Захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України є
конституційним обов’язком українців (ст. 65 Конституції та ч. 1 ст. 1 Закону
України
«Про
військовий
обов’язок
і
військову
службу»).
Військовий обов’язок встановлюється з метою підготовки громадян України до
захисту своєї держави, забезпечення особовим складом ЗСУ, інших утворених
відповідно до законів України військових формувань, а також правоохоронних
органів спеціального призначення та Державної спеціальної служби
транспорту, посади в яких комплектуються військовослужбовцями. Складовою
частиною військового обов’язку є строкова служба в армії.
ДЛЯ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ
НАСТУПНІ ПІЛЬГИ:

СТРОКОВОЇ

Відповідно до Закону України “Про
військовослужбовців та членів їх сімей”

СЛУЖБИ ПЕРЕДБАЧЕНІ

соціальний

і

правовий

захист

• користування правом безоплатного проїзду всіма видами транспорту
загального користування міського, приміського та міжміського сполучення (за
винятком таксі) (п.2 ст.14);
• безоплатна відправка та одержання листів, а також безкоштовна відправка
посилкою особистого одягу після призову (п.8 ст.14);
• безоплатне санаторно-курортне лікування при наявності медичних показань
(таке ж право мають курсанти вищих військово-навчальних закладів) (п.3
ст.11);
• збереження протягом усього терміну служби житлового приміщення, яке вони
займали до призову на службу. Вони не можуть бути зняті з обліку громадян,
які потребують поліпшення житлових умов (п.1 ст.12);
• при звільненні з військової служби зараховуються для продовження навчання
до того навчального закладу, де вони навчалися до призову на військову
службу, незалежно від форми навчання (п.2 ст.13);
• працевлаштування у тримісячний строк після звільнення з військової служби
на те ж підприємство, в установу чи організацію (або їх правонаступників), де
вони працювали до призову на військову службу, і на посаду, не нижче за ту,
що вони займали до призову, а у випадках дострокового звільнення зі служби за
станом здоров’я або за сімейними обставинами вони мають право на попереднє
місце роботи (посаду) протягом трьох місяців з дня призову на військову
службу, не враховуючи часу проїзду до місця проживання (п.3 ст.8);
• зарахування строку військової служби до стажу державної служби (п.1 ст.8);
Військовослужбовцям, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи,
медична допомога, санаторно-курортне лікування та відпочинок надаються
відповідно до законодавства(п 14 ст.14).

ДЛЯ СІМЕЙ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ СТРОКОВОЇ
СЛУЖБИ ПЕРЕДБАЧЕНІ НАСТУПНІ ПІЛЬГИ:
Відповідно до Закону України “Про
військовослужбовців та членів їх сімей”

соціальний
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• дітям військовослужбовців за місцем проживання їх сімей у першочерговому
порядку надаються місця у загальноосвітніх та дошкільних навчальних
закладах і дитячих оздоровчих таборах незалежно від форм власності. (п.4
ст.13);
• переважне право при прийнятті на роботу і залишення на роботі при
скороченні чисельності або штату працівників, а також за першочергове
направлення для професійної підготовки, підвищення кваліфікації і
перепідготовки з відривом від виробництва та виплата на період навчання
середньої заробітної плати (п.1 ст.18);
• працевлаштування у першочерговому порядку дружин військовослужбовців
строкової служби у разі їх звільнення при скороченні чисельності або штату
працівників, при ліквідації, реорганізації або перепрофілюванні підприємства,
установи, організації (п.5 ст.18);
• вдова (вдівець) загиблого або померлого військовослужбовця, а також
дружина (чоловік) військовослужбовця, який пропав безвісти під час
проходження військової служби, у разі якщо вона (він) не взяла (не взяв) інший
шлюб, та її (його) неповнолітні діти або повнолітні діти – інваліди з дитинства,
батьки військовослужбовця, які перебували на його утриманні, мають право на
пільги, передбачені Законом України “Про соціальний і правовий захист
військовослужбовців та членів їх сімей”(п.6 ст.18); Кабінетом Міністрів
України, місцевими Радами, підприємствами, установами, організаціями
можуть встановлюватися інші пільги та гарантії соціального захисту сімей
військовослужбовців (п.7 ст.18).

