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Порядок звернення до європейського суду з прав 

 
Європейський суд з прав людини (далі – Суд) є 

міжнародним органом, який за умов, визначених 

Конвенцією про захист прав людини та основоположних 

свобод (далі – Конвенція), може розглядати заяви, подані 

особами, які скаржаться на порушення своїх прав. 

Конвенція є міжнародним договором, на підставі якого 

більшість європейських держав зобов’язалися 

дотримуватися прав та основоположних свобод людини. Ці 

права гарантуються як самою Конвенцією, так і 

протоколами до неї (Протоколи № 1, 4, 6, 7, 12 і 13), згода 

на обов’язковість яких надана державами – сторонами 

Конвенції. 
  

Підстави звернення до Європейського суду з прав 

людини 

 
1. Ви можете звернутися до Суду, якщо вважаєте, що 

Ви особисто є жертвою порушення однією з держав – сторін 

Конвенції Ваших прав чи основоположних свобод, які 

захищаються Конвенцією та протоколами до неї. 
2. Суд може розглядати лише ті заяви, в яких йдеться 

про порушення гарантованих Конвенцією та протоколами 

до неї прав – одного або кількох. 
Європейський суд є наднаціональною міжнародною 

судовою установою, яка розглядає скарги осіб щодо 

порушення їхніх прав державами – сторонами Конвенції. 
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Відповідно до статті 19 Конвенції, Європейський суд 

створений для забезпечення дотримання Високими 

Договірними Сторонами їхніх зобов’язань за Конвенцією та 

протоколами до неї. Відповідно до статті 32 Конвенції, 

юрисдикція Європейського суду поширюється на всі 

питання, які стосуються тлумачення та застосування 

Конвенції і протоколів до неї та які передаються на його 

розгляд відповідно до статей 33, 34 і 47 Конвенції. 

Відповідно, Суд не виконує функції національного суду та 

не має повноважень скасовувати або змінювати рішення 

національних судів. Суд також не може безпосередньо 

втручатися в діяльність органу влади, дія або бездіяльність 

якого спричинила порушення. 
3. Суд може розглядати лише ті заяви, які спрямовані 

проти держав, що ратифікували Конвенцію та відповідні 

протоколи, і які стосуються подій, що відбувалися після 

дати ратифікації (відповідна інформація щодо дат 

ратифікації Конвенції та протоколів до неї розміщено на 

офіційному сайті Європейського суду : 
http://www.echr.coe.int/NR....UKR.pdf ). 

4. Ви можете звернутися до Суду лише зі скаргами, 

предмет яких перебуває у сфері відповідальності суб’єкта 

владних повноважень (наприклад: парламенту, суду, 

прокуратури тощо) однієї з цих держав. Суд не розглядає 

заяви, спрямовані проти приватних осіб або недержавних 

інституцій. 
5. Згідно з п. 1 статті 35 Конвенції, Суд приймає заяви 

до розгляду лише після того, як були використані усі 

внутрішні засоби юридичного захисту, і лише протягом 

шести місяців з дати винесення остаточного рішення. Суд 

http://www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/741F36BA-623E-4682-9884-84AA52491182/0/NoticeUKR.pdf
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не розглядає заяву, яка не відповідає цим умовам 

прийнятності. 
6. Надзвичайно важливо, щоб перед зверненням до 

Суду Ви використали усі засоби судового захисту в державі, 

проти якої спрямована заява, які могли б призвести до 

усунення порушення, що є предметом оскарження; в 

протилежному випадку Ви маєте довести, що такі засоби 

захисту є неефективними. Це означає, що Вам слід спочатку 

звернутися до національних судів, яким підсудна справа, 

включаючи відповідну вищу судову інстанцію, для захисту 

своїх прав, про порушення яких Ви маєте намір 

поскаржитись до Суду. Крім того, використовуючи належні 

засоби захисту, необхідно дотримуватись національних 

процесуальних правил, зокрема, передбачених 

законодавством строків. 
8. Якщо Ваша заява стосується рішення національного 

суду, наприклад, вироку, то після того, як Ви використали 

звичайну процедуру судового оскарження, немає потреби 

знову вдаватися до спроб перегляду цього рішення. Також 

не обов’язково використовувати позасудові засоби 

юридичного захисту або звертатися зі скаргами або заявами, 

наприклад, до парламенту, глави держави або уряду, 

міністра чи уповноваженого з прав людини, оскільки ці 

засоби захисту не вважаються такими, що необхідно 

використати перед зверненням до Суду. 
9. Ви можете подати заяву до Суду протягом шести 

місяців після ухвалення остаточного рішення судом або 

органом влади, до компетенції яких належить визначення 

питання, що є предметом Вашого звернення до Суду. 

Шестимісячний строк відраховується з моменту Вашого 

ознайомлення або ознайомлення Вашого адвоката з 
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остаточним судовим рішенням, за результатами звичайної 

процедури оскарження на національному рівні, або ж - у 

разі якщо Ви вважає, що ефективний засіб юридичного 

захисту щодо такого порушення на національному рівні 

відсутній - з моменту стверджуваного порушення. 
10. Перебіг шестимісячного строку припиняється в 

момент отримання Судом від Вас першого листа, в якому 

чітко викладено – хоча б у стислій формі – предмет заяви, 

яку Ви маєте намір подати, або заповненого формуляру 

заяви. Звичайного запиту з проханням надати інформацію 

недостатньо, щоб зупинити перебіг шестимісячного строку. 
  

Як подавати заяву до Суду 

 
Офіційними мовами Суду є англійська та французька, 

але за бажанням Ви можете звертатися до Секретаріату 

Суду офіційною мовою однієї з держав, що ратифікували 

Конвенцію. На початковій стадії провадження Суд може 

також листуватися з Вами цією мовою. Проте, якщо Суд не 

визнає заяву неприйнятною на основі надісланих 

документів, а вирішить запропонувати Уряду висловити 

свою позицію щодо скарг заявника, Суд вестиме листування 

англійською чи французькою мовою, а Ви чи Ваш 

представник, за загальним правилом, повинні будете 

надсилати подальші зауваження англійською чи 

французькою мовою. 
12. Суд приймає лише ті заяви, які надіслані поштою 

(а не по телефону). Якщо Ви відсилаєте свою заяву 

електронною поштою або факсом, Вам обов’язково 

потрібно продублювати її звичайною поштою. Також немає 
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необхідності бути особисто присутнім у Суді для усного 

викладення обставин справи. 
Листи і документи, які надсилаються до Суду, не слід 

прошивати степлером, склеювати чи скріплювати іншим 

чином. Усі сторінки повинні бути послідовно 

пронумеровані. 
  

Зміст заяви 

 
Згідно з положеннями правила 47 Регламенту Суду, в 

заяві необхідно: 
а) навести стислий виклад фактів, щодо яких Ви 

скаржитися, та суть Ваших скарг; 
б) зазначити права, гарантовані Конвенцією або 

протоколами до неї, які, на Вашу думку, були порушені; 
в) назвати національні засоби юридичного захисту, 

якими Ви скористалися; 
г) навести перелік рішень судів (або інших державних 

органів) у справі, із зазначенням дати кожного рішення та 

органу, який його виніс, а також коротку інформацію про 

зміст цього рішення. До листа необхідно додати копії самих 

рішень (Суд не повертає надіслані йому документи, тому 

необхідно надсилати виключно копії, а не оригінали). 
Правило 45 Регламенту Суду вимагає, щоб заява була 

підписана Вами як заявником, або Вашим представником. 
Якщо Ви не бажаєте розкривати свою особу, Ви маєте 

про це зазначити в заяві до Суду та викласти причини на 

виправдання такого відступу від загального правила 

гласності провадження в Суді. У виняткових і виправданих 

випадках Голова Палати Суду може надати дозвіл на 

анонімність. 
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Адреса суду 

 
Усю кореспонденцію стосовно скарги необхідно 

надсилати за адресою: 
The Registrar  

European Court of Human Rights  

Council of Europe  

F–67075 STRASBOURG CEDEX  

FRANCE – ФРАНЦІЯ. 
  

Листування з Судом 

 
1. Після отримання від Вас першого листа або 

формуляру заяви Секретаріат Суду надсилає відповідь з 

повідомленням про те, що за Вашим іменем було відкрито 

справу, номер якої потрібно зазначати в усіх наступних 

листах до Суду. Надалі до Вас можуть звернутися за 

додатковою інформацією, документами чи роз’ясненнями, 

пов’язаними із заявою. 
Секретаріат Суду не надає інформації щодо 

законодавства держави, проти якої спрямовано заяву, а 

також не надає юридичних консультацій стосовно 

застосування або тлумачення національного права. 
2. Ви маєте своєчасно і сумлінно відповідати на листи 

Секретаріату Суду. Будь-яка затримка з відповіддю може 

розцінюватися як те, що Ви не зацікавлені у продовженні 

провадження в Суді, і розгляд заяви, відповідно, 

припиняється. 
3. Якщо Ви вважаєте, що Ваша заява стосується 

одного з прав, гарантованих Конвенцією або протоколами 
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до неї, і що всі умови прийнятності, викладені вище, 

задоволені, Ви повинні ретельно і розбірливо заповнити 

формуляр заяви і повернути його до Суду в найкоротші 

строки та у будь-якому випадку не пізніше шести місяців з 

дати направлення першого листа до Секретаріату Суду. 

Якщо формуляр та всі необхідні документи не будуть 

надіслані до Секретаріату Суду до спливу вказаного строку, 

це буде розцінено як те, що Ви не бажаєте підтримувати 

заяву в Суді і, відповідно, Вашу справу буде знищено. 

 
 Конфіденційність інформації, надісланої до Суду 

 
Згідно з правилом 33 Регламенту Суду, всі документи, 

що надійшли до Секретаріату Суду у зв’язку із заявою, за 

винятком поданих з приводу переговорів щодо дружнього 

врегулювання, як це передбачено правилом 62, мають бути 

доступними для громадськості, якщо з причин, викладених 

у пункті 2 цього правила, Голова Палати Суду не вирішить 

інакше - з власної ініціативи або за клопотанням сторони чи 

іншої заінтересованої особи. 
Таким чином, за загальним правилом, доступ до всієї 

інформації, яка міститься в документах, наданих заявником 

Секретаріату Суду, зокрема до інформації про осіб, про 

яких йдеться в документах, є відкритим. Крім того, у разі 

якщо Суд викладе таку інформацію у рішенні щодо 

прийнятності або щодо суті справи, або ж у рішенні про 

вилучення справи з реєстру справ Суду, її може бути 

розміщено в інформаційній базі Суду HUDOC на 

офіційному Інтернет-сайті Суду. 
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Наявність представника чи адвоката 

 
На початковій стадії подання заяви Ви не зобов’язані 

мати представника, а якщо Ви його маєте, він не 

обов’язково повинен бути адвокатом. Однак, якщо Суд 

вирішить запропонувати Уряду висловити свою позицію у 

справі, Вам потрібно, за загальним правилом, мати 

представника (крім особливих випадків), який є 

практикуючим юристом в одній із держав, що ратифікували 

Конвенцію. Представник повинен володіти однією з 

офіційних мов Суду (англійською або французькою). 
Якщо Ви бажаєте звернутися до Суду через адвоката 

або іншого представника, Вам необхідно додати до 

формуляра заяви довіреність, яка б уповноважувала його 

діяти від Вашого імені. Представник юридичної особи 

(підприємства, об’єднання, і т.д.) або групи осіб повинен 

підтвердити свої юридичні повноваження представляти 

заявника 

 
Плата за звернення до Суду 

 
Суд не може надати Вам допомогу з оплати послуг 

адвоката для підготовки заяви до Суду. В подальшому, а 

саме після рішення Суду про направлення заяви Урядові для 

надання зауважень, Ви, у разі браку коштів для оплати 

послуг адвоката, можете претендувати на отримання 

безкоштовної юридичної допомоги, якщо надання такої 

допомоги Суд визнає за необхідне для належного розгляду 

справи. 
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Процедура розгляду справи безкоштовна. Процедура 

розгляду справ Судом є письмовою, що не потребує Вашої 

особистої присутності у Суді. Вас обов’язково буде 

поінформовано про будь-яке рішення, винесене Судом у 

Вашій справі. 
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  Підготувала  пров. бібліограф   Дудар К.П                                                                   

Видавець : 

КЗ Катеринопільська районна  бібліотека 

20500 смт.Катеринопіль вул. Леніна,46 

E-mail:_kater.biblioteka@mail.ru                                                  
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Катеринопільський  відділ культури 

КЗ Катеринопільська центральна районна бібліотека 

 

 
         ІНФОРМАЦІЯ щодо прав та обов’язків,      
соціального та правового захисту 
військовозобов'язаних, призваних на 
військову службу у зв'язку з мобілізацією, 
резервістів, а також військовослужбовців, 
прийнятих на військову службу в 
добровільному порядку (за контрактом)  

 

                  
 
                     / Єкспрес – інформація / 

 

 
 

Катеринопіль   2014 
жовтень 
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Захист Вітчизни, незалежності та територіальної 
цілісності України відповідно до статті 1 Закону України 
«Про військовий обов'язок і військову службу» є 
конституційним обов'язком громадян України.  

Військовий обов'язок включає, зокрема прийняття 
на військову службу в добровільному порядку (за 
контрактом), призов на військову службу, проходження 
служби у військовому резерві.  

Права та обов’язки, соціальний та правовий 
захист військовозобов'язаних, призваних на 
військову службу у зв'язку з мобілізацією, та 
резервістів. 

Обов'язки громадян щодо здійснення 
мобілізаційних заходів визначено Законом України 
«Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію». 

Згідно зі статтею 22 цього Закону 
військовозобов’язані зобов'язані з'являтися за 
викликом до військових комісаріатів 
(військовозобов'язані Служби безпеки України – за 
викликом Центрального управління або регіонального 
органу Служби безпеки України) для постановки на 
військовий облік та визначення призначення на 
воєнний час.  

Під час мобілізації та переведення Збройних Сил 
України, інших військових формувань, Оперативно-
рятувальної служби цивільного захисту на штати 
воєнного часу громадяни (крім тих, які проходять 
службу у військовому резерві), зобов'язані з'явитися на 
збірні пункти у строки, зазначені в отриманих ними 
документах (мобілізаційних посвідченнях, повістках 
або розпорядженнях військових комісарів 



14 

 

(військовозобов'язані Служби безпеки України - 
керівників органів, де вони перебувають на 
військовому обліку, військовозобов'язані Оперативно-
рятувальної служби цивільного захисту - керівників 
відповідних органів управління центрального органу 
виконавчої влади, який забезпечує формування та 
реалізує державну політику у сфері цивільного 
захисту). Резервісти зобов'язані з'явитися до 
військових частин у строки, визначені командирами 
військових частин, в яких вони проходять службу у 
військовому резерві. 

Громадянам, які перебувають на військовому 
обліку, з моменту оголошення мобілізації 
забороняється зміна місця проживання без дозволу 
уповноваженої посадової особи. 

Відповідно до статті 23 Закону 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;  

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 п'ять і 
більше дітей віком до 16 років (такі чоловіки можуть 
бути призвані на військову службу у разі їх згоди тільки 
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за місцем проживання);  
жінки, на утриманні яких перебувають діти віком до 

16 років (такі жінки можуть бути призвані на військову 
службу в 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. 

Права та обов'язки військовозобов'язаних під час 
проходження зборів та резервістів під час виконання 
ними обов'язків служби у військовому резерві 
встановлюються Законом України «Про військовий 
обов'язок і військову службу», іншими нормативно-
правовими актами.  

Відповідно до статті 29 цього Закону призвані на 
збори військовозобов'язані та резервісти, які виконують 
обов'язки служби у військовому резерві, 
забезпечуються матеріальними засобами в порядку і 
розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України.  

За призваними на збори військовозобов'язаними 
на весь період зборів та резервістами на весь час 
виконання ними обов'язків служби у військовому 
резерві, включаючи час проїзду до місця їх проведення 
і назад, зберігаються місце роботи, а також займана 
посада та середня заробітна плата на підприємстві, в 
установі, організації незалежно від підпорядкування і 
форм власності.  
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Порядок і розміри грошового забезпечення та 
заохочення військовозобов'язаних та резервістів 
визначено постановою Кабінету Міністрів України від 
23 листопада 2006 р. № 1644. 

Виплата середньої заробітної плати 
військовозобов'язаним за весь період зборів та 
резервістам за час виконання ними обов'язків служби у 
військовому резерві здійснюється за рахунок коштів 
Державного бюджету України в порядку, 
встановленому Кабінетом Міністрів України.  

Якщо військовозобов'язаний захворів під час 
зборів і продовжує хворіти після їх закінчення, за 
ним зберігаються місце роботи і займана посада, а 
з дня закінчення зборів, у разі тимчасової 
непрацездатності, замість заробітної плати 
виплачується допомога по тимчасовій 
непрацездатності відповідно до закону.  

Якщо резервіст захворів під час виконання ним 
обов'язків служби у військовому резерві і продовжує 
хворіти після закінчення терміну виконання цих 
обов'язків, за ним зберігаються місце роботи і займана 
посада, а з дня закінчення терміну виконання цих 
обов'язків, у разі тимчасової непрацездатності, замість 
заробітної плати виплачується допомога по тимчасовій 
непрацездатності відповідно до закону.  

Військовозобов'язаним, які на день призову на 
збори не працюють, на весь період зборів та 
резервістам з числа непрацюючих на весь термін 
виконання ними обов'язків служби у військовому 
резерві, включаючи час проїзду до військової частини і 
назад, виплачується грошове забезпечення в розмірі 
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мінімальної заробітної плати за рахунок коштів, 
передбачених у Державному бюджеті України на 
утримання Міністерства оборони України та інших 
центральних органів виконавчої влади, які відповідно 
до закону здійснюють керівництво військовими 
формуваннями. 

Статтею 16 Закону України «Про соціальний і 
правовий захист військовослужбовців та членів їх 
сімей» передбачена виплата одноразової грошової 
допомоги 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, у розмірі, 
встановленому цим Законом. 

Права та обов’язки, соціальний та правовий 
захист військовослужбовців, прийнятих на 
військову службу в добровільному порядку (за 
контрактом) 

Порядок проходження громадянами України 
військової служби, їх права та обов'язки визначаються 
Законом України «Про військовий обов'язок і військову 
службу» (далі – Закон), відповідними положеннями про 
проходження військової служби громадянами України, 
які затверджуються Президентом України, та іншими 
нормативно-правовими актами. 

На військову службу за контрактом приймаються 
громадяни, які пройшли професійно-психологічний 
відбір і відповідають установленим статтею 20 Закону 
вимогам проходження військової служби. 
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Відповідно до статті 21 Закону громадяни України 
для виконання обов'язків, пов'язаних із взяттям на 
військовий облік, призовом або прийняттям на 
військову службу, а також особи, які направляються 
районними (міськими) військовими комісаріатами на 
медичний огляд (медичне обстеження в амбулаторних 
чи стаціонарних умовах), лікування, звільняються від 
роботи на час, необхідний для виконання зазначених 
обов'язків та перебування в лікувальному закладі 
охорони здоров'я, із збереженням за ними місця 
роботи, займаної посади і середньої заробітної плати.  

Перевезення громадян, прийнятих на військову 
службу за контрактом, до місця служби здійснюються 
за рахунок коштів, передбачених у Державному 
бюджеті України на утримання Міністерства оборони 
України та інших центральних органів виконавчої 
влади, які відповідно до закону здійснюють керівництво 
відповідними військовими формуваннями, в яких 
проходять військову службу військовослужбовці. 

Порядок проходження громадянами України 
військової служби у Збройних Силах України, питання, 
пов'язані з проходженням такої служби під час 
виконання громадянами військового обов'язку в запасі, 
регулюються Положенням про проходження 
громадянами України військової служби у Збройних 
Силах України, затвердженим Указом Президента 
України від 10 грудня 2008 року № 1153. 

З громадянами, які добровільно вступають на 
військову службу, укладається контракт про 
проходження громадянами України військової служби, 
в якому, серед іншого визначаються права та обов’язки 
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військовослужбовця, термін дії контракту. 
Основні засади державної політики у сфері 

соціального захисту військовослужбовців та членів їх 
сімей визначені Законом України «Про соціальний і 
правовий захист військовослужбовців та членів їх 
сімей». 

Розділом ІІ зазначеного Закону встановлені 
права військовослужбовців щодо: 

забезпечення громадянських прав і свобод 
(військовослужбовці беруть участь у 

референдумах, обирають і можуть бути обраними до 
відповідних місцевих рад та інших виборних державних 
органів згідно з Конституцією України); 

реалізації права на свободу світогляду і 
віросповідання 

(військовослужбовці вправі сповідувати будь-яку 
релігію або не сповідувати ніякої, відкрито 
висловлювати свої релігійні або атеїстичні 
переконання); 

недоторканності військовослужбовців 
(військовослужбовцю гарантується 

недоторканність особи. Він не може бути арештований 
інакше, як на підставі судового рішення); 

  
вибору місця проживання і виїзду за кордон 
(військовослужбовці при звільненні з військової 

служби мають право на вибір місця проживання в 
будь-якому населеному пункті України або в іншій 
державі відповідно до законів та міжнародних 
договорів, згода на обов'язковість яких надана 
Верховною Радою України); 
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грошового забезпечення 
(держава гарантує військовослужбовцям достатнє 

матеріальне, грошове та інші види забезпечення в 
обсязі, що відповідає умовам військової служби, 
стимулює закріплення кваліфікованих військових 
кадрів. До складу грошового забезпечення входять: 
посадовий оклад, оклад за військовим званням; 
щомісячні додаткові види грошового забезпечення 
(підвищення посадового окладу, надбавки, доплати, 
винагороди, які мають постійний характер, премія); 
одноразові додаткові види грошового забезпечення); 

продовольчого, речового та іншого 
забезпечення 

(продовольче та речове забезпечення 
військовослужбовців здійснюється за нормами і в 
терміни, що встановлюються Кабінетом Міністрів 
України); 

службового часу і часу відпочинку 
(загальна тривалість службового часу 

військовослужбовців на тиждень не може 
перевищувати нормальної тривалості робочого часу за 
відповідний період, визначеної законодавством 
України, за винятком випадків проведення військових 
навчань, походів кораблів, бойових стрільб та 
бойового чергування, несення служби в добовому 
наряді та інших заходів, пов'язаних із забезпеченням 
боєготовності військових частин, які здійснюються без 
обмеження загальної тривалості службового часу. 
Вихідні, святкові та неробочі дні є днями відпочинку 
для всього особового складу, крім 
військовослужбовців, залучених до виконання 
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службових обов'язків); 
права на відпустки 
(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. Також їм надаються 
додаткові відпустки у зв'язку з навчанням, творчі 
відпустки та соціальні відпустки. Інші додаткові 
відпустки надаються їм на підставах та в порядку, 
визначених відповідними законами України);  

охорони здоров'я та медичної допомоги 
(військовослужбовці, військовозобов'язані та 

резервісти, які призвані на навчальні (або перевірочні) 
та спеціальні збори, мають право на безоплатну 
кваліфіковану медичну допомогу у військово-медичних 
закладах охорони здоров'я. Військовослужбовці 
щорічно проходять медичний огляд, щодо них 
проводяться лікувально-профілактичні заходи. 
Військовослужбовці (крім військовослужбовців 
строкової військової служби) та члени їх сімей мають 
право не більше одного разу на рік на санаторно-
курортне лікування та відпочинок у санаторіях, 
будинках відпочинку, пансіонатах і на туристських 
базах Міністерства оборони України, інших утворених 
відповідно до законів України військових формувань та 
правоохоронних органів з пільговою оплатою вартості 
путівок у розмірах та порядку, встановлених Кабінетом 
Міністрів України. Таким же правом користуються 
члени сімей військовослужбовців, які загинули 
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(померли) або пропали безвісти під час проходження 
військової служби); 

забезпечення військовослужбовців та членів їх 
сімей жилими приміщеннями 

(держава забезпечує військовослужбовців жилими 
приміщеннями або за їх бажанням грошовою 
компенсацією за належне їм для отримання жиле 
приміщення на підставах, у порядку і відповідно до 
вимог, встановлених Житловим кодексом Української 
РСР та іншими нормативно-правовими актами); 

права військовослужбовців та членів їх сімей на 
освіту 

(військовослужбовці мають право на навчання (у 
тому числі на отримання післядипломної освіти) у 
військових навчальних закладах, відповідних 
підрозділах підготовки, перепідготовки та підвищення 
кваліфікації військовослужбовців. 
Військовослужбовцям, які прийняті на військову службу 
за контрактом осіб офіцерського складу після здобуття 
базової або повної вищої освіти за державним 
замовленням, дозволяється навчатися в інших вищих 
навчальних закладах без відриву від служби після 
проходження ними строку служби, який дорівнює часу 
їхнього навчання для здобуття попередньої вищої 
освіти); 

пенсійного забезпечення і виплати 
одноразової грошової допомоги при звільненні з 
військової служби 

(пенсійне забезпечення військовослужбовців 
після звільнення їх з військової служби провадиться 
відповідно до Закону України «Про пенсійне 
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забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та 
деяких інших осіб». Військовослужбовцям, крім 
військовослужбовців строкової військової служби, які 
звільняються зі служби в залежності від підстав 
звільнення виплачується одноразова грошова 
допомога в розмірі від 25 до 50 відсотків місячного 
грошового забезпечення за кожний повний 
календарний рік служби);  

одноразової грошової допомоги у разі загибелі 
(смерті), інвалідності або часткової втрати 
працездатності без встановлення інвалідності 

(одноразова грошова допомога призначається і 
виплачується військовослужбовцям, 
військовозобов'язаним та резервістам, які призвані на 
навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори чи для 
проходження служби у військовому резерві, у розмірі:  

500-кратного прожиткового мінімуму, 
встановленого законом для працездатних осіб, - у разі 
загибелі (смерті) військовослужбовця, 
військовозобов'язаного або резервіста;  

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, - у разі встановлення 
військовослужбовцю інвалідності III групи). 

Статтею 14 цього Закону встановлено пільги 
військовослужбовцям та членам їх сімей.  
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Так, військовослужбовці мають право на 
безоплатний проїзд:  

1) залізничним, повітряним, водним та 
автомобільним (за винятком таксі) транспортом:  

а) у відрядження;  
б) у відпустку в межах України;  
в) при переведенні на нове місце проходження 

військової служби або у зв'язку з передислокацією 
військової частини;  

г) до місця проживання, обраного при звільненні з 
військової служби в межах України;  

2) всіма видами транспорту загального 
користування міського, приміського та міжміського 
сполучення (за винятком таксі) - тільки 
військовослужбовці строкової військової служби.  

При переведенні військовослужбовців на нове 
місце проходження військової служби або звільненні з 
військової служби вони мають право на безоплатне 
перевезення до 20 тонн особистого майна в 
контейнерах з попереднього місця проживання до 
нового залізничним транспортом, а там, де такого виду 
транспорту немає, - іншими видами транспорту (за 
винятком повітряного). У разі перевезення особистого 
майна в окремому вагоні, багажем та дрібною 
відправкою їм відшкодовуються фактичні витрати, але 
не більше вартості перевезення майна в контейнері 
вагою 20 тонн.  

Члени сімей військовослужбовців (крім 
військовослужбовців строкової військової служби) 
мають право на безоплатний проїзд залізничним, 
повітряним, водним та автомобільним (за 
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винятком таксі) транспортом:  
1) від місця проживання до місця проходження 

військової служби військовослужбовця у зв'язку з його 
переведенням;  

2) до місця проведення відпустки 
військовослужбовцем в межах України;  

3) при звільненні військовослужбовця з військової 
служби, а також у разі загибелі (смерті) 
військовослужбовця - до обраного місця проживання в 
межах України.  

Члени сімей військовослужбовців при переїзді до 
обраного місця проживання у зв'язку із загибеллю 
(смертю) військовослужбовця мають право на 
безоплатне перевезення до 20 тонн особистого майна 
в контейнерах залізничним транспортом, а там, де 
такого виду транспорту немає, - іншими видами 
транспорту (за винятком повітряного). У разі 
перевезення особистого майна в окремому вагоні, 
багажем та дрібною відправкою їм відшкодовуються 
фактичні витрати, але не більше вартості перевезення 
майна в контейнері вагою 20 тонн.  

Військовослужбовці, які стали інвалідами 
внаслідок бойових дій, учасники бойових дій та 
прирівняні до них особи, а також батьки 
військовослужбовців, які загинули чи померли або 
пропали безвісти під час проходження військової 
служби, користуються правом безоплатного проїзду 
всіма видами міського пасажирського транспорту 
загального користування (крім таксі) в межах 
адміністративного району за місцем проживання, 
залізничного та водного транспорту приміського 
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сполучення та автобусами приміських маршрутів. 
Вони мають право на 50-відсоткову знижку при 
користуванні міжміським залізничним, повітряним, 
водним та автомобільним транспортом відповідно 
до закону.  

Військовослужбовці при направленні у 
відрядження, до нового місця проходження військової 
служби, а також до місця використання відпустки та 
назад мають право на придбання проїзних документів 
для себе та членів своєї сім'ї на всі види транспорту 
поза чергою. При цьому військовослужбовці, які 
направляються у відрядження, користуються правом 
на бронювання та отримання поза чергою місця в 
готелі на підставі посвідчення про відрядження.  

При виконанні службових обов'язків, пов'язаних з 
відрядженням в інші населені пункти, 
військовослужбовцям відшкодовуються витрати на 
відрядження в порядку, встановленому Кабінетом 
Міністрів України.  

Військовослужбовці, крім військовослужбовців 
строкової військової служби, мають право на 
першочергове встановлення квартирного телефону, а 
також першочергове встановлення квартирної 
охоронної сигналізації.  

Військовослужбовці строкової військової служби 
мають право безоплатно відправляти й одержувати 
листи. Безоплатними поштовими посилками 
відправляється особистий одяг громадян, призваних 
на строкову військову службу.  

Витрати, пов'язані з перевезенням 
військовослужбовців та членів їх сімей, їх особистого 
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майна залізничним, повітряним, водним і 
автомобільним (за винятком таксі) транспортом, 
бронюванням місць у готелях при направленні 
військовослужбовців у відрядження, відшкодовуються 
за рахунок коштів Міністерства оборони України, інших 
утворених відповідно до законів України військових 
формувань та правоохоронних органів у порядку, 
встановленому Кабінетом Міністрів України.  

Військовослужбовці та члени їх сімей, які мають 
право на пільги, гарантії та компенсації відповідно до 
цього Закону, користуються пільгами, гарантіями та 
компенсаціями, встановленими для громадян України 
законами та іншими нормативно-правовими актами, а 
також рішеннями органів місцевого самоврядування. 
Якщо такі особи одночасно мають право на отримання 
однієї і тієї ж пільги, гарантії чи компенсації з кількох 
підстав, то їм надається за їх вибором пільга, гарантія 
чи компенсація тільки з однієї підстави, крім випадків, 
передбачених законами.  
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