
Міністерство юстиції України 

Головне територіальне управління юстиції у Чернігівській області 

 

 

 

Методичні рекомендації 
 

 

Передбачені законодавством України гарантії для працівників,  

які були призвані або прийняті на військову службу  

в особливий період 

 
(друге видання доповнене та перероблене) 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

Чернігів 
(підготовлено відповідно до законодавства України  

станом на 30 грудня 2016 року  

та переглянуто в 2017 році) 



 2 

 

1. Загальні положення 
  

 В сучасній Україні значна увага приділяється військовослужбовцям, які 

призвані на військову службу або прийняті на неї в зв’язку з особливим 

періодом. Цей «особливий період», згідно із законами України «Про оборону 

України» від 06.12.1991 № 1932-XII (із змінами) (далі – Закон про оборону) та 

«Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» від 21.10.1993 № 3543-XII (із 

змінами) (далі – Закон про мобілізацію) настає з моменту оголошення рішення 

про мобілізацію або з моменту введення воєнного стану та охоплює час 

мобілізації, воєнний час і частково відбудовний період після закінчення 

воєнних дій. Так, в Україні «особливий період» настав 18 березня 2014 року - 

відповідно до Закону України від 17.03.2014 № 1126-VII «Про затвердження 

Указу Президента України  від 17 березня 2014 року «Про часткову 

мобілізацію». 

Особливий період буде скасовано відповідним Указом Президента 

України (лист Міністерства оборони України від 01.10.2015 № 322/2/8417 

«Щодо особливого періоду»). В зазначеному листі Головним управлінням 

оборонного та мобілізаційного планування Генерального штабу Збройних Сил 

України надано роз’яснення щодо дії особливого періоду в Україні, а саме, 

вказано – скасування особливого періоду буде здійснено окремим Указом 

Президента України «Про демобілізацію» після стабілізації обстановки на сході 

України. 

На підставі вищевказаного та в зв’язку з особливостями проходження 

військової служби під час мобілізації в особливий період для осіб, які були 

призвані або прийняті на військову службу, в нашій державі запроваджено 

наступні гарантії.   

 

2. Гарантії щодо зарахування часу перебування на  

військовій службі до страхового стажу,  

стажу роботи і стажу державної служби   
 

Відповідно до частини 1 статті 8 Закону України «Про соціальний і 

правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» від 20.12.1991 № 

2011-XII (далі - Закон про захист військовослужбовців):  

- час перебування громадян України на військовій службі зараховується 

до їх страхового стажу, стажу роботи, стажу роботи за спеціальністю, а також 

до стажу державної служби; 

- час проходження строкової військової служби та військової служби за 

призовом осіб офіцерського складу, а також час проходження військової 

служби в особливий період, що оголошується відповідно до Закону про 

оборону, зараховуються до стажу роботи, що дає право на призначення пенсії 

за віком на пільгових умовах, якщо на момент призову на строкову військову 

службу, військову службу за призовом осіб офіцерського складу, військову 

службу в особливий період, що оголошується відповідно до Закону про 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1932-12
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оборону України, особа навчалася за фахом у професійно-технічному 

навчальному закладі, працювала за професією або займала посаду, що дає 

право на призначення пенсії за віком на пільгових умовах; 

- час навчання в професійно-технічному навчальному закладі, час 

проходження строкової військової служби, а також час проходження військової 

служби в особливий період, що оголошується відповідно до Закону про 

оборону України, які зараховуються до стажу роботи, що дає право на 

призначення пенсії за віком на пільгових умовах, не повинні перевищувати 

наявного стажу роботи, що дає право на пенсію за віком на пільгових умовах; 

- час проходження військовослужбовцями військової служби в особливий 

період, що оголошується відповідно до Закону про оборону, зараховується до їх 

вислуги років, стажу роботи, стажу роботи за спеціальністю, а також до стажу 

державної служби на пільгових умовах у порядку, який визначається Кабінетом 

Міністрів України. 

Так, підпунктом «а» пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України 

«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, поліцейським та членам їхніх сімей» від 17.07.1992 № 393 (із змінами) 

передбачено, що до вислуги років для призначення пенсій особам, зазначеним в 

абзаці 1 пункту 1 цієї постанови (зокрема, особам офіцерського складу, 

прапорщикам, мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та 

військової служби за контрактом) зараховується на пільгових умовах: один 

місяць служби за три місяці - час проходження служби, протягом якого особа 

брала участь в антитерористичній операції та період проходження служби у 

військовому резерві під час безпосередньої участі в антитерористичній операції 

чи забезпеченні її проведення. 

 Постановою Кабінету Міністрів України від 03.05.1994 № 283 «Про 

порядок обчислення стажу державної служби» (із змінами), а саме, абзацом 6 

пункту 3 передбачено, що до стажу державної служби включається у 

трикратному розмірі час проходження військовослужбовцями військової 

служби, протягом якого особа брала участь в антитерористичній операції в 

особливий період. Однак, зазначена постанова втратила чинність з 1 травня 

2016 року одночасно з набранням чинності Законом України «Про державну 

службу» від 10.12.2015 № 889-VIII (далі - Закон) і на даний час діє постанова 

Кабінету Міністрів України від 25.03.2016 № 229 «Про затвердження Порядку 

обчислення стажу державної служби» (далі – Постанова), де немає пільгового 

зарахування стажу. В Постанові зазначено, що до стажу державної служби 

зараховуються, наприклад, час перебування на посадах, на яких присвоюються 

військові та спеціальні звання, період, коли державний службовець не 

працював з поважних причин, але залишався у трудових відносинах з 

державним органом. Згідно пункту 6 Постанови стаж державної служби за 

періоди роботи (служби) до набрання чинності Законом обчислюється 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/393-92-%D0%BF#n17
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/889-19
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/889-19
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/889-19
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відповідно до пункту 8 розділу XI «Прикінцеві та перехідні положення» 

Закону, тобто у порядку та на умовах, установлених на той час законодавством. 

 Безпосередньо до трудової книжки внесення записів про час участі 

працівника в антитерористичній операції Інструкцією про порядок ведення 

трудових книжок працівників, затвердженою наказом Міністерства праці 

України, Міністерства юстиції України та Міністерства соціального захисту 

населення України від 29.07.1993 № 58, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 

України 17.08.1993 за № 110 (із змінами), не передбачено. Такі відомості 

будуть зараховувати до стажу військовослужбовця на підставі записів у його 

військовому квитку та документів, наданих відповідними державними 

органами. 

 

3. Гарантії для працівників, призваних на  

строкову військову службу  

в разі оголошення рішення про проведення мобілізації  
 

Відповідно до статті 36 Кодексу законів про працю (далі – КЗпП) на 

даний час не може бути підставою для припинення трудового договору не лише 

призов працівника на військову службу під час мобілізації, на особливий 

період, а й призов на строкову військову службу в разі виникнення кризової 

ситуації, що загрожує національній безпеці, оголошення рішення про 

проведення мобілізації та (або) введення воєнного стану. 

Більш конкретно вищевказані положення викладені в частині 3 статті 119 

КЗпП). Так, за працівниками, призваними на строкову військову службу, 

військову службу за призовом осіб офіцерського складу, військову службу за 

призовом під час мобілізації, на особливий період або прийнятими на військову 

службу за контрактом, у тому числі шляхом укладення нового контракту на 

проходження військової служби, під час дії особливого періоду на строк до 

його закінчення або до дня фактичного звільнення зберігаються місце роботи, 

посада і середній заробіток на підприємстві, в установі, організації, 

фермерському господарстві, сільськогосподарському виробничому кооперативі 

незалежно від підпорядкування та форми власності і у фізичних осіб - 

підприємців, у яких вони працювали на час призову. Таким працівникам 

здійснюється виплата грошового забезпечення за рахунок коштів Державного 

бюджету України відповідно до Закону про захист військовослужбовців. 

Визначені гарантії, зберігаються за працівниками, які під час 

проходження військової служби отримали поранення (інші ушкодження 

здоров’я) та перебувають на лікуванні у медичних закладах, а також потрапили 

у полон або визнані безвісно відсутніми, на строк до дня, наступного за днем їх 

взяття на військовий облік у районних (міських) військових комісаріатах після 

їх звільнення з військової служби у разі закінчення ними лікування в медичних 

закладах незалежно від строку лікування, повернення з полону, появи їх після 

визнання безвісно відсутніми або до дня оголошення судом їх померлими. 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/889-19/paran1148#n1148
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Вищевказані гарантії в частині збереження місця роботи, посади не 

поширюються на осіб, які займали виборні посади в органах місцевого 

самоврядування та строк повноважень яких закінчився. 

Проте, залишається чинною норма щодо звільнення працівника у разі 

призову на строкову військову службу в мирний час, що визначено у пункті 3 

частини 1 статті 36 КЗпП. 

 

4. Гарантії по виплаті вихідної допомоги безпосередньо особі,  

яка була звільнена з роботи у зв’язку з призовом  

на строкову військову службу 
 

        Відповідно до положень частини 1 статті 21 Закону України «Про 

військовий обов’язок і військову службу» від 25.03.1992 № 2232-XII (із 

змінами) (далі - Закон про військовий обов’язок) громадянам України, які 

звільняються з роботи у зв'язку з призовом або прийняттям на військову 

службу, виплачується вихідна допомога в розмірі двох прожиткових мінімумів, 

встановлених для працездатних осіб на 1 січня календарного року (зокрема, в 

2017 році згідно статті 7 Закону України «Про Державний бюджет України на 

2017 рік» від 21.12.2016 № 1801-VIII (із змінами) прожитковий мінімум для 

працездатних осіб з 1 січня 2017 року становить 1600 гривень). 

Постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку 

виплати грошової допомоги громадянам України, які призиваються на строкову 

військову службу» від 12.08.2015 № 587 (із змінами) затверджено порядок 

виплати грошової допомоги громадянам України, які призиваються на строкову 

військову службу. Згідно із цим Порядком допомога виплачується громадянам 

України, які призиваються на строкову військову службу, у двох розмірах 

прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого на 1 січня 

календарного року. Під час розрахунку допомоги враховується розмір 

прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого на 1 січня 

календарного року, встановленої законом на час призову. 

Виплата допомоги здійснюється військовими комісаріатами на підставі 

наказів військових комісарів перед початком проходження строкової військової 

служби. Допомога виплачується шляхом її перерахування військовим 

комісаріатом на рахунок у банку, зазначений її одержувачем, або через касу 

військового комісаріату. Видатки на виплату допомоги включаються до обсягу 

видатків на проведення чергових призовів на строкову військову службу та 

здійснюються за рахунок коштів державного бюджету. Центральні органи 

виконавчої влади та головні органи військового управління, для яких 

здійснюється призов на строкову військову службу громадян України, 

перераховують кошти для забезпечення виплати допомоги на рахунки 

військових комісаріатів. 
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5. Гарантії щодо збереження місця роботи,  

посади й середнього заробітку  
 

Відповідно до частини 3 статті 119 КЗпП та частини 2 статті 39 Закону 

про військовий обов’язок за працівниками, призваними на строкову військову 

службу, військову службу за призовом осіб офіцерського складу, військову 

службу за призовом під час мобілізації, на особливий період або прийнятими на 

військову службу за контрактом, у тому числі шляхом укладення нового 

контракту на проходження військової служби, під час дії особливого періоду на 

строк до його закінчення або до дня фактичного звільнення зберігаються місце 

роботи, посада і середній заробіток на підприємстві, в установі, організації, 

фермерському господарстві, сільськогосподарському виробничому кооперативі 

незалежно від підпорядкування та форми власності і у фізичних осіб - 

підприємців, у яких вони працювали на час призову. Таким працівникам 

здійснюється виплата грошового забезпечення за рахунок коштів Державного 

бюджету України відповідно до Закону про захист військовослужбовців. 

Зазначені вище гарантії надаються до дня фактичної демобілізації 

працівника, а не протягом року, як це було передбачено раніше до прийняття 

Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо питань соціального захисту громадян України, які проходять військову 

службу під час особливого періоду» від 14.05.2015 № 433-VIII. Таким чином, 

якщо демобілізований працівник вирішив і далі служити за контрактом, 

підприємство має зберігати його місце роботи (посаду) та середній заробіток до 

моменту припинення контракту з урахуванням часу прибуття додому. У такому 

випадку працівник має письмово повідомити роботодавця про свій намір 

укласти контракт і на підтвердження цього надати довідку з військової частини 

про те, що з ним укладено контракт на проходження служби. Після цього на 

підприємстві видається новий наказ щодо збереження місця роботи та 

середнього заробітку за працівником із формулюванням «на час проходження 

служби за контрактом».  

Гарантії, відображені у частині 3 статті 119 КЗпП, зберігаються за 

працівниками, які під час проходження військової служби отримали поранення 

(інші ушкодження здоров’я) та перебувають на лікуванні у медичних закладах, 

а також потрапили у полон або визнані безвісно відсутніми, на строк до дня, 

наступного за днем їх взяття на військовий облік у районних (міських) 

військових комісаріатах після їх звільнення з військової служби у разі 

закінчення ними лікування в медичних закладах незалежно від строку 

лікування, повернення з полону, появи їх після визнання безвісно відсутніми 

або до дня оголошення судом їх померлими. Гарантії в частині збереження 

місця роботи, посади не поширюються на осіб, які займали виборні посади в 

органах місцевого самоврядування та строк повноважень яких закінчився. 

Відповідно до частини 3 статті 39 Закону про військовий обов’язок за 

громадянами України, які призвані на строкову військову службу, військову 

службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, або прийняті на 

військову службу за контрактом, у разі виникнення кризової ситуації, що 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/322-08/page4#n1457
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загрожує національній безпеці, оголошення рішення про проведення мобілізації 

та (або) введення воєнного стану на строк до закінчення особливого періоду або 

до оголошення рішення про демобілізацію, не припиняється державна 

реєстрація підприємницької діяльності фізичних осіб - підприємців. У разі 

непровадження ними підприємницької діяльності у період проведення 

мобілізації нарахування податків і зборів таким фізичним особам - підприємцям 

не здійснюється. 

Роз’яснення щодо порядку обрахунку середнього заробітку 

мобілізованим працівникам надано в листі Міністерства соціальної політики 

України від 11.08.2014 № 1146/13/84-14 «Щодо нарахування середнього 

заробітку мобілізованим працівникам». Зокрема, в даному листі зазначено, що 

середній заробіток працівнику нараховується з урахуванням положень Порядку 

обчислення середньої заробітної плати, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 08.02.1995 № 100 (із змінами) (далі – Порядок 

обчислення середнього заробітку), виходячи із виплат за останні 2 календарні 

місяці роботи, що передують місяцю мобілізації. Працівникам, які 

пропрацювали на підприємстві менше двох календарних місяців, середня 

заробітна плата обчислюється виходячи з виплат за фактично відпрацьований 

час.  

Коли нарахування проводиться виходячи із середньої заробітної плати, 

працівник не мав заробітку, не з вини працівника, розрахунки проводяться 

виходячи з установлених йому в трудовому договорі тарифної ставки чи 

посадового окладу.  

Нарахування виплат, що обчислюється із середньої заробітної плати за 

останні два місяці роботи, проводяться шляхом множення середньоденної 

заробітної плати на число робочих днів, які мають бути оплачені за середнім 

заробітком. 

Середньоденна заробітна плата визначається діленням заробітної плати за 

фактично відпрацьовані протягом двох місяців робочі дні на число 

відпрацьованих робочих днів за цей період. 

Отже, середньоденна заробітна плата, яка зберігається за мобілізованим 

працівником, який був мобілізований у перший день своєї роботи на 

підприємстві, обчислюється шляхом ділення посадового окладу, встановленого 

йому в штатному розписі, на число робочих днів місяця, в якому він мав 

приступити до роботи та в якому його було мобілізовано. Якщо працівником 

відпрацьовано два робочих дні після чого його було мобілізовано, обчислення 

середньої заробітної плати проводиться виходячи із нарахованої заробітної 

плати за ці два робочі дні. 

          Працівникам, які були звільнені в запас з військової служби за призовом 

під час мобілізації, на особливий період та повторно призвані для проходження 

військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період, 

обчислення середньої заробітної плати проводиться з урахуванням норм  

Порядку обчислення середнього заробітку. У разі коли розрахована в 

установленому порядку середня заробітна плата є нижчою від середньої 

заробітної плати, яка зберігалась за працівником протягом періоду попередньої 
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військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період, для 

розрахунку компенсації застосовується середня заробітна плата, яка зберігалась 

за працівником протягом періоду попередньої військової служби за призовом  

під час мобілізації, на особливий період. 

 

6. Переважне право на залишення на роботі і надання першого 

робочого місця 
 

Враховуючи положення Закону України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо удосконалення окремих питань мобілізації та 

соціального захисту громадян України, які підлягають звільненню з військової 

служби під час особливого періоду або у зв’язку з оголошенням демобілізації» 

від 18.03.2015 № 259-VIII відповідно до пункту 9 частини 1 статті 42 КЗпП, 

працівникам із числа колишніх військовослужбовців військової служби за 

призовом під час мобілізації, на особливий період та військової служби за 

призовом осіб офіцерського складу протягом двох років із дня звільнення їх зі 

служби надається переважне право на залишення на роботі при вивільненні у 

зв’язку із змінами в організації виробництва і праці. 

Молодь, яка звільнилася з військової служби за призовом під час 

мобілізації, на особливий період, військової служби за призовом осіб 

офіцерського складу і вперше приймається на роботу, зараховується до квоти 

для працевлаштування громадян із додатковими гарантіями відповідно до 

Закону України «Про зайнятість населення» від 05.07.2012 № 5067-VI (із 

змінами) та статті 196 КЗпП.  

Крім того, відповідно до частини 1 статті 197 КЗпП працездатній молоді 

(громадянам України віком від 15 до 28 років) після звільнення з військової 

служби за призовом під час мобілізації, на особливий період, військової служби 

за призовом осіб офіцерського складу надається перше робоче місце на строк 

не менше двох років. 

 

7. Гарантії щодо збереження місця навчання та стипендії особам,  

що отримують вищу освіту 
 

Відповідно до абзацу 2 частини 2 статті 46 Закону України «Про вищу 

освіту» від 01.07.2014 року № 1556-VII (із змінами) здобувачам вищої освіти, 

призваним на військову службу у зв’язку з оголошенням мобілізації, 

гарантується збереження місця навчання та стипендії. 

 

8. Гарантії при наданні відпусток   
 

Згідно пункту 5 частини 7 статті 10 Закону України «Про відпустки» від 

15.11.1996 № 504/96-ВР (із змінами) (далі – Закон про відпустки) особам, 

звільненим після проходження військової служби за призовом під час 

мобілізації, на особливий період, військової служби за призовом осіб 

офіцерського складу, якщо після звільнення зі служби вони були прийняті на 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1556-18?nreg=1556-18&find=1&text=%EC%EE%E1%B3%EB%B3%E7%E0%F6&x=3&y=7#w12
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роботу протягом трьох місяців, не враховуючи часу проїзду до місця 

проживання, за їх бажанням надаються щорічні відпустки повної тривалості до 

настання шестимісячного терміну безперервної роботи в перший рік роботи на 

даному підприємстві.  

 Учасникам бойових дій, інвалідам війни, статус яких визначений 

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

від 22.10.1993 № 3551-XII (із змінами) (далі – Закон про статус), відповідно до 

статті 16-2 Закону про відпустки та статті 77-2 КЗпП надається додаткова 

відпустка із збереженням заробітної плати тривалістю 14 календарних днів на 

рік. 

Додаткова відпустка, яку надають учасникам бойових дій та інвалідам 

війни, не належить до категорії щорічних і: 

1) надається понад щорічні основну й додаткові відпустки. Відповідно на 

цей вид відпустки не поширюється обмеження щодо максимальної тривалості 

щорічних відпусток (згідно з частиною 3 статті 10 Закону про відпустки - не 

більше 59 календарних днів); 

2) надається з урахуванням святкових і неробочих днів; 

3) у разі невикористання не переноситься на наступний календарний рік, 

не продовжується у разі хвороби працівника, не ділиться на частини й не 

замінюється грошовою компенсацією. 

Тривалість такої відпустки не залежить від відпрацьованого часу. Вона 

надається в календарному році за наявності в особи відповідного статусу. 

Відповідно до пункту 4 частини 1 статті 25 Закону про відпустки, згідно з 

якими учасникам війни, особам, на яких поширюється дія Закону про статус, за 

їх бажанням в обов’язковому порядку надається відпустка без збереження 

заробітної плати тривалістю до 14 календарних днів щорічно, а особам, які 

мають особливі заслуги перед Батьківщиною, статус яких установлений 

відповідно до Закону про статус, - тривалістю до 21 календарного дня щорічно. 

Згідно статті 9 Закону про відпустки час, коли працівник фактично не 

працював, але за ним згідно законодавства зберігалися місце роботи (посада) і 

заробітна плата (як то вказано в статті 119 КЗпП), зараховується до стажу 

роботи, що дає право на щорічну основну відпустку.  

 

9. Гарантії про надання відстрочки від призову на  

військову службу під час мобілізації 
 

Категорії громадян України, які не підлягають призову на військову 

службу під час мобілізації, визначаються статтею 23 Закону про мобілізацію.  

 Не підлягають призову на військову службу під час мобілізації  

військовозобов'язані:  

 - заброньовані на період мобілізації та на воєнний час за органами 

державної влади, іншими державними органами, органами місцевого 

самоврядування, а також за підприємствами, установами і організаціями в 

порядку, встановленому Кабінетом  Міністрів України;  

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3551-12
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 - визнані відповідно до висновку військово-лікарської комісії тимчасово 

непридатними до військової служби за станом здоров'я на термін до шести 

місяців (з наступним проходженням військово-лікарської комісії);  

 - чоловіки, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 

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

згоди тільки за місцем проживання);  

 - жінки та чоловіки, які самостійно виховують дитину (дітей) віком до 

18 років (такі особи можуть бути призвані на військову службу у разі їх згоди і 

тільки за місцем проживання); 

 - жінки та чоловіки, на утриманні яких перебуває дитина - інвалід 

підгрупи А віком до 18 років;  

 - жінки та чоловіки, на утриманні яких перебуває повнолітня дитина, 

яка є інвалідом I чи II групи, до досягнення нею 23 років;  

 - усиновителі, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-

вихователі, на утриманні яких перебувають діти-сироти або діти, позбавлені 

батьківського піклування, віком до 18 років (такі особи можуть бути призвані 

на військову службу у разі їх згоди і тільки  за місцем проживання);  

 - зайняті постійним доглядом за особами, що його потребують, 

відповідно до законодавства України, в разі відсутності інших осіб, які можуть 

здійснювати такий догляд;  

 - народні депутати України, депутати Верховної Ради Автономної 

Республіки Крим;  

 - інші військовозобов'язані або окремі категорії громадян у 

передбачених законами випадках.  

 Призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період 

не підлягають також:  

 ٠ студенти, аспіранти та докторанти, які навчаються на денній формі 

навчання;  

 ٠ наукові і науково-педагогічні працівники вищих навчальних закладів, 

наукових установ та організацій, які мають вчене звання та/або науковий 

ступінь, і педагогічні працівники загальноосвітніх навчальних закладів, за 

умови, що вони працюють відповідно у вищих навчальних закладах, наукових 

установах та організаціях, загальноосвітніх навчальних закладах за основним 

місцем роботи не менш як на 0,75 ставки;  

٠ жінки та чоловіки, чиї близькі родичі (чоловік, дружина, син, донька, 

батько, мати, дід, баба або рідний (повнорідний, неповнорідний) брат чи сестра) 

загинули або пропали безвісти під час проведення антитерористичної операції  

з числа:  

      ~ військовослужбовців або працівників утворених відповідно до 

законів України військових формувань, що захищали незалежність, суверенітет 

та територіальну цілісність України, які загинули або пропали безвісти під час 

безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, 

перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її 

проведення;  
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      ~ працівників підприємств, установ, організацій, які залучалися до 

забезпечення проведення антитерористичної операції та загинули або пропали 

безвісти під час забезпечення проведення антитерористичної операції 

безпосередньо в районах та у період її проведення;   

      ~ осіб, які загинули або пропали безвісти під час безпосередньої 

участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи 

безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її  проведення у 

складі добровольчих формувань, що були утворені або самоорганізувалися для 

захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, за 

умови що в подальшому такі добровольчі формування були включені до складу 

утворених відповідно до законів України військових формувань та 

правоохоронних органів;  

      ~ осіб, які загинули або пропали безвісти під час безпосередньої 

участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи 

безпосередньо в районах її проведення у складі добровольчих формувань, що 

були утворені або самоорганізувалися для захисту незалежності, суверенітету 

та територіальної цілісності України, але в подальшому такі добровольчі 

формування не були включені до складу утворених відповідно до законів 

України військових формувань та правоохоронних органів, і виконували 

завдання антитерористичної операції у взаємодії з утвореними відповідно до 

законів України військовими формуваннями та правоохоронними органами.  

 У зазначений період можуть бути призвані на військову службу за 

їхньою згодою жінки та чоловіки, чиї близькі родичі (чоловік, дружина, син, 

донька, батько, мати, дід, баба або рідний (повнорідний, неповнорідний) брат 

чи сестра) загинули або пропали безвісти під час проведення 

антитерористичної операції з числа зазначених вище осіб. 

 Не підлягають призову на військову службу під час часткової 

мобілізації протягом шести місяців з дня звільнення з військової служби 

військовозобов’язані з числа громадян, які проходили військову службу за 

призовом під час мобілізації та були звільнені зі служби у запас (крім 

військовослужбовців, зарахованих на службу у військовому оперативному 

резерві першої черги). Такі особи у зазначений період можуть бути призвані на 

військову службу за їх згодою. 
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