  
18.1 "Тимчасовий статут внутрішньої служби Збройних Сил України"  

19. Указ Президента України від 21.08.93 № 352/93 "Про невідкладні 
заходи щодо посилення соціального захисту військово-службовців та 
членів їх сімей"  

20. Указ Президента України від 04.07.94 № 355/94 "Про статус 
ветеранів військової служби, гарантії їх соціального захисту"  

21. Указ Президента України від 12.07.95 № 610/95 "Про розмір 
страхових виплат за державним обов`язковим особистим 
страхуванням військовослужбовців і військовозобов`язаних, 
призваних на збори"  

22. Указ Президента України від 04.10.96 № 923/96 "Про грошове 
забезпечення військовослужбовців" (із змінами, внесеними Указом 
від 02.09.97 № 941/97)  

23. Положення про пільги для військовослужбовців, 
військовозобов`язаних, осіб, звільнених з військової служби у 
відставку та їх сімей, затверджене постановою Ради Міністрів СРСР 
від 17.02.81  
№ 193  

24. Правила обліку громадян, які потребують поліпшення житлових 
умов і надання їм житлових приміщень, затверджені постановою 
Ради Міністрів УРСР та Укрпрофради 11.12.84 № 470  



25. Розпорядження Ради Міністрів СРСР від 02.11.89 № 1943 з питання 
прописки військовослужбовців (з членами сімей) за місцем 
дислокації військової частини (оголошене наказом МО СРСР від 
11.01.90 № 20)  

26. Постанова Ради Міністрів СРСР від 07.06.90 № 568 "Про прописку 
членів сімей військовослужбовців" (оголошене наказом МО СРСР від 
23.06.90 № 240)  

27. Постанова Кабінету Міністрів України від 31.03.92 № 161 "Про 
грошове забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України", 
(зі змінами, внесеними згідно з постановами КМ № 332 від 16.06.92, 
№ 420 від 28.07.92, № 695 від 11.12.92, № 419 від 07.06.93,  
№ 77 від 01.02.95, № 1431 від 20.12.97)  

28. Постанова Кабінету Міністрів України від 16.06.92 № 332 "Про 
вдосконалення грошового забезпечення військовослужбовців 
Збройних Сил України" (зі змінами, внесеними згідно з постановами 
КМ № 432 від 23.06.94, № 77 від 01.02.95, № 1431 від 20.12.97)  

29. Постанова Кабінету Міністрів України від 17.07.92 № 393 "Про 
порядок обчислення вислуги років, призначення та виплати пенсій і 
грошової допомоги особам офіцерського складу, прапорщикам, 
мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та військової 
служби за контрактом, особам начальницького і рядового складу 
органів внутрішніх справ та членам їх сімей" (зі змінами, внесеними 
згідно з постановами КМ № 747 від 19.09.93, № 347 від 03.06.94, № 
353 від 22.05.95, № 463 від 28.06.95, № 1009 від 18.12.95,  
№ 967 від 03.09.97)  

30. Постанова Кабінету Міністрів України від 11.08.92 № 461 "Про 
фінансове забезпечення діяльності батальйону Збройних Сил 
України, направленого до складу миротворчих сил ООН"  

31. Постанова Кабінету Міністрів України від 19.08.92 № 488 "Про 
Умови державного обов`язкового особистого страхування 
військовослужбовців і військовозобов`язаних, призваних на збори, і 
порядок виплат їм та членам їх сімей страхових сум" (зі змінами, 
внесеними згідно з постановами КМ № 627 від 19.11.92, № 206 (77-
95-п) від 22.03.95)  

32. Постанова Кабінету Міністрів України від 17.09.92 № 538 "Про 
Порядок забезпечення безплатного проїзду військовослужбовців і 
членів їх сімей у чергову відпустку, на нове місце служби та 
перевезення багажу"  

33. Постанова Кабінету Міністрів України від 02.12.92 № 674 "Про 
порядок віднесення деяких категорій громадян до відповідних 
категорій осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської 
катастрофи"  

34. Постанова Кабінету Міністрів України від 11.12.92 № 695 "Про 
заходи щодо соціального захисту військовослужбовців, осіб рядового 
і начальницького складу" (зі змінами, внесеними згідно з 
постановами КМ № 175 від 14.03.95, № 347 від 03.06.94, № 177 від 
18.02.97)  

35. Постанова Кабінету Міністрів України від 21.01.93 № 30 "Про пільги 
щодо обчислення вислуги років військовослужбовцям Збройних Сил 
України, які брали участь в операціях миротворчих сил ООН"  

36. Постанова Кабінету Міністрів України від 08.02.94 № 63 "Про 
організаційні заходи щодо застосування Закону України "Про статус 



ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" (зі змінами, 
внесеними згідно з постановою КМ від 05.08.94 № 530)  

37. Постанова Кабінету Міністрів України від 03.05.94 № 283 "Про 
порядок обчислення стажу державної служби", (зі змінами, 
внесеними згідно з постановами КМ № 758 від 10.11.94, № 878 від 
28.12.94, № 264 від 10.04.95, № 397 від 08.06.95, № 651 від 14.08.95, 
№ 871 від 31.10.95, № 311 від 12.03.96, № 1490 від 11.12.96, № 1550 
від 25.12.96, № 861 від 08.08.97, № 1040 від 19.09.97)  

38. Положення про порядок виплати компенсаційних сум 
військовослужбовцям, які стали інвалідами, а також членам сімей 
військовослужбовців, які загинули під час виконання обов`язків 
військової служби у складі миротворчих сил ООН", затверджене 
Постановою Кабінету Міністрів України від 03.05.94 № 290  

39. Постанова Кабінету Міністрів України від 23.06.94 № 432 "Про 
польові виплати військовослужбовцям і працівникам військових 
частин Збройних Сил"  

40. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.05.94  
№ 353-р "Про затвердження з 1 травня 1994 р. норм забезпечення 
милом особового складу Збройних Сил, Прикордонних військ, 
Національної гвардії, Служби безпеки, Цивільної оборони та інших 
військових формувань"  

41. Постанова Кабінету Міністрів України від 14.03.95 № 175 "Про 
грошову компенсацію військовослужбовцям за піднайом (найом) 
житла"  

42. Постанова Кабінету Міністрів України від 10.01.96 № 33 "Про 
підвищення розміру цільової грошової допомоги непрацездатним 
громадянам з мінімальними доходами" (зі змінами, внесеними згідно 
з постановами КМ № 342 від 19.03.96, № 833 від 26.07.96  

43. Постанова Кабінету Міністрів України від 12.03.96 № 316 "Про 
норми забезпечення продовольчими пайками військовослужбовців 
Збройних Сил України та інших військових формувань, утворених 
відповідно до законодавства, військовослужбовців та осіб рядового і 
начальницького складу Міністерства внутрішніх справ"  

44. Постанова Кабінету Міністрів України від 22.08.96 № 992 "Про 
порядок працевлаштування випускників вищих навчальних закладів, 
підготовка яких здійснювалась за державним замовленням"  

45. Постанова Кабінету Міністрів України від 21.10.97 № 848 "Про 
спрощення порядку надання населенню субсидій для відшкодування 
витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання 
скрапленого газу, твердого та пічного побутового (рідкого) палива" 
(зі змінами, внесеними згідно з постановами КМ № 31 від 10.01.96,  
№ 541 від 22.05.96, № 1231 від 05.10.96, № 1050 від 22.09.97, № 119 
від 04.02.98)  

46. Постанова Кабінету Міністрів України від 22.09.97 № 1050 "Про 
заходи щодо подальшого вдосконалення надання населенню 
субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних 
послуг, придбання скрапленого газу, твердого та пічного побутового 
(рідкого) палива"  

47. Постанова Кабінету Міністрів України від 06.04.98 № 452 "Про 
упорядкування додаткових видів грошового забезпечення 
військовослужбовців"  



48. Постанова Кабінету Міністрів України від 27.04.98 № 571 "Про 
обчислення розміру допомоги по тимчасовій непрацездатності"  

49. Положення про порядок призначення та виплати в Міністерстві 
оборони України державних пенсій і допомог військовослужбовцям 
та членам їх сімей, затверджене наказом Міністра оборони України 
від 08.08.94 № 205  

50. Положення про порядок забезпечення житловою площею в Збройних 
Силах України, в редакції, затвердженій наказом Міністра оборони 
України від 03.02.95 № 20  

51. Наказ Міністра оборони України від 02.12.92 № 200 "Про порядок 
забезпечення безкоштовного проїзду військовослужбовців і членів їх 
сімей у чергову відпустку, до нового місця служби і перевезень 
багажу" (зі змінами і доповненнями, внесеними наказом МО України 
від 14.06.95 № 151)  

52. Положення про порядок оренди і оплати орендованого житла в 
Збройних Силах України, введене в дію наказом Міністра оборони 
України від 28.10.93 № 254  

53. Інструкція про порядок виплати грошової компенсації за піднайом 
(найом) житла, введена в дію директивою начальника Головного 
штабу Збройних Сил України від 13.03.93 № ДГШ-38  

54. Інструкція про порядок санаторно-курортного забезпечення у 
Збройних Силах України, затверджена наказом Міністра оборони 
України від 11.05.93 № 95 (зі змінами і доповненнями, внесеними 
наказом МО України від 31.05.94 № 141)  

55. Наказ Міністра оборони України від 02.12.93 № 283 "Про видачу 
продовольчих пайків офіцерському складу, прапорщикам, мічманам, 
військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за 
контрактом Збройних Сил України"  

56. Інструкція про порядок застосування в Збройних Силах України 
Тимчасового положення про проходження військової служби 
особами офіцерського складу, введена в дію наказом Міністра 
оборони України від 30.06.93 № 141  

57. Інструкція щодо порядку застосування окремих статей Тимчасового 
положення про проходження військової служби солдатами, 
матросами, сержантами і старшинами, введена в дію наказом 
Міністра оборони України від 11.08.93 № 181  

58. Інструкція про порядок застосування в Збройних Силах України 
Тимчасового положення про проходження військової служби 
прапорщиками і мічманами, введена в дію наказом Міністра оборони 
України від 17.09.93 № 210  

59. Положення про військове (корабельне) господарство Збройних Сил 
України, затверджене наказом Міністра оборони України від 16.07.97 
№ 300.  
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