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Позовне провадження:

Оскарження рішення 
комісії про відмову у 
наданні статусу 

Окреме провадження:

Справи окремого провадження 
про встановлення фактів участі 
в АТО/ООС.

І Отримання статусу УБД
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ІІ Право на отримання одноразової грошової допомоги

Неприйняття у встановлений законодавством строк 
рішення  про виплату.

Якщо заяву не розглянуто у місячний строк, 
правильним способом захисту буде позовна вимога 
про зобов’язання розглянути та прийняти рішення.
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Оскарження відмови Міністерства оборони виплатити ОГД

Київ 2019

За наявності підстав виплату ОГД можна вимагати і після завершення 
особою з інвалідністю військової служби, однак потрібно зважати на 
строки, про які зазначено у постанові КМУ від 25 грудня 2013 року 
№ 975.
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Право військовослужбовця на ОГД після перебігу тримісячного 
строку з дня його звільнення зі служби 

13 жовтня 2018 року набули чинності зміни до ЗУ «Про соціальний 
і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», яким 
закріплено можливість отримання ОГД ветеранами чи членами сімей 
загиблих не пізніше, ніж через рік після завершення служби.
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Дискреційні повноваження Міністерства оборони України

Негативна практика

Постанова ВАСУ від 18.04.2017 року: 
«позовна вимога «зобов’язати нарахувати 
та виплатити ОГД»  є формою втручання 
в повноваження МОУ та виходить за межі 
завдань судочинства».

Позитивна практика

постанова ВС від 20 березня 2018 року у 
справі №276/322/17:

«Поняття дискреційних повноважень 
наведене у Рекомендації Комітету Міністрів 
Ради Європи № R (80)2. Дискреційними 
є повноваження суб’єкта владних 
повноважень обирати у конкретній ситуації 
між альтернативами, кожна з яких є 
правомірною. Натомість, МОУ помилково 
вважає свої повноваження дискреційними».
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Щодо зобов’язання військкоматів направити документи до МОУ 
для розгляду питань стосовно виплати ОГД

ВС України дотримується позиції, що уповноважений орган може 
надати лише два варіанти відповідей на заяву про виплату ОГД – 
відмова у виплаті чи рішення про її призначення. 
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Щодо витребування додаткових документів про причину смерті

При вирішенні питання про виплату/невиплату ОГД, МОУ не може 
приймати іншого альтернативного рішення (про витребування 
документів, доопрацювання та ін). 
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Щодо права сім’ї на отримання ОГД, якщо член сім’ї помер від 
захворювання вже не у статусі військовослужбовця

Проблема вирішена: є прийнятим законопроект №6268-1, який 
усуває дискримінацію щодо родин померлих військовослужбовців. 
Відповідний закон набрав чинності 13.10.2018 року.  
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Відмова у виплаті ОГД внаслідок смерті через вчинене 
правопорушення або через стан алкогольного сп’яніння

Ключові документи:

1) висновок ВЛК, 

2) акт спеціального розслідування нещасного випадку, 

3) висновок експерта.
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Звільнення з контракту «до закінчення особливого 
періоду» – правова пастка чи пріоритет захисту прав 
людини?

Проблема вирішилася винятково шляхом внесення змін до ЗУ 
«Про військовий обов’язок і військову службу».
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ІІІ Звільнення через погіршення стану здоров’я

Під час дії особливого періоду підставою для звільнення є висновок 
ВЛК про непридатність до служби в мирний час.
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ІV Звільнення у зв’язку з невідповідністю

Належним способом захисту є вимога про поновлення на службі або 
вимога про застосування іншої підстави для звільнення.
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