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В останні роки внесено значна кількість змін до законодавства з метою 

врегулювання соціального та правового статусу військовослужбовців.     

Розглянемо, зокрема надання зазначеним категоріям відпусток. 

Так, 11 червня 2015 року набрав чинності Закон України від 19.05.2015 № 

448-VIII «Про внесення змін до статті 10–1 Закону України «Про соціальний і 

правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» (далі — ст. 10-1 

Закону). 

Відповідно до пункту 1 статті 10–1 Закону України «Про соціальний і 

правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» від 20.12.1991 № 

2011-XII (із змінами) (далі — Закон) військовослужбовцям, крім 

військовослужбовців строкової військової служби, надаються щорічні основні 

відпустки із збереженням грошового, матеріального забезпечення та наданням 

грошової допомоги на оздоровлення у розмірі місячного грошового 

забезпечення. Тривалість щорічної основної відпустки для 

військовослужбовців, які мають вислугу в календарному обчисленні до 10 

років, становить 30 календарних днів; від 10 до 15 років - 35 календарних днів; 

від 15 до 20 років - 40 календарних днів; понад 20 календарних років - 45 

календарних днів. Час для проїзду до місця проведення зазначеної відпустки і 

назад не надається. Святкові та неробочі дні при визначенні тривалості 

щорічних основних відпусток не враховуються. 

Щорічна основна відпустка надається протягом календарного року. В 

особливих випадках з дозволу прямого начальника, уповноваженого Міністром 

оборони України, керівниками центральних органів виконавчої влади, які 

відповідно до закону здійснюють керівництво військовими формуваннями, 

утвореними відповідно до законів України, керівниками правоохоронних 

органів та керівниками розвідувальних органів України, щорічна основна 

відпустка за минулий рік надається в першому кварталі наступного року, якщо 

раніше її не було надано. 

Військовослужбовцям, крім військовослужбовців строкової військової 

служби та військової служби за призовом осіб офіцерського складу, тривалість 

щорічної основної відпустки в році початку військової служби обчислюється з 

розрахунку 1/12 частини тривалості відпустки, на яку вони мають право 

відповідно до пункту 1 статті 10–1 Закону, за кожний повний місяць служби до 

кінця календарного року. При цьому військовослужбовцям, які мають право на 

відпустку тривалістю 10 календарних днів і більше, оплачується вартість 

проїзду до місця проведення відпустки і назад в межах України у порядку, 

встановленому Кабінетом Міністрів України. Відпустка тривалістю менш як 10 

календарних днів за бажанням військовослужбовця може бути надана йому 

одночасно із щорічною основною відпусткою в наступному році. У такому 

самому порядку надається щорічна основна відпустка і військовослужбовцям, 

які перебували у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею 

трирічного віку. 

За бажанням військовослужбовців, крім курсантів (слухачів) вищих 

військових навчальних закладів, а також вищих навчальних закладів, які мають 

у своєму складі військові інститути, факультети військової підготовки, кафедри 
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військової підготовки, щорічна основна відпустка може надаватися їм 

частинами, не більше двох, за умови, що основна безперервна її частина 

становитиме не менше 15 календарних днів. 

Військовослужбовцям, виконання обов'язків військової служби яких 

пов'язано з підвищеним нервово-емоційним та інтелектуальним навантаженням 

або здійснюється в особливих природних географічних, геологічних, 

кліматичних і екологічних умовах та умовах підвищеного ризику для життя і 

здоров'я, крім військовослужбовців строкової військової служби, надається 

щорічна додаткова відпустка із збереженням грошового та матеріального 

забезпечення. Тривалість такої щорічної додаткової відпустки визначається 

залежно від часу проходження служби в цих умовах та не може перевищувати 

15 календарних днів. 

Згідно абзацу 2 пункту 4 статті 10-1 Закону перелік місцевостей з 

особливими природними географічними, геологічними, кліматичними, 

екологічними умовами, військових посад, виконання обов'язків військової 

служби яких пов'язано з підвищеним нервово-емоційним та інтелектуальним 

навантаженням, ризиком для життя і здоров'я, а також порядок надання та 

тривалість щорічної додаткової відпустки залежно від часу проходження 

служби в зазначених умовах визначаються Кабінетом Міністрів України, а 

саме, постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження  переліку 

місцевостей з особливими природними, географічними, геологічними, 

кліматичними, екологічними умовами та переліків військових посад, виконання 

обов’язків військової служби за якими пов’язано з підвищеним нервово-

емоційним та інтелектуальним навантаженням, ризиком для життя і здоров’я, а 

також Порядку надання та визначення тривалості щорічної додаткової 

відпустки залежно від часу проходження служби в зазначених умовах» від         

1 серпня 2012 р. № 702 (із змінами). Наприклад, командувач високомобільних 

десантних військ має право на щорічну додаткову відпустку максимальної 

тривалості 10 календарних днів.  

Військовослужбовцям, які одночасно мають право на отримання 

щорічної додаткової відпустки, передбаченої абзацом 2 пункту 4 статті 10-1 

Закону та іншими законами, щорічна додаткова відпустка із збереженням 

грошового та матеріального забезпечення надається за однією з підстав за 

вибором військовослужбовця. 

Військовослужбовцям, які захворіли під час щорічної основної або 

щорічної додаткової відпустки, зазначена відпустка продовжується після 

одужання на кількість невикористаних днів цієї відпустки. 

Курсантам (слухачам) вищих військових навчальних закладів, а також 

вищих навчальних закладів, які мають у своєму складі військові інститути, 

факультети військової підготовки, кафедри військової підготовки, щороку 

надаються канікулярні відпустки: зимова - тривалістю до 14 календарних днів 

та літня - 30 календарних днів. Тривалість таких відпусток не залежить від 

вислуги років. 

У разі наявності навчальної заборгованості у курсантів вищих військових 

навчальних закладів, а також вищих навчальних закладів, які мають у своєму 
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складі військові інститути, факультети військової підготовки, кафедри 

військової підготовки, канікулярна відпустка надається їм після ліквідації 

заборгованості в межах строків, установлених графіком навчального процесу. 

При цьому тривалість літньої відпустки не може бути меншою ніж 15 

календарних днів. 

Курсантам (слухачам) вищих військових навчальних закладів, а також 

вищих навчальних закладів, які мають у своєму складі військові інститути, 

факультети військової підготовки, кафедри військової підготовки, крім 

канікулярних відпусток, зазначених в абзаці першому цього пункту, можуть 

надаватися додаткові відпустки для лікування у зв'язку з хворобою або за 

сімейними обставинами в порядку, передбаченому пунктами 9-11 статті  10-1 

Закону. 

Військовослужбовцям, які перебувають у довготривалому відрядженні за 

межами України, крім військовослужбовців строкової військової служби, 

дозволяється за їх бажанням об'єднувати щорічні основні відпустки за два роки. 

У цьому разі загальна тривалість об'єднаної відпустки не може перевищувати 

90 календарних днів. 

Військовослужбовцям, крім військовослужбовців строкової військової 

служби, додаткові відпустки у зв'язку з навчанням, творчі відпустки та 

соціальні відпустки надаються відповідно до Закону України «Про відпустки» 

від 15.11.1996 № 504/96-ВР (із змінами) (далі – Закон про відпустки). Інші 

додаткові відпустки надаються їм на підставах та в порядку, визначених 

відповідними законами України. 

У разі, якщо Законом про відпустки або іншими законами України 

передбачено надання додаткових відпусток без збереження заробітної плати, 

такі відпустки військовослужбовцям надаються без збереження грошового 

забезпечення. 

Згідно пункту 9 статті 10-1 Закону відпустка за сімейними обставинами 

без збереження грошового забезпечення надається військовослужбовцю у таких 

випадках: 

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

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

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

пасинка (падчерки), рідного брата (рідної сестри) військовослужбовця, батька 

(матері) подружжя або особи, на вихованні якої перебував 

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

необхідного для проїзду до місця проведення відпустки та назад; 

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

необхідного для проїзду до місця проведення відпустки та назад; 

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

військовослужбовця або осіб, зазначених у підпункті 2 цього пункту, - 

тривалістю до 15 календарних днів без урахування часу, необхідного для 

проїзду до місця проведення відпустки та назад; 

4) в інших виняткових випадках, коли присутність військовослужбовця в 

сім'ї необхідна, за рішенням командира (начальника) військової частини - 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/504/96-%D0%B2%D1%80
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/504/96-%D0%B2%D1%80
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тривалістю до 3 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду 

до місця проведення відпустки та назад. Така відпустка може надаватися один 

раз протягом календарного року.  

За рішенням командира (начальника) військової частини 

військовослужбовцям, крім військовослужбовців строкової військової служби, 

можуть надаватися відпустки за сімейними обставинами та з інших поважних 

причин без збереження грошового забезпечення загальною тривалістю не більш 

як 15 календарних днів на рік. 

У зв'язку з хворобою військовослужбовця йому надається відпустка для 

лікування із збереженням грошового та матеріального забезпечення на підставі 

висновку військово-лікарської комісії. Тривалість такої відпустки визначається 

характером захворювання. Загальний час безперервного перебування 

військовослужбовця в закладах охорони здоров'я та у відпустці для лікування у 

зв'язку з хворобою не повинен перевищувати 4 місяців підряд (крім випадків, 

коли законодавством передбачено більш тривалі строки перебування на 

лікуванні). 

Після закінчення встановленого безперервного перебування на лікуванні 

у закладах охорони здоров'я та у відпустці для лікування у зв'язку з хворобою 

військовослужбовець підлягає огляду військово-лікарською комісією для 

вирішення питання про придатність його до військової служби. 

Після видання наказу про звільнення військовослужбовця з військової 

служби відпустка для лікування у зв'язку з хворобою не надається. 

Військовослужбовцям строкової військової служби за весь період 

проходження військової служби надається відпустка тривалістю 10 

календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду до місця 

проведення відпустки та назад, але не раніш як через 3 місяці проходження 

ними строкової військової служби. 

Дружині (чоловіку) військовослужбовця щорічна основна відпустка за її 

бажанням надається у зручний для неї (нього) час одночасно із щорічною 

основною відпусткою військовослужбовця. 

Військовослужбовцям, крім військовослужбовців строкової військової 

служби, які звільняються з військової служби, за винятком осіб, які 

звільняються зі служби за віком, станом здоров'я, у зв’язку з безпосереднім 

підпорядкуванням близькій особі та у зв'язку із скороченням штатів або 

проведенням організаційних заходів, щорічна основна відпустка надається з 

розрахунку 1/12 частини тривалості відпустки, на яку вони мають право 

відповідно до пункту 1 статті 10-1 Закону за кожний повний місяць служби в 

році звільнення. При цьому, якщо тривалість відпустки таких 

військовослужбовців становить більш як 10 календарних днів, їм оплачується 

вартість проїзду до місця проведення відпустки і назад до місця служби або до 

обраного місця проживання в межах України у порядку, встановленому 

Кабінетом Міністрів України. Військовослужбовцям, крім військовослужбовців 

строкової військової служби, які звільняються зі служби за віком, станом 

здоров'я, у зв’язку з безпосереднім підпорядкуванням близькій особі та у 

зв'язку із скороченням штатів або проведенням організаційних заходів, щорічні 
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основні відпустки та додаткові відпустки в рік звільнення надаються на строки, 

установлені пунктами 1 та 4 статті 10-1 Закону. У рік звільнення зазначених 

військовослужбовців зі служби у разі невикористання ними щорічної основної 

або додаткової відпустки їм виплачується грошова компенсація за всі 

невикористані дні щорічної основної відпустки, а також дні додаткової 

відпустки, у тому числі військовослужбовцям-жінкам, які мають дітей. 

У разі звільнення військовослужбовця до закінчення календарного року, 

за який він уже використав щорічну основну та щорічну додаткову відпустки, 

за винятком осіб, які звільняються зі служби за віком, станом здоров'я, у зв’язку 

з безпосереднім підпорядкуванням близькій особі або у зв'язку із скороченням 

штатів або проведенням організаційних заходів, на підставі наказу командира 

(начальника) військового з'єднання чи частини, керівника органу військового 

управління, вищого військового навчального закладу, установи та організації 

провадиться відрахування із грошового забезпечення за дні відпустки, що були 

використані в рахунок тієї частини календарного року, яка залишилася після 

звільнення військовослужбовця. 

У разі смерті військовослужбовця відрахування з його грошового 

забезпечення за використані дні відпустки не провадяться. 

Відповідно до абзацу 6 пункту 14 статті 10-1 Закону 

військовослужбовцям, крім військовослужбовців строкової військової служби, 

накази про звільнення яких підписано в минулому році, але не виключеним із 

списків військової частини, відпустки за період служби в поточному році не 

надаються. 

У разі звільнення військовослужбовців зі служби (крім звільнення через 

службову невідповідність, у зв'язку з обвинувальним вироком суду, що набрав 

законної сили, яким призначено покарання у виді позбавлення волі, обмеження 

волі, позбавлення військового звання чи позбавлення права займати певні 

посади, у зв’язку з набранням законної сили рішенням суду щодо притягнення 

до відповідальності за адміністративне корупційне правопорушення, пов’язане 

з порушенням обмежень, передбачених Законом України «Про запобігання 

корупції», у зв'язку з позбавленням військового звання в дисциплінарному 

порядку, а також у зв'язку із систематичним невиконанням умов контракту 

військовослужбовцем) та невикористання ними щорічної основної відпустки за 

їх бажанням надається невикористана відпустка з наступним звільненням їх зі 

служби. Датою звільнення військовослужбовця зі служби у такому разі є 

останній день відпустки. 

У разі звільнення військовослужбовця зі служби у зв'язку із закінченням 

строку контракту невикористана ним щорічна основна відпустка за його 

бажанням може надаватися й тоді, коли час цієї відпустки повністю або 

частково перевищує строк контракту. У цьому випадку дія такого контракту 

продовжується до закінчення відпустки. 

Відкликання військовослужбовців із щорічних основних відпусток 

дозволяється лише у разі оголошення мобілізації, введення воєнного чи 

надзвичайного стану в Україні або в окремих її місцевостях, а в інших випадках 

– за рішенням Міністра оборони України, керівників центральних органів 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/3206-17
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виконавчої влади та інших державних органів, які відповідно до закону 

здійснюють керівництво військовими формуваннями, утвореними відповідно 

до законів України, керівників правоохоронних органів та керівників 

розвідувальних органів України, їх заступників та начальника Генерального 

штабу - Головнокомандувача Збройних Сил України, а також командувачів 

відповідних військових формувань, які за посадою не є керівниками 

центральних органів виконавчої влади. 

У разі відкликання військовослужбовця із щорічної основної відпустки 

невикористана її частина надається йому, як правило, в поточному році. Якщо 

невикористана частина відпустки становить 10 календарних днів і більше, 

військовослужбовцю оплачується вартість проїзду до місця проведення 

відпустки і назад в межах України, але не далі пункту перебування, з якого його 

було відкликано. 
 

В особливий період з моменту оголошення мобілізації до часу введення 

воєнного стану або до моменту прийняття рішення про демобілізацію 

військовослужбовцям надаються відпустки, передбачені пунктами 1, 6 та 12 

статті 10-1 Закону, і відпустки за сімейними обставинами та з інших поважних 

причин. Надання військовослужбовцям відпусток, передбачених пунктом 1 

статті 10-1 Закону, здійснюється за умови одночасної відсутності не більше 30 

відсотків загальної чисельності військовослужбовців певної категорії 

відповідного підрозділу. Відпустки за сімейними обставинами та з інших 

поважних причин військовослужбовцям надаються із збереженням грошового 

забезпечення тривалістю не більш як 10 календарних днів. 

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 (особливий період з 

моменту оголошення мобілізації до часу введення воєнного стану або до 

моменту прийняття рішення про демобілізації; в особливий період під час 

дії воєнного стану) 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. 

Згідно пункту 20 статті 10-1 Закону військовослужбовцям, які проходять 

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

підлягають звільненню з військової служби у порядку і терміни, визначені 

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

надається відпустка з розрахунку 1/12 частини тривалості відпустки, на яку 

вони мають право відповідно до пункту 1 статті 10-1 Закону, за кожний повний 
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місяць служби у році звільнення. При цьому якщо тривалість відпустки таких 

військовослужбовців становить більш як 10 календарних днів, їм оплачується 

вартість проїзду до місця проведення відпустки в межах України у порядку, 

встановленому пунктом 14 статті 10-1 Закону. 

У рік звільнення зі служби військовослужбовців, які проходять військову 

службу за призовом під час мобілізації, на особливий період та підлягають 

звільненню з військової служби у порядку і терміни, визначені рішенням 

Президента України, або у зв’язку з оголошенням демобілізації, у разі 

невикористання ними щорічної основної відпустки їм виплачується грошова 

компенсація за всі невикористані дні щорічної основної відпустки. 

У разі звільнення зі служби військовослужбовця, який проходить 

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

підлягає звільненню з військової служби у порядку і терміни, визначені 

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

закінчення календарного року, за який він вже використав щорічну основну 

відпустку, провадиться відрахування із грошового забезпечення 

військовослужбовця за дні відпустки, використані в рахунок тієї частини 

календарного року, яка залишилася після звільнення військовослужбовця, у 

порядку, визначеному в абзаці 4 пункту 14 статті 10-1 Закону. 

На військовослужбовців, зазначених у пункті 20 статті 10-1 Закону, 

поширюються гарантії, передбачені абзацами 5 та 6 пункту 14 статті 10-1 

Закону. 

У разі ненадання військовослужбовцям щорічних основних відпусток у 

зв’язку з настанням періодів (особливий період з моменту оголошення 

мобілізації до часу введення воєнного стану або до моменту прийняття рішення 

про демобілізації; в особливий період під час дії воєнного стану) такі відпустки 

надаються у наступному році. У такому разі дозволяється за бажанням 

військовослужбовців об’єднувати щорічні основні відпустки за два роки, але 

при цьому загальна тривалість об’єднаної відпустки не може перевищувати 90 

календарних днів. 

Зазначені відпустки можуть бути надані декількома частинами (більше 

двох), без обмеження тривалості кожної з них. 

 

Учасниками війни відповідно до статті 8 Закону України «Про статус 

ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» від 22.10.1993 № 3551-XII (із 

змінами) (далі – Закон про статус ветеранів війни), визнаються 

військовослужбовці, які в період війни проходили військову службу у Збройних 

Силах колишнього СРСР, трудівники тилу, а також інші особи, передбачені 

цим Законом. 

Стаття 9 Закону про статус ветеранів війни присвячена особам, які 

належать до учасників війни. Так, учасниками війни вважаються: 

1) військовослужбовці, які проходили військову службу у Збройних 

Силах, військах і органах Міністерства внутрішніх справ, Комітету державної 

безпеки колишнього Союзу РСР чи в арміях його союзників у період Великої 

Вітчизняної війни 1941-1945 років та війни 1945 року з імперіалістичною 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3551-12?nreg=3551-12&find=1&text=%F3%F7%E0%F1%ED%E8%EA&x=0&y=0#w119
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3551-12?nreg=3551-12&find=1&text=%F3%F7%E0%F1%ED%E8%EA&x=0&y=0#w120
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Японією або навчались у цей період у військових училищах, школах і на 

курсах; 

2) особи, які в період Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років та війни 

1945 року з імперіалістичною Японією працювали в тилу на підприємствах, в 

установах, організаціях, колгоспах, радгоспах, індивідуальних сільських 

господарствах, на спорудженні оборонних рубежів, заготівлі палива, продуктів, 

переганяли худобу, навчались у цей період у ремісничих, залізничних 

училищах, школах і училищах фабрично-заводського навчання та інших 

закладах професійно-технічної освіти, на курсах професійної підготовки або під 

час навчання в школах, вищих і середніх спеціальних навчальних закладах 

працювали в народному господарстві та на відбудові об'єктів господарського і 

культурного призначення. 

До учасників війни належать також особи, які в період Великої 

Вітчизняної війни працювали на територіях, що після 1944 року ввійшли до 

складу колишнього Союзу РСР, а також громадяни, які за направленням 

державних органів колишнього Союзу РСР працювали в державах - союзницях 

СРСР. 

Особам, які народилися до 31 грудня 1932 року включно і з поважних 

причин не мають можливості подати документи, що підтверджують факт 

роботи в період війни, статус учасника війни може бути встановлено за 

поданням відповідних комісій у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів 

України. 

Особам, які народилися після 31 грудня 1932 року, статус учасника війни 

може бути встановлено лише за наявності документів та інших доказів, що 

незаперечно підтверджують факт роботи в період війни. 

Учасниками війни визнаються особи, нагороджені орденами і медалями 

колишнього Союзу РСР за самовіддану працю і бездоганну військову службу в 

тилу в роки Великої Вітчизняної війни та війни з імперіалістичною Японією; 

3) члени груп самозахисту об'єктових і аварійних команд місцевої 

протиповітряної оборони, народного ополчення, що діяли в період Великої 

Вітчизняної війни; 

4) особи, які в період Великої Вітчизняної війни перебували у складі армії 

та флоту як сини, вихованці полків та юнги до досягнення ними повноліття; 

6) працівники, які на контрактній основі направлялися на роботу в 

держави, де велися бойові дії (включаючи Республіку Афганістан у період з 1 

грудня 1979 року по грудень 1989 року), і не входили до складу обмеженого 

контингенту радянських військ; 

7) дружини (чоловіки) військовослужбовців, які працювали за наймом у 

державах, зазначених у пункті 6 статті 9 Закон про статус ветеранів війни, в 

період ведення бойових дій у них і не входили до складу обмеженого 

контингенту радянських військ; 

8) особи, які в період Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років 

відбували покарання в місцях позбавлення волі або перебували в засланні і 

реабілітовані відповідно до чинного законодавства України та колишнього 

СРСР; 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3551-12?nreg=3551-12&find=1&text=%F3%F7%E0%F1%ED%E8%EA&x=0&y=0#w121
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3551-12?nreg=3551-12&find=1&text=%F3%F7%E0%F1%ED%E8%EA&x=0&y=0#w122
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3551-12?nreg=3551-12&find=1&text=%F3%F7%E0%F1%ED%E8%EA&x=0&y=0#w123
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3551-12?nreg=3551-12&find=1&text=%F3%F7%E0%F1%ED%E8%EA&x=0&y=0#w124
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10) особи, які в період Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років 

добровільно подавали матеріальну, фінансову чи іншу допомогу військовим 

частинам, госпіталям, партизанським загонам, підпільним групам, іншим 

формуванням та окремим військовослужбовцям у їх боротьбі проти німецько-

фашистських загарбників за умови незаперечного підтвердження цих фактів; 

11) особи, які після 9 вересня 1944 року були переселені на територію 

України з території інших країн; 

12) особи, які під час оборони міста Севастополя з 30 жовтня 1941 року 

по 4 липня 1942 року проживали на його території. Доказами перебування на 

території обложеного Севастополя можуть визнаватися посвідчення 

"Мешканець обложеного Севастополя 1941-1942 років" і "Юний захисник 

Севастополя 1941-1942 років", довідки, показання свідків та інші документи, 

які подаються до комісій, зазначених у абзаці третьому пункту 2 цієї статті; 

13) працівники підприємств, установ, організацій, які залучалися та брали 

безпосередню участь у забезпеченні проведення антитерористичної операції, 

перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її 

проведення, у порядку, встановленому законодавством. Порядок надання 

статусу учасника війни зазначеним особам, категорії таких осіб, терміни їх 

участі у забезпеченні проведення антитерористичної операції, а також райони 

антитерористичної операції визначаються Кабінетом Міністрів України. 

Так, перелік населених пунктів, на території яких здійснювалася 

антитерористична операція визначений в додатку до розпорядження Кабінету 

Міністрів України «Про затвердження переліку населених пунктів, на території 

яких здійснювалася антитерористична операція, та визнання такими, що 

втратили чинність, деяких розпоряджень Кабінету Міністрів України» від          

2 грудня 2015 р. № 1275-р. Згідно даного розпорядження до переліку входять 

населені пункти Донецької та Луганської (з 7 квітня 2014 року) та Харківської 

(з 7 квітня 2014 року по 14 вересня 2014 року) областей.  

Розгляд питань про встановлення статусу учасника війни працівникам 

підприємств, установ та організацій, які залучалися та брали безпосередню 

участь у забезпеченні проведення антитерористичної операції, перебуваючи 

безпосередньо в районах антитерористичної операції в період її проведення, 

згідно постанови Кабінету Міністрів України «Питання надання статусу 

учасника війни деяким особам» від 23 вересня 2015 р. № 739 (із змінами) 

покладено на комісії, утворені відповідно до постанови Кабінету Міністрів 

України «Про комісії для розгляду питань, пов’язаних із встановленням статусу 

учасника війни відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, 

гарантії їх соціального захисту» від 26 квітня 1996 р. № 458 (із змінами). 

Відповідно до пункту 12 частини 1 статті 14 Закону про статус ветеранів 

війни надаються пільги учасникам війни у вигляді використання чергової 

відпустки у зручний для них час та одержання додаткової відпустки без 

збереження заробітної плати строком до двох тижнів на рік. 

В обов'язковому порядку за бажанням працівника роботодавець 

зобов’язаний надати згідно пункту 4 частини 1 статті 25 Закону про відпустки 

відпустку без збереження заробітної плати учасникам війни, особам, на яких 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3551-12?nreg=3551-12&find=1&text=%F3%F7%E0%F1%ED%E8%EA&x=0&y=0#w125
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/458-96-%D0%BF
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3551-12/page3?text=%E2%B3%E4%EF%F3%F1%F2%EA#w12
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3551-12/page3?text=%E2%B3%E4%EF%F3%F1%F2%EA#w13


 10 

поширюється чинність Закону про статус ветеранів війни, тривалістю до 14 

календарних днів щорічно. 

 

 

 

 

Література: 

 

1. Кодекс законів про працю України (із змінами). 

2. Закон України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та 

членів їх сімей» від 20.12.1991 № 2011-XII (із змінами). 

3. Закон України «Про внесення змін до статті 10–1 Закону України «Про 

соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» від 

19.05.2015 № 448-VIII. 

4. Закон України «Про відпустки» від 15.11.1996 № 504/96-ВР (із змінами). 

5. Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» 

від 22.10.1993 № 3551-XII (із змінами). 

6. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження  переліку 

місцевостей з особливими природними, географічними, геологічними, 

кліматичними, екологічними умовами та переліків військових посад, виконання 

обов’язків військової служби за якими пов’язано з підвищеним нервово-

емоційним та інтелектуальним навантаженням, ризиком для життя і здоров’я, а 

також Порядку надання та визначення тривалості щорічної додаткової 

відпустки залежно від часу проходження служби в зазначених умовах» від         

1 серпня 2012 р. № 702 (із змінами). 

7. Постанова Кабінету Міністрів України «Питання надання статусу учасника 

війни деяким особам» від 23 вересня 2015 р. № 739 (із змінами). 

8. Постанова Кабінету Міністрів України «Про комісії для розгляду питань, 

пов’язаних із встановленням статусу учасника війни відповідно до Закону 

України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» від 26 

квітня 1996 р. № 458 (із змінами). 

9. Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку 

населених пунктів, на території яких здійснювалася антитерористична операція, 

та визнання такими, що втратили чинність, деяких розпоряджень Кабінету 

Міністрів України» від 2 грудня 2015 р. № 1275-р. 

 

 

 
 

Відділ реєстрації нормативно-правових актів, 

правової роботи та правової освіти 

Головного територіального  

управління юстиції  

у Чернігівській області 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/3551-12
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/458-96-%D0%BF

