
n Розділ ХХХІІ Наказу Міністерства Оборони від 
07.06.2018 року № 260;

n п. 2 статті 15 Закону України “Про соціальний та 
правовий захист військовослужбовців та членів 
їх сімей”.

n Порядок виплати військовослужбовцям Зброй-
них Сил, Національної гвардії, Служби безпеки, 
Служби зовнішньої розвідки, Державної прикор-
донної служби, Державної спеціальної служби 
транспорту, Державної служби спеціального 
зв’язку та захисту інформації і Управління дер-
жавної охорони грошової компенсації вартості 
за неотримане речове майно затверджений по-
становою КМУ від 16 березня 2016 року №178.

Військовослужбовцям, які звільняються зі служби:
; за станом здоров’я, виплачується ОГД в розмірі 

50% місячного грошового забезпечення за кожний 
повний календарний рік служби (без прив’язки до 
вислуги років, тобто виплачується всім, хто звільня-
ється за станом здоров`я);

; за сімейними обставинами - в розмірі 50% місяч-
ного грошового забезпечення за кожний повний 
календарний рік служби, ЛИШЕ за наявності ВИ-
СЛУГИ 10 календарних років і більше. 

; У разі звільнення з військової служби ОГД ви-
плачується в розмірі 50% місячного грошового 
забезпечення за кожний повний календарний рік 
служби за ЛИШЕ наявності ВИСЛУГИ 10 календар-
них років і більше.
	за віком; 
	у зв’язку із закінченням строку контракту;
	скороченням штатів або проведенням 

організаційних заходів; 
	безпосереднім підпорядкуванням близькій особі;
	систематичним невиконанням умов контракту 

командуванням;
	з настанням особливого періоду та небажанням про-

довжувати військову службу військовослужбовцем-
жінкою, яка має дитину (дітей) віком до 18 років.

; Особам офіцерського, старшинського, сержант-
ського і рядового складу. 

; Військовослужбовцям, які звільняються в запас 
або відставку, за їх бажанням отримують речове 
майно, яке не було отримане під час проходжен-
ня служби, або грошову компенсацію за нього, 
виходячи із закупівельної вартості такого майна.

 Якщо військовослужбовець звільняється по закін-
ченні контракту із вислугою менше 10 років, випла-
та такої допомоги не здійснюється.

; Ті військові, які звільняються, відслуживши за 
піврічним контрактом, цю виплату не отримають, 
навіть маючи вислугу більше 10 років, так як вона 
нараховується тільки за повний рік служби.

; Грошова компенсація замість речового майна, що 
підлягає видачі, виплачується на підставі довідки 
про вартість речового майна, що належить до вида-
чі (Наказ МОУ від 29.04.2016 № 232).

Міністерство оборони України, інші утворення відпо-
відно до законів України військовими формуваннями та 
правоохоронними органами

Грошова компенсація виплачується військовослуж-
бовцям за місцем військової служби за їх заявою 
(рапортом) на підставі наказу командира (начальника) 
військової частини, а командирам (начальникам) вій-
ськової частини - наказу старшого командира (началь-
ника), у якому зазначається розмір грошової компенса-
ції на підставі довідки про вартість речового майна, що 
належить до видачі, оригінал якої додається до відомо-
сті щодо виплати грошової компенсації.
; Для отримання такої виплати обов`язково треба 

написати рапорт! Рапорт необхідно подати до ви-
дання наказу про звільнення.

Гарантовані виплати при звільненні
1. ОДНОРАЗОВА ГРОШОВА 

ДОПОМОГА (ОГД) ПРИ ЗВІЛЬНЕННІ

2. КОМПЕНСАЦІЯ  
ЗА НЕОТРИМАНЕ РЕЧОВЕ МАЙНО

Хто виплачує:

Хто виплачує:

ПІДСТАВА: 

ПІДСТАВА: 

Важливо!

Важливо!

Виплата передбачена:

Виплата передбачена:



; Зазначена матеріальна допомога у розмірі мі-
сячного грошового забезпечення за військовим 
званням, виплачуватиметься військовослужбов-
цям виключно за наявності низки підстав, зо-
крема, смерті близьких родичів, захворювання 
військовослужбовця на онкологічні та інші склад-
ні хвороби, а також у разі вибуття військовос-
лужбовця на довготривалу реабілітацію (більше 
одного місяця поспіль) внаслідок травм, із засто-
суванням коштовних лікарських засобів.

; Військовослужбовцям, якщо на момент звільнен-
ня вони не повністю використали щорічну основу 
відпустку

; Для отримання необхідно встановленим порядком 
надати рапорт із зазначенням підстав та додан-
ням підтверджуючих документів. У разі неподання 
рапорту у командира військової частини відсутні 
підстави для прийняття рішення про виплату мате-
ріальної допомоги.

; Компенсація виплачується всім категоріям вій-
ськовослужбовців, які проходять військову службу 
за контрактом, та звільняються з підстав ІНШИХ ніж 
за віком, станом здоров’я, у зв’язку зі скороченням 
штатів або проведенням організаційних заходів. 

; Виплата компенсації здійснюється одночасно з 
виплатою грошової допомоги для оздоровлення, 
якщо вона не була виплачена раніше. 

Виплачується раз на рік, за рапортом військовослуж-
бовця на підставі наказу командира (начальника) із 
зазначенням у ньому розміру допомоги.

Міністерство оборони України, інші утворення відпо-
відно до законів України військовими формуваннями та 
правоохоронними органами

n Пп. 3 п. 5 Постанови КМУ від 30 серпня 2017 р.  
№ 704 “Про грошове забезпечення 
військовослужбовців, осіб рядового і 
начальницького складу та деяких інших осіб”;

n Розід ХХIV Наказу № 260 МОУ від 07.06.2018 “Про за-
твердження Порядку виплати грошового забезпе-
чення військовослужбовцям Збройних Сил України 
та деяким іншим особам”;

n Наказ МОУ від 18 лютого 2020 року № 45 «Про бю-
джетну політику Міністерства оборони України на 
2020 рік»

n п. 14 Статті 10-1 ЗУ «Про соціальний і правовий 
захист військовослужбовців та членів їх сімей», 

n Розділ ХХХІ Порядку виплати грошового забез-
печення військовослужбовцям Збройних Сил 
України та деяким іншим особам затвердженого 
Наказом Міноборони від 07.06.2018 року № 260 
«Про затвердження Порядку виплати грошового 
забезпечення військовослужбовцям Збройних 
Сил України та деяким іншим особам».

подати рапорт щодо надання відпустки (у частині, 
що залишилась) перед звільненням з подальшим 
виключенням зі списків особового складу;

отримати компенсацію за ту частину відпустки, яка 
залишилась невикористаною.

3. МАТЕРІАЛЬНА ДОПОМОГА  
ДЛЯ ВИРІШЕННЯ  
СОЦІАЛЬНО-ПОБУТОВИХ 
ПИТАНЬ ЗА ПОТОЧНИЙ РІК

4. КОМПЕНСАЦІЯ  
ЗА НЕВИКОРИСТАНІ  
ДНІ ЩОРІЧНОЇ ОСНОВНОЇ 
ВІДПУСТКИ В РОЦІ ЗВІЛЬНЕННЯ

Гарантовані виплати при звільненні

Хто виплачує:

ПІДСТАВА: 

ПІДСТАВА: 

Виплата передбачена:

Виплата передбачена:

Важливо!

Важливо!

Hеобхідно



; Військовослужбовцям, крім військовослужбовців 
строкової військової служби, які набули (набува-
ють) право на отримання щорічної основної (кані-
кулярної) відпустки в розмірі місячного грошового 
забезпечення.

 Під час дії особливого періоду військовослуж-
бовцям надаються: основні щорічні відпустки; за 
сімейними обставинами та з інших поважних при-
чин (із збереженням ГЗ, до 10 календарних днів); за 
станом здоров`я (на підставі ВЛК); військовослуж-
бовцям-жінкам у зв’язку з вагітністю та пологами, 
та для догляду за дитиною.

 Надання інших видів відпусток, в тому числі додат-
кової відпустки УБД під час дії особливого періоду 
законом забороняється. Проте припинення надан-
ня відпустки не означає припинення права на таку 
відпустку, яке може бути реалізовано одним із двох 
способів:
1) безпосереднє надання особі відпустки після 

закінчення особливого періоду;
2) надання грошової компенсації відпустки особі під 

час звільнення.

 Військовослужбовцям, звільненим з військової 
служби в кінці календарного року з наданням при 
звільненні щорічної основної чи додаткової від-
пустки, яка закінчується в наступному календар-
ному році, грошова допомога для оздоровлення в 
новому році не надається.

; Грошова допомога виплачується один раз на рік під 
час вибуття у щорічну основу відпустку (як повної 
тривалості, так і частини) або без вибуття у від-
пустку (зокрема, у разі отримання компенсації за 
невикористані дні).

 У разі неподання рапорту, у командира військової 
частини відсутні підстави для прийняття рішення 
про виплату допомоги для оздоровлення.

; Військовослужбовцям, які перебувають у відпустці 
для догляду за дитиною до досягнення нею трирічно-
го віку, а в дозволених законодавством випадках - до 
шести років, грошова допомога для оздоровлення 
надається в році вибуття у відпустку та в році, у якому 
вони стали до виконання обов’язків за посадою після 
прибуття з цієї відпустки, за умови, що вони набули 
право на щорічну основну відпустку в цих роках.

Грошова допомога надається на підставі наказу ко-
мандира військової частини, а командиру (начальнику) 
- на підставі наказу вищого командира (начальника) із 
зазначенням у ньому суми грошової допомоги.

; Під час звільнення треба написати рапорт на отри-
мання грошової компенсації. У разі невиплати такої 
компенсації – звертатися із позовом до суду. 

n ст. 16-2 Закону України “Про відпустки”;
n 12 частини першої ст. 12. Закону України 

«Про статус ветеранів війни, гарантії їх 
соціального захисту»;

n 14 ст. 10-1 Закону України «Про соціальний 
і правовий захист військовослужбовців та 
членів їх сімей»;

n 3 розділу ХХХІ Наказу Міністерства оборо-
ни України від 07.06.2018 року № 260 “Про 
затвердження Порядку виплати грошового 
забезпечення військовослужбовцям Зброй-
них Сил України та деяким іншим особам”;

n Розділ ХХІІІ Порядку виплати грошового забез-
печення військовослужбовцям Збройних Сил 
України та деяким іншим особам затвердженого 
Наказом Міноборони від 07.06.2018 року № 260 
«Про затвердження Порядку виплати грошово-
го забезпечення військовослужбовцям Зброй-
них Сил України та деяким іншим особам».

 У разі невикористання військовослужбовцями – 
учасниками бойових дій щорічної основної або 
додаткової відпустки у рік звільнення виплачується 
грошова компенсація.

5. ГРОШОВА ДОПОМОГА  
ДЛЯ ОЗДОРОВЛЕННЯ  
ЗА ПОТОЧНИЙ РІК 

6. ГРОШОВА КОМПЕНСАЦІЮ  
ЗА НЕВИКОРИСТАНІ ДНІ 
ДОДАТКОВОЇ ВІДПУСТКИ

Хто виплачує:

Гарантовані виплати при звільненні

ПІДСТАВА: 

ПІДСТАВА: 

Виплата передбачена:

Важливо!

Необхідно знати  
для отримання:!



 1  Громадська приймальня УГСПЛ  
у м. Дніпро

 49000, м. Дніпро, вул. Пастера, 10, приміщення 4,  
 ГО “Правозахисна Група “СІЧ”
Графік прийому (за попереднім записом.) 
 Пн 9:00–16:00; Вт–Чт 10:00–16:00; Пт 9:00–16:00 
 Обідня перерва 13:00–13:30
Для попереднього запису:

 (095) 90 333 61, (068) 762 00 09

 (097) 383 36 09 (Правова підтримка ЛЖВ)
 м. Дніпро, 49000, а/с-25.
 pgsichdnipro@gmail.com
 www:sich-pravo.org

 2  Громадська приймальня  
у м. Запоріжжі

 69057, м. Запоріжжя, пр. Соборний, 
 буд. 109, 3 поверх, офіс 307
Графік прийому (за попереднім записом.): 
 Вт, Сб 10:00–16:00
Для попереднього запису:

 (068) 85 51 171; (066) 43 28 433 
 centre.zp@gmail.com
 facebook.com/Громадська-приймальня-УГСПЛ- 

у-Запорізькій-області-1531682260470033

 3  Громадська приймальня УГСПЛ  
у м. Львів спільно ГО «Центр правових 
та політичних досліджень «СІМ»

 м. Львів, пр. Крива Липа, 6, (3 пов., праворуч від сходів)
Графік прийому (за попереднім записом.): 
 Вт, Ср – 13:00–18:00, Чт, Пт – 10:00–16:00
Для попереднього запису:

 (094) 843 25 50; (032) 243 25 50.
 а/с 10666, м. Львів, 79000
 centre@centre7.org.ua

 4  Харківська правозахисна група
 м. Харків, вул. Свободи 27, кв.8
Графік прийому:
 Первинний прийом: Пн–Пт – 10:00–18:00
 Вторинний прийом тільки за попереднім записом  
 на первинному прийомі
Адвокат: Пн  – 14:00–16:00 (у приміщенні Центрального офісу 

за адресою: Харків, вул. Свободи, 27, кв. 4 під’їзд 3)
 Ср – 13:00–18:00
Прийом питань допомоги жертвам політичних репресій за 
радянських часів (реабілітація, пошук місць поховання тощо) 
у Центральному офісі Пн–Пт – 11:00–18:00.

 (057) 700 62 81, (050) 405 30 15 – запис на прийом
 61002, м. Харків, ас 10430

Електронна приймальня на сайті ХПГ:
 khpg.org
 facebook.com/khpgorg

 5  Громадська приймальня УГСПЛ  
у м. Чугуєві

 63503, м. Чугуїв,  вул. Б. Комарова, буд. 20, приміщення 14
Графік прийому:
 Вт–Чт 9:00–17:00
 Обідня перерва 13:00–13:30
Телефони для запису:

 (097) 179 38 22
 chpg@ukr.net
 Приймальня УГСПЛ тер. громад Харківщини

 6  Громадська приймальня УГСПЛ  
у м. Краматорськ

 м. Краматорськ, вул. Катерініча, 18-1Н
Графік прийому: Вт-Чт з 10:00–16:00. 
 Ср 10:00–18:00.

 (095) 636 12 14, (095) 292 14 56
 alexustas11@gmail.com

 7  Громадська приймальня УГСПЛ  
у м. Покровськ 

 м.  Покровськ (Красноармійськ), вул. Мандрика (Фрунзе), 6
Графік прийому: Пн, Ср, Чт  – 9:00–16:00
Обідня перерва 12:00–13:00

 (066) 604 72 71  
 bezruktema2015@gmail.com
 facebook.com/ugsplPOKROVSK

 8  Громадська приймальня УГСПЛ  
у м. Торецьк

 м. Торецьк
Графік прийому: Вт,  чт, Пт  – 10:00–16:00, (без перерви)

 (066) 584 41 68
 ugspl.toretsk@gmail.com
 facebook.com/UGSPL.Toretsk

 9  Українська Гельсінська спілка  
прав людини

 м. Київ  вул. Фролівська, 3/34, 4-й поверх, оф. 70 (метро 
Контрактова площа)
Графік прийому: 
Пн–Чт, 10:00–18:00 (прийом без попереднього запису)
В п’ятницю прийом за попереднім записом

 а/с100, м. Київ, 04071
Юрист:

 (044) 383 95 19, (094) 928 65 19.
 (044) 425 99 24
 gp.ugspl@gmail.com

Контакти щодо питань, пов’язаних із окупацією Криму
 (050) 140 25 65
 krym.priemnaya@gmail.com
 facebook.com/pravdop.donbas.krym

 10  Громадська приймальня УГСПЛ  
смт. Станиця Луганська 

 93600, смт. Станиця Луганська, вул. 2 лінія 11. 
Графік прийому (за попереднім записом.)
Пн: 9:00–16:00
Вт–Чт: 10:00–16:00
Пт: 9:00–16:00
Обідня перерва 13:00 – 13:30
Телефони для запису:

 (095) 822 58 85
Правова підтримка:

 (050) 027 08 10
 ipc.stanica@gmail.com
 Приймальня УГСПЛ тер. громад Станично-Луганського 

району

 11  Громадська приймальня УГСПЛ  
у м. Одеса спільно ОКВУ

 65091, м. Одеса, вул. Садиківська, буд. 25
Графік прийому (за попереднім записом.)  
 Пн, Ср: 12:00-18:00, Пт: 13:00–17:00
Попередній запис на прийом

 (067) 741 19 34
 (050) 556 05 75
 (067)7411934

За попереднім записом:
/   (067) 741 19 34
 Lisova.hr@gmail.com

 12  Громадська приймальня УГСПЛ  
у м. Херсоні спільно  
БО  “Фонд милосердя та здоров’я” 

 вул. Мозолевського (Фрунзе), 2 (1 поверх),  
 офіс 19 м. Херсон, 73003
Графік прийому (за попереднім записом.):   
 Пн: 9:00–17:00, Вт: 9:00–17:00, Обідня перерва 12:00–13:00
Попередній запис:

 (0552) 49 60 03, (066) 790 90 21
 FMZ_pravo@ukr.net
 fmz.org.ua 

 13  Громадська приймальня 
УГСПЛ спільно ХОГО «Подільська 
правова ліга»

 29000 м. Хмельницький, вул. Кам’янецька, 74
Графік прийому: Вт, чт – 09:00–13:00

 (0382) 72 01 95
 podil.liga@gmail.com
 liga-podil.pp.ua

 14  Громадська приймальня УГСПЛ 
у м. Черкаси спільно Черкаський 
правозахисним центром

 м. Черкаси, бульвар Шевченка 205 оф. 308
Графік прийому: Cр: 09:00–17:00, Пт: 09:00–18:00
Попередній запис:

 (096) 390 16 56,
 pravcenterche@gmail.com

 15  Громадська приймальня УГСПЛ  
у м. Чернігів спільно ГО МАРТ

 вул. П’ятницька, 39, кімната 703 м. Чернігів, 14000
Графік прийому (за попереднім записом.):
 Вт, чт– 09:00–17:00

 (063) 560 52 00
 mart.ngo@googlemail.com
 mart-ngo.org.ua

 16  Громадська приймальня спільно 
Чернігівським громадським комітетом 
захисту прав людини

 вул. Гонча (Горького) 57, м. Чернігів, 14000
Графік прийому: Пн–Пт: 10:00–16:00

 (0462) 61 25 32
 protection.ua@gmail.com
 protection.org.ua

 17  Громадська приймальня УГСПЛ  
у м. Чернівці.

 58002, м. Чернівці пл. Соборна 1/3 
Графік прийому (за попереднім записом): 
 Пн: 10:00–17:00, Пт: 10:00–16:00 
Попередній запис

 (050) 519 48 23, (0372) 55 12 85
 dubetsn76@gmail.com

 18  Громадська приймальня УГСПЛ  
у м. Маріуполі

 пр. Адмірала Луніна, буд.21, оф. 2
Графік прийому (без попереднього запису): 
 Пн: 09:00–15:00; Чт: 14:00–18:00

 (067) 621 00 12, (066) 281 85 98
 Samoderzhenkovatetyana@gmail.com
 facebook.com/Приймальня-УГСПЛ- 

у-м-Маріуполі-175156829504672

 19  Громадська приймальня УГСПЛ у 
Кропівницький спільно ГО «Територія 
успіху» спільно та ГО «Флора»

 вул. Тараса Карпи 84. офіс 611
Графік прийому (за попереднім записом.):  
 Пн-чт: 10:00–17:00, Пт: 10:00-16:00 
Попередній запис

 (099) 496 19 89
 м. Кропивницький, а/с 27
 teritoriy@i.ua
 watchdog-kr.com.ua

 20  Громадська приймальня УГСПЛ  
м. Суми

 40000, м. Суми, вул. Бєлінського, 2, офіс 4
Графік прийому: 
 Вт, Cp: 10:00–16:00, Чт: 09:00–18:00 
 (здійснення прийому без попереднього запису), 
 Пн, Пт – прийом за попереднім записом

 (095) 354 98 88
 nataliesinasumy@gmail.com
 facebook.com/Приймальня-УГСПЛ- 

м-Суми-184659441906383

Контакти приймалень УГСПЛ


