
Грошове забезпечення військовослужбовця рядового,
сержантського складу

Згідно з ініціативою Президента України – Верховного  Головнокомандувача Збройних Сил України,
уживаної Урядом, з 1 січня 2016 року відбулося суттєве збільшення грошового забезпечення
військовослужбовців. Про це повідомляє прес-служба Міноборони.

З метою впорядкування виплати винагороди військовослужбовцям за участь в антитерористичній
операції, дотримання принципів соціальної справедливості в реалізації права кожного
військовослужбовця незалежно від військового звання і займаної посади на матеріальне
стимулювання за виконання завдань, пов'язаних з підвищеним ризиком для життя, за їх складністю та
тривалості, припинення випадків невиправданих виплат особовому складу, що знаходиться в зоні
проведення антитерористичної операції і виконує завдання небойового характеру, і відповідно до
постанови Кабінету Міністрів України від 20 січня 2016 №  18 “Деякі питання грошового
забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу” Міністр оборони України
підписав наказ, яким встановлюються наступні виплати особовому складу:

військовослужбовцям, які несуть службу на лінії бойового зіткнення, виплачувати грошову
винагороду за участь у АТО в сумі 4,200 гривень, в інших місцях дислокації в межах певної зони
проведення військового конфлікту (антитерористичної операції) - 1,200 гривень.

Виплата винагороди зберігається на час безперервного перебування на стаціонарному лікуванні у
закладах охорони здоров'я після отриманих під час безпосередньої участі у військових конфліктах або
АТО, інших заходах в умовах особливого періоду поранень (контузії, травми, каліцтва), психічних і
поведінкових розладів.

Грошове забезпечення військовослужбовця залежить від займаної посади, військового звання,
кваліфікації, терміну проходження військової служби. На сьогоднішній час грошове забезпечення осіб
рядового, сержантського та старшинського складу становить від 7000 грн.

Солдат військово-облікової спеціальності стрілець не в зоні АТО уже отримує не менше 7000 грн.
Командир відділення – не менше 8000 грн. Командир взводу – не менше 9500 грн.

Один раз на рік надається:

-           матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань у розмірі місячного окладу
грошового утримання (на підставі відповідних підтверджуючих документів)

-           грошова допомога на оздоровлення у разі надання щорічної чергової відпустки, у розмірі
місячного грошового забезпечення.

При переїзді до нового місця військової служби в інший населений пункт виплачується грошова
допомога у розмірі 100% місячного грошового забезпечення на військовослужбовця та 50 місячного
грошового забезпечення на кожного члена сім’ї.

Крім того, постановою КМУ від 14.05.2015 №  406  з червня 2015 року впроваджено грошову
винагороду для осіб, яких призвано на військову службу під час мобілізації, на особливий період,у разі
їх прийняття на військову службу за контрактом (рядовому складу – вісім мінімальних заробітних
плат (11 024 грн), особам сержантського та старшинського складу – дев’ять мінімальних заробітних
плат (12 402 грн), особами офіцерського складу – десять мінімальних заробітних плат (13 780 грн).


