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ІНФОРМАЦІЙНИЙ ДОВІДНИК

норм законодавства України, які передбачають права, пільги та соціальні гарантії
військовослужбовцям Збройних Сил України та членів їх сімей, в тому числі під час дії в
державі особливого періоду

ПІЛЬГИ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦЯМ

Пільги військовослужбовцям та членам їх сімей 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.

ДЛЯ ВСІХ КАТЕГОРІЙ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ВСТАНОВЛЕНІ ТАКІ ОСНОВНІ
ПІЛЬГИ:

• виплата вихідної допомоги за місцем роботи при призові або прийнятті на військову
службу(ст. 44 Кодексу Законів про працю);

Відповідно до Закону України “Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та
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членів їх сімей”

• продовольче, речове та інше матеріальне забезпечення за встановленими нормами
(ст.9);

• безоплатна кваліфікована медична допомога у військово-медичних закладах охорони
здоров’я, а при їх відсутності чи у невідкладних випадках – медична допомога надається
державними або комунальними закладами охорони здоров'я за рахунок Міністерства
оборони України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань
та правоохоронних органів(п.1 ст.11);

• санаторно-курортне лікування та відпочинок військовослужбовців і членів їх сімей (крім
військовослужбовців строкової військової служби) у санаторіях, будинках відпочинку,
пансіонатах і на туристських базах Міністерства оборони України, з пільговою оплатою
вартості путівок у розмірах та порядку, встановлених Кабінетом Міністрів України не
більше одного разу на рік; таким же правом користуються члени сімей
військовослужбовців, які загинули (померли) або пропали безвісти під час проходження
військової служби. До таких членів сімей належать: батьки, дружина (чоловік),
неповнолітні діти, а також діти - інваліди з дитинства (незалежно від їх віку) (п.3 ст.11);

• безоплатний проїзд залізничним, повітряним, водним та автомобільним (за винятком
таксі) транспортом у відрядження, відпустку у межах України, при переведенні на нове
місце проходження військової служби або у зв'язку з передислокацією військової
частини разом із членами сімей (крім членів сімей військовослужбовців строкової служби)
і перевезення багажу,до місця проживання, обраного при звільненні з військової служби,
в межах України(ст. 14);

• грошова допомога при звільненні з військової служби та в інших, передбачених
законодавством випадках (ст.15);

• грошова допомога на оздоровлення та державна допомога сім'ям з дітьми в порядку і
розмірах, що визначаються законодавством України (п.3 ст.15);
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• одноразова грошова допомога у разі загибелі (смерті), інвалідності або часткової втрати
працездатності без встановлення інвалідності (ст.16);

•вдова (вдівець) загиблого або померлого військовослужбовця, а також дружина
(чоловік) військовослужбовця, який пропав безвісти під час проходження військової
служби, у разі якщо вона (він) не взяла (не взяв) інший шлюб, та її (його) неповнолітні
діти або повнолітні діти - інваліди з дитинства, батьки військовослужбовця, які
перебували на його утриманні, мають право на пільги, передбачені цим Законом (п.6
ст.18);

• військові формування, військовослужбовці яких загинули чи померли в період
проходження військової служби, подають їх сім'ям і батькам допомогу в проведенні
похорону і компенсують матеріальні витрати на ритуальні послуги та на спорудження
пам'ятників у розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України (п.4 ст.15);

• військовослужбовці, які стали інвалідами внаслідок бойових дій, а також учасники
бойових дій прирівнюються у правах до інвалідів та учасників Великої Вітчизняної війни
(п.4 ст.11);

• особи, у якої один з батьків (усиновлювачів) був військовослужбовцем, який загинув чи
визнаний судом безвісно відсутньою особою при виконанні ним обов’язків військової
служби, протягом трьох років після здобуття відповідної загальної середньої освіти
зараховується поза конкурсом за особистим вибором спеціальності до державних і
комунальних вищих та професійно-технічних навчальних закладів України для навчання
за рахунок коштів державного і місцевих бюджетів (п.5 ст.13);

•забезпечення соціальної та професійної адаптації військовослужбовців, які
звільняються у зв'язку із скороченням штатів або проведенням організаційних заходів, за
станом здоров'я, а також військовослужбовців строкової військової служби, які до
призову на строкову військову службу не були працевлаштовані, в разі відповідного
звернення зазначених осіб. У разі необхідності соціальну та професійну адаптацію
проходять також члени сімей військовослужбовців за їх зверненням (п.5 ст.8);

• час перебування громадян України на військовій службі зараховується до їх страхового
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стажу, стажу роботи, стажу роботи за спеціальністю, а також до стажу державної
служби (п.1 ст.8);

• право на першочергове встановлення квартирного телефону, а також першочергове
встановлення квартирної охоронної сигналізації (п.7 ст.14);

• підйомна допомога в розмірі місячного грошового забезпечення на військовослужбовця
і 50 відсотків місячного грошового забезпечення на кожного члена сім'ї
військовослужбовця, який переїжджає з ним на нове місце військової служби при
переїзді військовослужбовців, які проходять військову службу за контрактом, а також
тих, хто перебуває на кадровій військовій службі, на нове місце військової служби в
інший населений пункт, у зв'язку з призначенням на військову посаду, зарахуванням до
військового навчального закладу(ст.9);

• виплата добових, встановлених Кабінетом Міністрів України за кожний день
перебування в дорозі на військовослужбовця та кожного члена сім'ї військовослужбовця,
який переїжджає разом з ним (ст.9);

• за військовослужбовцями, захопленими в полон або заручниками, а також
інтернованими в нейтральних державах або безвісно відсутніми, зберігаються грошове
та інші види забезпечення. Сім'ям зазначених військовослужбовців щомісячно
виплачується грошове забезпечення, в тому числі додаткові та інші види грошового
забезпечення, в розмірах, що встановлені військовослужбовцю на день захоплення його
в полон або заручником, інтернування в нейтральних державах або безвісної відсутності
(ч.6 ст.9);

• військовослужбовцям, а також звільненим з військової служби особам, які стали
інвалідами під час проходження військової служби, та членам їх сімей, які перебувають
на їх утриманні, батькам та членам сімей військовослужбовців, які загинули (померли)
або пропали безвісти під час проходження військової служби, надається 50-відсоткова
знижка плати за користування житлом (квартирної плати) та плати за комунальні
послуги (водопостачання, газ, електрична, теплова енергія та інші послуги) в жилих
будинках усіх форм власності в межах встановлених норм, передбачених
законодавством, особам, звільненим з військової служби, які стали інвалідами під час
проходження військової служби, надається 50-відсоткова знижка плати за встановлення
і користування квартирним телефоном (п.5 ст.12);
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• дружині (чоловіку) військовослужбовця щорічна основна відпустка за її бажанням
надається у зручний для неї (нього) час одночасно із щорічною основною відпусткою
військовослужбовця (п.13 ст.10);

• пенсійне забезпечення після звільнення з військової служби на підставах та у випадках,
передбачених Законом України (“Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з
військової служби, та деяких інших осіб”)

Крім того, 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 визнаються учасниками бойових дій (пункт 19 частина
перша статті 6 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального
захисту”.

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 визначений Постановою
Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року №413.

ОСОЛИВОСТІ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ військовослужбовців, які були призвані на
військову службу під час мобілізації, на особливий період:
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Відповідно до Закону України “Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та
членів їх сімей”

• поширення на них всіх гарантій соціального і правового захисту, встановлених
законодавством для військовослужбовців (ст.3);

• переважне право на укладення контракту на проходження військової служби після
завершення особливого періоду служби (ст.8);

•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 (п.17 ст.10-1);

•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 (п.18 ст.10-1);

• 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(ст.14);

• нарахування одноразової грошової допомоги, яка буде виплачуватися на день
демобілізації (п.2 ст.16);

• членам сімей військовослужбовців, які проходять військову службу в особливий період,
гарантується виплата грошового забезпечення цих військовослужбовців у разі
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неможливості ними його отримання під час участі у бойових діях та операціях. У такому
разі виплата грошового забезпечення здійснюється членам сімей
військовослужбовців(п.6-1 ст.18);

• Кабінетом Міністрів України, місцевими радами, підприємствами, установами,
організаціями можуть встановлюватися й інші пільги та гарантії соціального захисту
сімей військовослужбовців (ч.7 ст18);

• самозайняті особи (фізичні особи-підприємці, особи, які провадять незалежну
професійну діяльність), які мали або не мали найманих працівників, на весь період їх
військової служби звільняються від обов’язку нарахування, сплати та подання
податкової звітності з податку на доходи фізичних осіб відповідно до розділу IV цього
Податкового Кодексу, а також звільняються від обов’язку нарахування, сплати та
подання податкової звітності з єдиного податку відповідно до Глави 1 розділу XIV
Кодексу (підрозділ 10 розділу ХХ “Перехідні положення” “Податкового Кодексу
України”);

• виплата грошового забезпечення в повному обсязі, з урахуванням всіх надбавок, премій,
винагород на рівні військовослужбовців контрактної служби (відповідно до посад та
військових звань) (Постанова КМУ №1294 зі змінами “Про упорядкування структури та
умов грошового забезпечення в/сл., осіб начальницького складу та деяких інших осіб”,
Постанова КМУ №158 від 04.06.14 “Про перерозподіл деяких видатків державного
бюджету, передбачених Міністерству фінансів на 2014 рік, та виділення коштів з
резервного фонду державного бюджету”);

• гарантоване збереження місця роботи, посади, середнього заробітку на підприємстві, в
установі, організації, незалежно від підпорядкування та форм власності з одночасним
отриманням грошового забезпечення військовослужбовця (Закон України “Про
військовий обов’язок і військову службу”, “Кодекс законів про працю”);

• виплата пенсій пенсіонерам, у разі призову їх на військову службу під час мобілізації, на
особливий період на час такої служби (Закон України “Про пенсійне забезпечення осіб,
звільнених з військової служби, та деяких інших осіб”);
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• на сім'ї осіб рядового і 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 поширюються пільги, які передбачені Законом України
“Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”(ст. 10,15 Закону України
“Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”);

• поновлення студентів у відповідному вищому навчальному закладі після демобілізації та
продовження їх безоплатного навчання, на той термін, що залишився до кінця чергового
періоду навчання і був завчасно оплачений ними до призову(ст. 45 Закону України “Про
вищу освіту”).

ПІД ЧАС ДІЇ ОСОБЛИВОГО ПЕРІОДУ

з військової служби звільняються військовослужбовці:

(частина 8 ст. 26 Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу”)

Під час дії особливого періоду з військової служби звільняються
військовослужбовці:

1) з моменту оголошення мобілізації до часу, визначеного пунктами 2 або 3 цієї частини:

а) жінки, які мають дитину (дітей) віком до 16 років, якщо вони не висловили бажання
продовжувати військову службу;
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б) за станом здоров’я - на підставі висновку (постанови) військово-лікарської
комісії про непридатність до військової служби в мирний час, обмежену придатність у
воєнний час, якщо вони не висловили бажання продовжувати військову службу;

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

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

д) через такі сімейні обставини або інші поважні причини:

виховання матір’ю (батьком) – військовослужбовцем, яка (який) не перебуває у шлюбі,
дитини або кількох дітей віком до 18 років, які з нею (з ним) проживають, без батька
(матері);

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

необхідність постійного стороннього догляду за хворою дружиною (чоловіком), дитиною,
що підтверджується відповідним медичним висновком медико-соціальної експертної
комісії для осіб віком понад 18 років чи лікарсько-консультативної комісії для осіб до 18
років;

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

є) у зв’язку з проведенням організаційних заходів у порядку, визначеному Генеральним
штабом Збройних Сил України, за умови завершення виконання визначених завдань;
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е) через службову невідповідність осіб рядового, сержантського і старшинського (крім
прапорщиків, старших прапорщиків, мічманів, старших мічманів) складу у разі
невиконання службових обов’язків.

2) під час воєнного стану:

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

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

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

3) після прийняття рішення про демобілізацію:

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

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

ПРИМІТКИ

Відповідно до Закону України “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію” мобілізація —
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комплекс заходів, здійснюваних з метою планомірного переведення національної
економіки, діяльності органів державної влади, інших державних 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 воєнного
часу.

Її початок оголошується Указом Президента України.

Так само Указом Президента України оголошується і проведення демобілізації.

Після такого переходу на штати воєнного часу військові частини виконують завдання у
вказаних умовах до оголошення демобілізації.

В свою чергу, при переході на штати вже мирного часу, пройде звільнення особового
складу та повернення техніки до національної економіки чи на зберігання на складах,
базах, арсеналах.

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ

для надання статусу учасника бойових дій військовослужбовцям (резервістам,
військовозобов’язаним) та працівникам ЗСУ,

які брали безпосередню участь в АТО
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Відповідно постанови Кабінету Міністрів України від 20серпня 2014 року
№ 413
“Про затвердження Порядку надання статусу учасника бойових дій особам, які захищали
незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню
участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення” для надання статусу
учасника бойових дій військовослужбовцям (резервістам, військовозобов’язаним) та
працівникам Збройних Сил України командири (начальники) військових частин (органів,
підрозділів) або інші керівники установ, закладів у місячний строк після завершення
особами виконання завдань антитерористичної операції в районах її проведення
подають на розгляд комісії Міністерства оборони України з питань визначення учасників
бойових дій такі документи:

довідку про безпосередню участь особи в антитерористичній операції, забезпеченні її
проведення і захисті незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України
(зразок додається);

витяги із наказів по стройовій частині про убуття (прибуття) до військової частини після
виконання завдань антитерористичної операції;

копії посвідчень про відрядження;

список військовослужбовців військової частини А0000 Збройних Сил України, які
захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали
безпосередню участь у антитерористичній операції, забезпеченні її проведення,
перебуваючи безпосередньо в районах проведення антитерористичної операції.

Документи надаються в паперовому вигляді за адресою: 03168, м. Київ, 168,
Повітрофлотський пр-т, 6, Департамент кадрової політики Міністерства оборони
України.

Всі копії документів повинні бути завірені підписом командира (начальника) військової
частини (органу, підрозділу), установи, закладу та скріплені гербовою печаткою.
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Учасники антитерористичної операції, звільнені з військової служби, документи подають
через комісії обласних військових комісаріатів та міського військового комісаріату міста
Києва.

Комісія Міністерства оборони України з питань визначення учасників бойових дій вивчає
документи і направляє їх на розгляд до міжвідомчої комісії з питань розгляду матеріалів
про визнання учасників бойових дій, а у разі відсутності підстав, які підтверджуються
документами, повертає їх до військових частин (органів, підрозділів), установ, закладів з
метою подальшого доопрацювання.

Додаток 1

до Порядку

ДОВІДКА

про безпосередню участь особи в антитерористичній операції,

забезпеченні її проведення і захисті незалежності, суверенітету

та територіальної цілісності України
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Видана ___________________________________________________

військове (спеціальне) звання,

___________________________________________________________

прізвище, ім’я, по батькові

про те, що він (вона) дійсно в період з ___________ по ___________ безпосередньо брав
(брала) участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення і захисті
незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України в районі/районах
проведення антитерористичної операції
___________________________________________________________

Підстава: ____________________________________________________________

Ця довідка є підставою для надання особі статусу учасника бойових дій.

Командир військової частини___________________
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Після отримання статусу учасника бойових дій, вищезазначена категорія
військовослужбовців (резервістів,військовозобов’язаних) і працівників будуть мати
пільги, які передбачені статтею 12 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії
їх соціального захисту”.

ВИПЛАТА ОДНОРАЗОВОЇ ГРОШОВОЇ ДОПОМОГИ

у разі загибелі (смерті), інвалідності або часткової втрати працездатності без
встановлення інвалідності військовослужбовців,військовозобов'язаних та резервістів.

Відповідно до статті 16 Закону України “Про соціальний і правовий захист
військовослужбовців та членів їх сімей”

1.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 (далі - одноразова
грошова допомога), - гарантована державою виплата, що здійснюється особам, які згідно
з цим Законом мають право на її отримання.

2. Одноразова грошова допомога призначається і виплачується у разі:

1) загибелі (смерті) військовослужбовця під час виконання ним обов'язків військової
служби або внаслідок захворювання, пов'язаного з виконанням ним обов'язків військової
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служби;

2) смерті військовослужбовця, що настала в період проходження ним військової служби
або внаслідок захворювання чи нещасного випадку, що мали місце в період
проходження ним військової служби;

3) загибелі (смерті) військовозобов'язаного або резервіста, якого призвано на навчальні
(або перевірочні) та спеціальні збори чи для проходження служби у військовому резерві,
що настала під час виконання обов'язків військової служби або служби у військовому
резерві;

4) встановлення військовослужбовцю інвалідності, що 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 причин, зазначених у цьому підпункті;

5) встановлення військовослужбовцю інвалідності, що настала в період проходження ним
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;

6) встановлення військовозобов'язаному або резервісту, якого призвано на навчальні
(або перевірочні) та спеціальні збори чи для проходження служби у військовому резерві,
інвалідності, що настала внаслідок поранення (контузії, травми або каліцтва),
заподіяного військовозобов'язаному або резервісту при виконанні 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 цих зборів,
служби у військовому резерві;

7) отримання військовослужбовцем поранення (контузії, травми або каліцтва) під час
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виконання ним обов'язків військової служби, що призвело до часткової втрати
працездатності без встановлення йому інвалідності;

8) отримання військовослужбовцем строкової військової служби поранення (контузії,
травми або каліцтва) у період проходження ним строкової військової служби, що
призвело до часткової втрати працездатності без встановлення йому інвалідності;

9) отримання військовозобов'язаним або резервістом, якого призвано на навчальні (або
перевірочні) та спеціальні збори чи для проходження служби у військовому резерві,
поранення (контузії, травми або каліцтва) при виконанні обов'язків військової служби або
служби у військовому резерві, що призвело до часткової втрати працездатності без
встановлення йому інвалідності.

Військовослужбовці вважаються такими, що виконують обов'язки військової служби, за
умов, визначених Законом України “Про військовий обов'язок і військову службу”.

Військовозобов'язані та резервісти вважаються такими, що виконують обов'язки
військової служби, служби у військовому резерві, за умов, визначених Законом України
“Про військовий обов'язок і військову службу", указами Президента України”.

Одноразова грошова допомога призначається і виплачується у розмірі:

а) 500-кратного прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб, у разі загибелі (смерті) військовослужбовця, військовозобов'язаного або резервіста у
випадках, зазначених у підпунктах1-3 пункту 2 статті 16 цього Закону;

б) 250-кратного прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб, у разі встановлення військовослужбовцю інвалідності I групи, 200-кратного
прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб, - у разі
встановлення військовослужбовцю інвалідності II групи, 150-кратного прожиткового
мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб, - уразі встановлення
військовослужбовцю інвалідності III групи (підпункт 4 пункту 2 статті 16 цього Закону).
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2. Одноразова грошова допомога у випадках, зазначених у підпунктах 5-9 пункту 2
статті 16 цього Закону, призначається і виплачується залежно від встановленої
військовослужбовцю, військовозобов'язаному або резервісту інвалідності та ступеня
втрати ним працездатності у розмірі, визначеному Кабінетом Міністрів України. При
цьому у випадках, зазначених у підпункті 5 пункту 2 статті 16 цього Закону, розмір
одноразової грошової допомоги не може бути меншим за 70-кратний прожитковий
мінімум, встановлений законом для працездатних осіб.

НОМЕРА ТЕЛЕФОНІВ ДЛЯ ОТРИМАННЯ ІНФОРМАЦІЇ

“Гаряча лінія” щодо обміну інформацією про загиблих або зниклих безвісти
військовослужбовців – тел.(044) 244-07-55;

“Гаряча лінія” для учасників АТО, членів їх сімей та волонтерів – тел.(044) 206-48-08;

Координатор Ради волонтерів при Міністерстві оборони України Давід Арахамія –
тел.(0636183626);

“Гаряча лінія” Тилу Збройних Сил України для координації та взаємодії з
волонтерськими, благодійними організаціями, фізичними і юридичними особами щодо
надання допомоги Збройним Силам України –тел.(044) 483-35-72;
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Черговий Головного управління Військової служби правопорядку у ЗСУ– тел.(044)
456-41-28;

Черговий військово-медичного департаменту Міністерства оборони України – тел.(044)
520-07-64;

Черговий департаменту фінансів Міністерства оборони України – тел.(044) 245-43-82;

Черговий Головного фінансово-економічного управління Генерального штабу Збройних
Сил України – тел.(044) 520-13-47;

“Гаряча лінія” щодо питань боротьби з корупцією у Збройних Силах України – тел.(044)
454-73-07, (044) 454-73-08;

“Гаряча лінія” Міністерства оборони України –тел.(044) 253-04-71,(044) 454-43-37;

“Гаряча лінія” Генерального штабу Збройних Сил України – тел. (044) 454-44-51.
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