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На військову службу за контактом для потреб ЗСУ можуть бути прийняті військовослужбовці, які визнані 
ВЛК непридатними до військової служби за наслідками захворювань, поранень (травм, контузій, каліцтв), 
одержаних під час виконання обов'язків військової служби. За умови, що стан здоров'я таких осіб дозволяє 
виконувати службові обов'язки відповідно до займаної посади, що підтверджується медичним висновком.



Ст. 119 КЗпПУ
За такими особами зберігається:
• Місце роботи
• Посада
• Середній заробіток 
На підприємстві, установі, організації 
незалежно від форми власності на весь 
період служби за контрактом.

ЗУ «Про соціальний і правовий захист 
військовослужбовців та членів їх сімей»
З підписанням особою контракту на неї 
розповсюджуються всі гарантії за цим 
законом.

ЗУ «Про пенсійне забезпечення осіб, 
звільнених з військової служби та деяких 
інших осіб»
За особою зберігається право на пенсію 
протягом часу служби за контрактом.
Після звільнення зі служби виплата пенсії такій 
особі здійснюється з урахуванням додаткової 
вислуги років від часу їх призову на військову 
службу.

п. 2 ч. І ст. 9  ЗУ «Про відпустки»
За такими особами зберігається право на 
щорічну відпустку
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Військовослужбовці, які уклали контракт «до кінця особливого періоду або до оголошення рішення про демобілізацію» та вислужили не менше 24 місяців військової служби не пізніше як через 3 місяці з дня набуття такого права.А військовослужбовці, час набуття права на звільнення яких настав в момент виконання ними бойових дій в зоні АТО – звільняються протягом 3-х місяців з дня завершення таких завдань.
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• Строкові контракти, які закінчились до 06.01.2017 року включно, були автоматично продовжені на строк «до закінчення особливого періоду»• Контракти, строк дії яких закінчився після 07.01.2017, автоматично не продовжуються, а особи за таким контактом звільняються з військової служби наступного дня після закінчення строку дії контракту.
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ПОРЯДОК РОЗІРВАННЯ КОНТРАКТІВ
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ДЛЯ ЗВІЛЬНЕННЯ ПОТРІБНО НАПИСАТИ РАПОРТ НА ІМ'Я КОМАНДИРА
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ГРОШОВА КОМПЕНСАЦІЯ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦЯМ  ОФІЦЕРСЬКОГО СКЛАДУ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ          ЗА ПІДНАЙОМ НИМИ ЖИЛИХ ПРИМІЩЕНЬ
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1.3. Учасники російсько-української війни, які 
мають кредитні зобов'язання перед банками 
та іншими фінансовими установами



1.3. Учасники російсько-української війни, які 
мають кредитні зобов'язання перед банками та 
іншими фінансовими установами (продовження)









• Під час дії особливого періоду за мобілі- 
 зованими працівниками, а також прийня-  
 тими на військову службу за контрак-  
 том, у тому числі при укладенні нового 
 контракту, на строк до закінчення собли-
 вого періоду, або до дня фактичного  
 звільнення зберігається:

- робоче місце та середній заробіток   
 (військовослужбовці увільняються  
 від виконання посадових   
 обов’язків) (стаття 119 КЗПП);
- право на щорічну відпустку 
 (п.2 ч.1 ст.9 ЗУ «Про відпустки»).

• Трудовий стаж не переривається 
 (ст. 2 ЗУ «Про військовий обов’язок і  
 військову службу»).
• Трудові гарантії поширюються також  
 на поранених, полонених або визнані  
 безвісно відсутніх до моменту звільнення  
 їх з військової служби, повернення з полону,  
 появи після визнання безвісно відсутніми  
 або до дня оголошення судом їх померлими.

Підписання 
контракту 

або вручення
 повістки Працівник подає 

заяву у відділ кадрів 
про увільнення від вико- 

нання посадових 
обов’язків (Повістка, 
копія контракту, чи 

повідомлення з 
військкомату про 
укладання контракту 

додається)

На копії заяви, 
повістки чи 
контракту попросіть 
відділ кадрів 
зробити помітку про 
прийняття. 
Зберігайте як доказ 
в разі незаконного 
звільнення

Відділ кадрів 
видає наказ по 

підприємству про 
увільнення 

працівника з 
роботи на період 

служби за 
контрактом чи 

мобілізацією

Мобілізований 
працівник 

увільняється з 
роботи на час 

явки до 
військкомату, 
проходження 

медогляду

Після повернення 
мобілізованого у 

відділ кадрів 
надається 

військовий квиток 
з відповідними 

відмітками

На період військової служби виплата 
допомоги по безробіттю припиняється.

Після звільнення в запас, при повторній 
реєстрації у Службі зайнятості, виплати по 
безробіттю здійснюватимуться з урахуванням 
фактичного працевлаштування протягом 
проходження служби та розміру грошо- 
вого забезпечення.









ПРАЦІВНИКИ, ЯКІ БУЛИ ЗВІЛЬНЕНІ У ЗВ’ЯЗКУ З ВСТУПОМ НА ВІЙСЬКОВУ 
СЛУЖБУ ПОВИННІ БУТИ ПОНОВЛЕНІ НА РОБОТІ

Звільнення 
працівника у зв’язку 
з його мобілізацією 

чи підписанням 
контракту є 
незаконним

До заяви додається довідка 
про призов на військову 

службу (видає 
військкомат)/ копія 

військового квитка/ копія 
контракту



ПІСЛЯ ЗВІЛЬНЕННЯ З ВІЙСЬКОВОЇ СЛУЖБИ ПРАЦІВНИК ЗОБОВ’ЯЗАНИЙ
ВИЙТИ НА РОБОТУ ОДРАЗУ ПІСЛЯ СТАНОВЛЕННЯ НА ОБЛІК У ВІЙСЬККОМАТІ 

Мобілізація та укладення контракту про проходження
 військової служби фізичною особою підприємцем (ФОП)      

За мобілізованими особами державна реєстрація підприємницької діяльності ФОП не припиняється
(ст. 39 Закону України «Про військовий обов'язок і військову службу»). 

Щодо себе мобілізовані ФОП звільняються від обов’язку нарахування, сплати та подання податкової
звітності з ПДФО або єдиного податку, а також ЄСВ на весь період служби (пункт 9-2 розділу 8 
ЗУ «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування»)  

Військовослужбовці за контрактом також не зобов’язані закривати ФОП, але за ними зберігається 
обов’язок зі сплати податків.
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Закон України «Про статус ветеранів війни, 
гарантії їх соціального захисту» ст. 6 (19), (20) 
Постанова КМУ №413 від 20.08.2014 «Про затвердження 
Порядку надання та позбавлення статусу учасника бойових дій 
осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну 
цілісність України і брали безпосередню участь в анти- 
терористичній операції, забезпеченні її проведення чи у 
здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і 
оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської 
Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні 
їх здійснення».

•захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали 
безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, у здійснені 
заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної 
агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні її здійснення
•залучалися до проведення АТО (ООС) на строк не менше ніж 30 календарних днів, у тому 
числі за сукупністю днів перебування в районах її проведення

Період проведення АТО:

Харківська область – з 07.04.2014 по 14.09.2014
Донецька та Луганська області з 07.04.2014 по 30.04.2018

На заміну АТО почала діяти ООС з 30.04.2018 



Командир в/ч, начальник органу/під- 
розділу протягом 1 місяця після завер- 
шення особою завдань в АТО (ООС) 
подає довідку + інші документи, які 
підтверджують участь особи у бойових 
діях до відповідної відомчої комісії





Документи, обов’язкові для підтвердження участі в АТО:
• Довідка про участь в АТО, затвердженого зразка (оригінал); 
• Витяг із наказу по стройовій частині про прибуття (вибуття) до (з) зони проведення АТО;
• Витяги з наказів керівника Антитерористичного центру при СБУ (першого заступника чи  

 заступника керівника Антитерористичного центру при СБУ) про залучення до проведення АТО; 
• Витяги з бойових наказів, бойових розпоряджень, бойових донесень (журналів бойових дій, 

оперативних завдань), які підтверджують факт безпосереднього зіткнення та вогневого контакту 
з противником, проведення розвідувальних заходів (для осіб, які залучалися до 
проведення АТО на строк менше ніж 30 календарних днів);

• Матеріали спеціальних (службових) розслідувань за фактами отримання поранень, контузій,  
 каліцтв (для осіб, які отримали поранення, контузії, каліцтва під часть участі в АТО);

• Копія першої сторінки паспорта громадянина України; 
• Згода на збір та обробку персональних даних;
• Заява на ім’я голови комісії (в разі індивідуального подання).

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 

Для осіб, які брали участь в АТО у складі добровольчих формувань (що згодом 
були включені до складу Збройних Сил, МВС, Національної поліції, Національної 
гвардії, тощо), подаються вищезгадані документи, або нотаріально завірені свідчення не менше 
ніж двох свідків із числа учасників АТО, які разом із такою особою брали участь в АТО, та отримали 
статус УБД або інваліда війни, у разі підтвердження факту взаємодії зазначених осіб з відповідними 
військовими формуваннями.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Для осіб, які проходять службу (працюють) у військових частинах (органах, 

підрозділах), установах та організаціях або на підприємствах, які постійно 
дислокуються чи розташовані безпосередньо в районах АТО подаються:

• Витяги з наказів керівника Антитерористич- 
ного центру при СБУ (першого заступника 
чи заступника керівника Антитерористичного 
центру при СБУ) про залучення до проведен- 
ня АТО;

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
Документи, обов’язкові для підтвердження участі в ООС:

• Довідка про участь в ООС, затвердженого зразка (оригінал);
• Витяг з наказів Генерального штабу Збройних Сил України про залучення до ООС;
• Витяг із наказу по стройовій частині про прибуття (вибуття) до (з) районів здійснення ООС;
• Витяги з бойових наказів, бойових розпоряджень, бойових донесень (журналів бойових дій, 

оперативних завдань), які підтверджують факт безпосереднього зіткнення та вогневого контакту 
з противником, проведення розвідувальних заходів (для осіб, які залучалися до ООС на 
строк менше ніж 30 календарних днів);

• Матеріали спеціальних (службових) розслідувань за фактами отримання поранень, контузій, 
каліцтв (для осіб, які отримали поранення, контузії, каліцтва в період проведення ООС). 

• Витяги з наказів керівника оперативного 
штабу з управління АТО чи його заступників 
або керівників секторів (командирів оператив- 
но-тактичних угруповань) про підпорядкуван- 
ня керівнику оперативного штабу з управлін- 
ня АТО в районах її проведення.

Документи для індивідуального подання можна отримати, подавши рапорт на 
ім’я командира в/ч з проханням видати відповідний перелік документів.УВАГА!



Прошу розглянути документи, що підтверджують мою безпосередню участь в АТО / ООС 
та надати мені статус учасника бойових дій.

До заяви додаю:

1. Довідку про безпосередню участь в АТО / ООС № _____ від ________201_ р.  
    (оригінал на 1 ст.)
2. Витяг з наказу командира В/ч№ _____від________201_р. (оригінал на 1 ст.)
3. Витяг з наказу Антитерористичного центру при СБУ про залучення для виконання
    завдань антитерористичної операції / Витяг з наказів Генерального штабу Збройних 
    Сил України про залучення до ООС ( №_____ від _____201_р. (оригінал на 1 ст.) 
4. Довідку про обставини травми №_____від_____201 _р. (оригінал на 1 ст.)
5. Довідку ГВМЦ «ГВКГ» № від 25.11.201_ р. (оригінал на 1 ст.)
6. Копію паспорта
7. Копію ідентифікаційного коду
8. Згоду на збір та обробку персональних даних



Зразок довідки про безпосередню участь в АТО / ООС
 згідно додатку №1/4 до постанови КМУ №413

ДОВІДКА
Про те, що він (вона) дійсно в період з _______ по ________ безпосередньо брав (брала) участь  
/в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення і захисті незалежності, суверенітету 
та територіальної цілісності України в районі/районах проведення антитерористичної 
операції;
/у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування 
збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх 
здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та в період здійснення зазначених заходів.

про те, що він (вона) дійсно в період з __________ по __________ брав (брала) участь у здійсненні заходів із 
забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в 
Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та в 
період здійснення зазначених заходів.



Я, __________________________(звання, ПІБ), який проходить військову службу за
посадою_______________ у _______________ (вказати підрозділ), з метою отримання
мною статусу учасника бойових дій, керуючись правом, передбаченим у п.8 Порядку
надання статусу учасника бойових дій особам, які захищали незалежність, суверенітет
та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в АТО/ООС, 
затвердженого Постановою КМУ №413 від 20.08.2014, прошу надати мені такі 
документи:

1) довідку про мою безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні 
її проведення і захисті незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України 
згідно Додатку 1 до Постанови КМУ 413 від 20.08.2014 / довідку про мою безпосередню 
участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і 
стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, 
забезпеченні їх здійснення згідно Додатку 4 до Постанови КМУ 413 від 20.08.2014;

2) Витяг з наказу військової частини про перебування в списках частини та виконання 
завдань в районі АТО/ООС, зокрема:

 • витяг з наказу по стройовій частині про прибуття до військової частини для 
виконання завдань АТО/ООС;

 • витяг з наказу по стройовій частині про вибуття після виконання завдань 
АТО/ООС;

3) витяг з наказу Антитерористичного центру (командира сектору) про прибуття 
(убуття) для виконання завдань АТО/ Витяг з наказів Генерального штабу Збройних Сил 
України про залучення до ООС.
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Постанова КМУ №740 ВІД 23.09.2015 «Про 
порядок надання статусу особи, на яку поширюється 
чинність Закону України «Про статус ветеранів війни, 
гарантії їх соціального захисту»

Період проведення АТО:

Харківська область – з 07.04.2014 по 14.09.2014
Донецька та Луганська області з 07.04.2014 по 30.04.2018

На заміну АТО почала діяти ООС з 30.04.2018 



(ООС)

(ООС)
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