
Державні гарантії військовослужбовцям за контрактом 

 

Відповідно до чинного законодавства, військовослужбовці за контрактом мають такі 

державні гарантії: 

- додержання його особистих прав і свобод та прав членів його сім’ї, включаючи 

надання пільг, гарантій і компенсацій, установлених законами та іншими нормативно-

правовими актами України; 

- забезпечення соціального захисту громадян України, які перебувають на службі у 

Збройних Силах України, а також членів їхніх сімей. 

- навчання, без відриву від служби, заочно у вищих військових навчальних 

закладах, військових навчальних підрозділах вищих навчальних закладів, в інших 

вищих навчальних закладах України, відповідних підрозділах з підготовки, 

перепідготовки та підвищення кваліфікації військовослужбовців; 

- охорону здоров’я його та членів його сім’ї, які мають право на отримання медичної 

допомоги у закладах охорони здоров’я Міністерства оборони України; 

- встановлену тривалість службового часу, крім періоду військових навчань, бойових 

стрільб, бойового чергування, несення служби у добовому наряді; 

- вільне пересування територією України у вихідні, святкові та неробочі дні, крім 

періоду військових навчань, бойових стрільб, бойового чергування, несення служби у 

добовому наряді; 

- надання відпочинку за виконання службових обов’язків у вихідні, святкові і 

неробочі дні; 

- надання щорічної основної відпустки із збереженням грошового забезпечення та 

наданням грошової допомоги на оздоровлення у розмірі місячного грошового 

забезпечення; 

- належне матеріальне, грошове та інші види забезпечення в обсязі, що відповідають 

умовам військової служби; 

- харчування за встановленими для військовослужбовців рядового складу, 

сержантського та старшинського складу нормами; 

- виплату одноразової допомоги на початкове обзаведення прийнятим зі строкової 

військової служби; 

- виплату підйомної допомоги на нього та кожного члена його сім’ї, який переїжджає 

разом із ним на нове місце проходження військової служби; 

- виплату грошового забезпечення з урахуванням надбавок за вислугу років, знання 

та використання іноземної мови, відповідну кваліфікацію, спортивні і почесні звання та 

інших надбавок, доплат, винагород, премій; 

- забезпечення військовослужбовців та членів їх сімей, які проживають з ними, 

службовими жилими приміщеннями, кімнатами в казармах поліпшеного планування та 

сімейних гуртожитках або виплату грошової компенсації за піднаймання (наймання) 

житлового приміщення; 

- пенсійне забезпечення, виплату одноразової грошової допомоги при звільненні з 

військової служби; 

- обов’язкове особисте страхування військовослужбовців; 

- першочергове надання дітям військовослужбовців за місцем проживання їх сімей 

місць у загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладах і дитячих оздоровчих 

таборах; 

- інші соціальні виплати йому та членам його сім’ї, визначені законами та іншими 

нормативно-правовими актами. 

Військовослужбовці та члени їх сімей мають право: 

- на санаторно-курортне лікування та відпочинок у санаторіях, будинках відпочинку, 

пансіонатах і на туристських базах Міністерства оборони України, інших утворених 

відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів; 

- на безоплатний проїзд залізничним, повітряним, водним та автомобільним (за 

винятком таксі) транспортом при вибутті у відпустку в межах України, при переведенні 

на нове місце проходження військової служби або у зв'язку з передислокацією 

військової частини, при слідуванні до місця проживання, обраного при звільненні з 

військової служби в межах України. 



З метою підвищення престижу та мотивації щодо проходження військової служби за 

контрактом особам рядового, сержантського і старшинського складу надана можливість 

безоплатно навчатись: 

у військових коледжах сержантського складу для здобуття освітньо-кваліфікаційного 

рівня “молодший спеціаліст”; 

у вищих військових навчальних закладах для здобуття цивільної базової вищої освіти 

за освітньо-кваліфікаційним рівнем “бакалавр”. 

 


