
Відпустки військовослужбовцям під час дії воєнного стану.
Що змінилося

Право військовослужбовців на відпустки та порядок надання відпусток
та відкликання з них регулюється статтею 10-1 Закону України «Про
соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» (Далі –
Закон).

Під час дії воєнного стану, який запроваджений з першого дня
повномасштабного вторгнення російської федерації, військовослужбовцям
надання щорічних та інших видів відпусток припиняється, крім
відпустки військовослужбовцям-жінкам у зв’язку з вагітністю та пологами;
відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та в
разі якщо дитина потребує домашнього догляду - тривалістю, визначеною в
медичному висновку, але не більш як до досягнення нею шестирічного віку
(якщо обоє батьків є військовослужбовцями, - одному з них за їх рішенням);
відпустки у зв’язку з хворобою або для лікування після тяжкого поранення за
висновком (постановою) військово-лікарської комісії.

1 грудня 2022 року Верховна Рада України прийняла Закон «Про
внесення зміни до пункту 18 статті 10-1 Закону України «Про соціальний і
правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» щодо надання
військовослужбовцям відпусток під час дії воєнного стану», яким доповнила
надання військовослужбовцям в особливий період під час дії воєнного стану:

- відпустки за сімейними обставинами та з інших поважних причин
із збереженням грошового забезпечення тривалістю не більш як 10
календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду в межах
України до місця проведення відпустки та назад, але не більше двох діб в
один кінець.

Визначення відпустки за сімейними обставинами викладено у пункті 9
статті 10-1 Закону, а саме:

– укладення ним шлюбу;
– тяжкого стану здоров’я або смерті рідних по крові або по шлюбу,

зокрема дружини (чоловіка), батька (матері), вітчима (мачухи), сина (дочки),
пасинка (падчерки), рідного брата (рідної сестри) військовослужбовця, батька
(матері) подружжя або особи, на вихованні якої перебував
військовослужбовець, та інших рідних;

– пожежі або іншого стихійного лиха, яке спіткало сім’ю
військовослужбовця або родичів;

– в інших виняткових випадках, коли присутність військовослужбовця
в сім’ї необхідна, за рішенням командира (начальника) військової частини.



- частина щорічної основної відпустки із збереженням грошового
забезпечення. Така відпустка надається тривалістю не більш як 10
календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду в межах
України до місця проведення відпустки та назад, але не більше двох діб в
один кінець. Частина щорічної основної відпустки може бути надана один раз
протягом календарного року за умови одночасної відсутності не більше 30
відсотків загальної чисельності військовослужбовців певної категорії
відповідного підрозділу.

Закон набрав чинності 23.12.2022, з цього дня Кабінету Міністрів
України протягом одного місяця необхідно привести свої нормативно-правові
акти у відповідність із цим Законом та забезпечити приведення
міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх
нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
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