ПАМ’ЯТКА

УЧАСНИКАМ АТО

IНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ВІЙСЬКОЗОБОВ’ЯЗАНИХ

ПРАВА, ОБОВ’ЯЗКИ
ТА ГАРАНТІЇ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ

МІНІСТЕРСТВО
ОБОРОНИ УКРАЇНИ

МІНІСТЕРСТВО
СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ
УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА
УКРАЇНИ У СПРАВАХ
ВЕТЕРАНІВ ВІЙНИ
ТА УЧАСНИКІВ АТО

ГРОМАДСЬКА
ОРГАНІЗАЦІЯ
“ЮРИДИЧНА СОТНЯ”

ВСТУП

Ця пам’ятка розроблена Громадською Організацією “Юридична Сотня” спільно з фахівцями Міністерства
соціальної політики України, Державної служби з питань ветеранів війни та учасників АТО, та Міністерства
оборони України та Генерального Штабу Збройних Сил України з метою забезпечення військовослужбовців
базовою інформацією щодо пільг, прав і соціальних гарантій, а також - надання рекомендацій щодо порядку
дій в певних ситуаціях. Матеріал викладений в чотирьох розділах:

Додаткову інформацію по кожному питанню можна знайти на сайті ГО “Юридична Сотня” – www.legal100.org.ua
або скористатися телефонами гарячих ліній та центрів допомоги, наведених у розділі “Корисні контакти”.
Просимо звернути увагу на те, що військовослужбовці та члени їх сім’ї мають право на отримання додаткової
допомоги та підтримки з боку органів місцевої влади, військових комісаріатів, органів соціального захисту
населення.
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Військовозобов’язаним

1.1.Призов під час мобілізації

Військовозобов’язаним

1.1 Призов під час мобілізації
КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ СТАТТЯ 65. ЗАХИСТ ВІТЧИЗНИ, НЕЗАЛЕЖНОСТІ ТА ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ЦІЛІСНОСТІ
УКРАЇНИ, ШАНУВАННЯ ЇЇ ДЕРЖАВНИХ СИМВОЛІВ Є ОБОВ’ЯЗКОМ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ
ГРОМАДЯНИ ВІДБУВАЮТЬ ВІЙСЬКОВУ СЛУЖБУ ВІДПОВІДНО ДО ЗАКОНУ.

МОБІЛІЗАЦІЯ ПРОВОДИТЬСЯ ЗГІДНО
УКАЗІВ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
У РАЗІ ОГОЛОШЕННЯ МОБІЛІЗАЦІЇ
У ДЕРЖАВІ НАСТАЄ ОСОБЛИВИЙ ПЕРІОД

Хто підлягає
призову під час мобілізації

Військовозобов’язані

Резервісти

Чоловіки 20-60 років
(жінки до 50 років)
Категорії осіб, які підлягають
призову під час мобілізації
можуть визначатися указом
Президента України
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Які проходили військову
службу, або є офіцерами
запасу та мають
військово-облікову
спеціальність (ВОС)

1.1.Призов під час мобілізації

Військовозобов’язаним

СТАТТЯ 23. ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО МОБІЛІЗАЦІЙНУ ПІДГОТОВКУ ТА МОБІЛІЗАЦІЮ»

Не підлягають призову під час мобілізації:

Визнані непридатними до
військової служби за станом
здоров’я

Зарезервовані на період мобілізації
за державними органами,
підприємствами, організаціями

Чоловіки, на утриманні яких
перебувають троє та більше
дітей віком до 18 років

УВАГА!

УВАГА!

УВАГА!

Особа має бути заброньованою

Необхідно мати відповідний
висновок військово-лікарської
комісії

Всі три дитини повинні мати
менше 18 років!

Довідка з місця
роботи

Довідка ВЛК

Не має значення чи батько проживає в одній родині зі своєю
дитиною, яку утримує!

Довідка про
склад сім’ї

Жінки та чоловіки:

Довідка про
склад сім’ї
Довідка про
потребу у догляді

- які САМОСТІЙНО виховують дитину віком
до 18 років
- на утриманні яких перебуває повнолітня дитинаінвалід I чи II групи віком до 23 років
- на утриманні яких перебувають діти-сироти
або діти, позбавлені батьківського піклування,
віком до 18 років
- зайняті постійним доглядом за особами,
якщо більше нікому забезпечити такий догляд

Студенти та аспіранти, які
навчаються на денній формі
навчання

Довідка з місця
навчання

УВАГА!
Народні
депутати
України

Посвідчення
нардепа

Якщо Ви належите до осіб, які
не підлягають мобілізації, але
повістка все одно прийшла,
потрібно з’явитися до військкомату та надати документи, які
підтверджують Ваш статус
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1.1.Призов під час мобілізації

Військовозобов’язаним

Порядок призову

1
Вручення
мобілізаційного
розпорядження
військового комісару
(оповіщення)

2

4

3

Співбесіда
в військкоматі

Вручення
мобілізаційного
розпорядження
(повістка)
та відправлення
до врача

ВЛК

СТАТТЯ 21. ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО МОБІЛІЗАЦІЙНУ ПІДГОТОВКУ ТА МОБІЛІЗАЦІЮ»

Оповіщення
Оповіщує
про виклику
до віськомату
За місцем роботи
керівник підприємства/
навчального закладу

За місцем проживання
Виконком сільради/
міськради, за місцем
проживання/роботи

З’явитися для проходження
медогляду

працівник комунальних
служб/домовласник

З’явитися для постанови
на вйськовий облік

СТАТТЯ 21. ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО МОБІЛІЗАЦІЙНУ ПІДГОТОВКУ ТА МОБІЛІЗАЦІЮ»
Закон передбачає обов’язок оповіщати про виклик до Не прибуття до віскомату в термін вказаний в повістці тягне
віскомату та відповідальність за неоповіщення. Кодекс за собою відповідальність. див. стр. 10
Укрїни про адміністративні правопорушення Ст. 2101, 2111-6

УВАГА!
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Виклик (повістка) до віськомату - ще не призов: викликають для уточнення стану здоров’я,
соціально-демографічних даних, місця проживання тощо.

1.1.Призов під час мобілізації

Військовозобов’язаним

2. Співбесіда та перевірка документів

військовий квиток

характеристика/довідка з
місця роботи/навчання

копія дипломів
про освіту

паспорт

свідоцтва про технічнопрофесійну спеціальність,
права водія, посвідчення УБД
(за наявності)

довідка
про склад
сім’ї

3. Військово-лікарська комісія (ВЛК)

УВАГА!

Всі віськовозабов’язані повинні проходити медичний огляд. Закон України «Про військовий обов’язок і військову службу» Ст. 1, п. 10

ВІЙСЬККОМАТ

Терапевт

ЛОР

ОГЛЯД ПРОВОДИТЬ

Окуліст

Стоматолог

РАЙОННА ПОЛІКЛІНІКА
(ІЗ ЗАЛУЧЕННЯМ ЦИВІЛЬНИХ ЛІКАРІВ)

Невропатолог

Дерматолог

Психіатр

Хірург

Ортопед

Аналізи
Флюорографія

Загальний аналіз
крові/сечі

Кожен лікар робить свій висновок, ставить підпис, печатку та вказує своє прізвище
Рекомендується: по можливості здайте аналізи
на Гепатит С, ВІЛ/СНІД до проходження медкомісії!!!
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1.1.Призов під час мобілізації

Військовозобов’язаним

4. Відправлення мобілізованих до в/ч

2

1

Прибуття
на збірний пункт:
перевірка документів
та медогляд
(в разі потреби)

Бойова
повістка

УВАГА!

3
Запис
у військовий
квиток

Початком військової служби є день відправлення у військову частину з районного (міського) військового комісаріату.

Строк, який може пройти моменту отримання призовної повістки
до отримання бойової
повістки не врегульований і може тривати від
кількох днів до кількох
місяців

У районному віскоматі робиться запис до віськового квитка про призов на військову
службу.

УВАГА!

Для посвідчення мобілізації на військову службу можете просити Довідку про прикріплення до військової частини та витяг з наказу військової частини про зарахування до списків
військової частини

В разі настання
непередбачених обставин
прибуття на збірний пункт
може відкладатись

• хвороба, яка позбавляє можливості з’явитись;
• смерть чи важка хвороба близького родича;
• перешкода стихійного характеру або інші обставини,
які позбавляють можливості з’явитись на збірний пункт.

Причини неявки повинні
підтверджуватись документально.

Відповідальність за ухилення
від призову під час мобілізації
ст. 336 КК України

ст. 337 КК України

«Ухилення від призову
за мобілізацію»

2-5

РОКИ

ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ
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«Ухилення від військового
обліку або спеціальних зборів»

ПОКАРАННЯМИ Є:

штраф до 50 неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян або
2 роки виправних робіт,
або 6 міс арешт

1.2. Контракт

Військовозобов’язаним

1.2 Служба за контрактом
ЗАКОН УКРАЇНИ “ПРО ВІЙСЬКОВИЙ ОБОВ’ЯЗОК І ВІЙСЬКОВУ СЛУЖБУ”, П. 3, СТ. 23

Короткострокові контракти

6

міс.

Контракти з можливістю
продовження

УВАГА!

Перевіряйте, щоб в контракті був передбачений строк дії контракту.

Хто може укладати?
Особи, звільнені з військової служби під час дії особливого періоду.
Особи, які вже виконали обов’язок військової служби і були звільнені в
запас, але бажають продовжити службу в ЗСУ

УВАГА!

Призвані під час мобілізації, на собливий
період, якщо відслужили мінімум 11
місяців по мобілізації

Контракт укладається у двох примірниках. Вимагайте отримання своєї копії контракту.
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1.3. Кредити

Військовозобов’язаним

У разі підписання контракту особам, які призивались за мобілізацією ВИПЛАЧУЄТЬСЯ

особам рядового складу

особам сержантського
і старшинського складу

особам офіцерського
складу

[ 11 600 ]

[ 13 050 ]

[ 14 500 ]

вісім мінімальних
заробітних плат

9 мінімальних
заробітних плат

10 мінімальних
заробітних плат

Постанова КМУ від 14.05.2015 р №406 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України
від 7 листопада 2007 року № 1294»

Виплата допомоги
здійснюється на підставі
наказу командира в/ч

За мобілізованими, які перейшли на контракт
зберігається робоче місце та середня заробітна
плата на виробництві

Контракт припиняється
після 6 місяців
з моменту його
підписання, але може
бути продовжений на
наступні 6 місяців.
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В разі закінчення
особливого періоду або
оголошення рішення
про демобілізацію
контракт припиняється
достроково

УВАГА!

Розірвання контракту

Особи, у яких під час дії особливого періоду закінчився контракт (крім 6 місячних) продовжують віськову службу до закінчення особливого періоду, або
оголошено рішення про демобілізацію.

1.3. Кредити

Військовозобов’язаним

ВИД ПЛАТЕЖУ

ВСТАНОВЛЕНА
ЗАКОНОМ ПІЛЬГА

ПЕРІОД ДІЇ ПІЛЬГИ

Тіло кредиту

Не передбачена

---------

Відсотки за користування
кредитом

Звільнення від сплати

Для військовослужбовців з
початку (18 березня 2014 року)
і до закінчення особливого
періоду.
Для резервістів та військовозобов’язаних - з моменту
призову під час мобілізації
і до закінчення особливого
періоду.

Штраф/пеня за несвоєчасну
сплату платежів по кредиту

Звільнення від сплати

Для військовослужбовців з
початку (18 березня 2014 року)
і до закінчення особливого
періоду.
Для резервістів та військовозобов’язаних - з моменту
призову під час мобілізації
і до закінчення особливого
періоду.

Комісія по кредиту

Не передбачена

---------
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1.3. Кредити

Військовозобов’язаним

зобов’язання перед банками
НОРМАТИВНЕ
ОБҐРУНТУВАННЯ

ПОРЯДОК ОТРИМАННЯ

п.3.3. Постанови Правління Національного банку України від 06.08.2009 №
461 «Про заходи щодо забезпечення
погашення кредитів»

Звернутись до банку з письмовою заявою про проведення
реструктуризації та додати документи, що підтверджують проходження військової служби або іншу участь в АТО, а також
скрутне матеріальне становище (копію довідки про розмір
заробітної плати, копію довідки про доходи). Приклад заяви
додається (Додаток № 1).
АЛЕ: реструктуризація проводиться тільки у випадку згоди на
це банку.

п. 15 ст. 14 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей»

Банки під час дії особливого періоду не мають право нараховувати відсотки, а у випадку нарахування зобов’язані їх
списувати.
Для реалізації вказаного права необхідно письмово повідомити банк, що Ви проходите військову службу та надати підтверджуючий документ (копію військового квитка з відповідною
службовою відміткою, копію довідки про призов військовозобов’язаного на військову службу, копію витягу із наказу або
довідка про зарахування до списків військової частини, які
видаються військовою частиною (для резервістів)). Приклад
повідомлення додається (Додаток № 2).

Лист Національного Банку України від
02.09.2014 р. N 18-112/48620
Лист Міністерства оборони України від
21.08.2014 р. N 322/2/7142

п. 15 ст. 14 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей»
Лист Національного Банку України від
02.09.2014 р. N 18-112/48620
Лист Міністерства оборони України від
21.08.2014 р. N 322/2/7142

Банки під час особливого періоду не мають права нараховувати неустойку (штраф, пеню), а у випадку нарахування зобов’язані її списувати по кредиту у разі невиконання зобов’язань
військовослужбовцем.
Для реалізації вказаного права необхідно письмово повідомити банк, що Ви проходите військову службу та надати підтверджуючий документ (копію військового квитка з відповідною
службовою відміткою, копію довідки про призов військовозобов’язаного на військову службу, копію витягу із наказу або
довідка про зарахування до списків військової частини, які
видаються військовою частиною (для резервістів)). Приклад
повідомлення додається (Додаток № 2).
Звернутись до банку з письмовою заявою про проведення
реструктуризації та додати документи, що підтверджують проходження військової служби або іншу участь в АТО, а також
скрутне матеріальне становище (копію довідки про розмір
заробітної плати, копію довідки про доходи). Приклад заяви
додається (Додаток № 1). При зверненні до банку із заявою
про реструктуризацію обов’язково необхідно вказати про
реструктуризацію (або відстрочку) сплати комісії по кредиту.
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ВАЖЛИВО ЗНАТИ!

1.
Звернутись до банку із проханням зупинити нарахування відсотків та неустойки Вам необхідно особисто, однак
деякі банки надають можливість представництва інтересів учасника АТО близькими родичами. Крім того, з
проханням здійснити реструктуризацію Ви можете звернутись особисто або через представника за довіреністю
чи адвоката.

2.
Довідка про призов військовозобов’язаного на військову службу або витяг з наказу чи довідка про
зарахування до списків військової частини, які видаються військовою частиною, можуть видаватись родинам
військовозобов’язаних та резервістів для пред’явлення їх за місцем вимоги.

3.
Без попередньої консультації із юристом бажано не підписувати ніяких документів, що пропонуються банком для
підписання (додаткових угод, заяв тощо).

4.
У Постанові Правління Національного банку України від 06.08.2009 № 461 «Про заходи щодо забезпечення
погашення кредитів» банкам рекомендовано здійснювати реструктуризацію кредитної заборгованості
позичальникам, що потрапили у скрутне матеріальне становище. Таким чином, при зверненні необхідно
посилатись на дану Постанову та надсилати копію листа до НБУ та Міноборони з метою підвищення шансів на
отримання позитивного рішення.

5.
Необхідно обов’язково зберігати всі розрахункові документи (квитанції, чеки тощо) протягом трьох років.

6.
Після повної сплати коштів по кредиту необхідно отримати у представників Банку довідку про відсутність
заборгованості.

7.
Ряд банків (Дельта Банк, Приватбанк, Universal bank) у разі смерті або отримання інвалідності учасником АТО
прощають кредитну заборгованість. З процедурою та переліком документів можна ознайомитись на сайтах
вказаних банків.

8.
Статус осіб, що беруть добровільну участь у недержавних військових формуваннях не визначений законодавством,
тому можуть виникати проблеми з отриманням вказаних пільг такими особами. Однак, необхідно зберігати усі
документи, що підтверджують участь в АТО на добровільних засадах, для захисту прав таких осіб в майбутньому.
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Зразок повідомлення про проходження військової служби
для припинення нарахування відсотків за кредитом
________________________________
(назва банківської установи)
________________________________
(місцезнаходження банківської установи)
Заявник: _________________________
(прізвище, ім.’я, по батькові)
який зареєстрований за адресою:
_________________________
Засіб зв’язку: _____________________

Повідомлення
про проходження військової служби
Я, ___________________________________________________, є Позичальником відповідно до укладеного
Договору про _____________________________________________ № ___________________ від «___»
______ 201_ року (надалі – Договір) (копія додається).
«__» ________ 2014 року мене було призвано для проходження військової служби у _____________________
_____________________, де я служу по сьогоднішній день (докази додаються).
Положеннями п. 15 ст. 14 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей»
із внесеними змінами від 20.05.2014 року закріплено, що військовослужбовцям з початку і до закінчення особливого
періоду, а резервістам та військовозобов’язаним - з моменту призову під час мобілізації і до закінчення
особливого періоду штрафні санкції, пеня за невиконання зобов’язань перед підприємствами, установами і
організаціями усіх форм власності, у
тому числі банками, та фізичними особами, а також проценти за користування кредитом не нараховуються.
Керуючись п. 15 ст. 14 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей»
повідомляю про проходження мною військової служби та прошу не нараховувати проценти за користування кредитом
та штрафні санкції у зв’язку із невиконанням зобов’язань.
Додатки:
1.
Копія договору про ___________________ № _______________від ____________________.
2.
Копія паспорту Заявника.
3.
Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера.
4.
Копія військового квитка Заявника. (або довідка про призов на військову службу)
5.
__________________________________________________________.
(інші документи: довідка з військової частини, лист командира тощо)

«____» _________2014 рік

______________________
(ініціали, прізвище)
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Зразок заяви про реструктуризацію кредитної
заборгованості
_________________________________
(назва банківської установи)
_________________________________
(місцезнаходження банківської установи)
Заявник: __________________________
(прізвище, ім.’я, по батькові)
який зареєстрований за адресою: _______
_________________________________
Засіб зв’язку: _______________________

Заява
про реструктуризацію
кредитної заборгованості
Між мною, _______________________________________________, та ____________________________________________ був укладений
Договір про _______________________________ № ___________________ від «___» ______ 201_ року (надалі – Договір), відповідно до якого
мені був наданий кредит у розмірі ______________________________________ (___________) гривень.
Відповідно до п. _____ Договору, я, як Позичальник, повинен сплачувати не пізніше ____ числа кожного місяця проценти за користування кредитом та
щомісячну суму по кредиту у розмірі ___ (___________) гривень.
До _____________ року я сумлінно виконував свої зобов’язання за договором та вносив чергові платежі.
Станом на сьогоднішній день я тимчасово не маю можливості здійснювати оплату по кредиту у зв’язку з тим, що з «__» ________2014 року по
сьогоднішній день проходжу військову службу та беру участь у проведенні антитерористичної операції на Сході України, що підтверджується документами,
доданими до цієї заяви. У зв’язку з об’єктивними обставинами моє фінансове становище погіршилось та я наразі не маю достатнього заробітку для
виконання кредитних зобов’язань у повному обсязі відповідно до раніше обумовленого Договору.
Положення ч. 12 ст. 11 Закону України «Про захист прав споживачів» передбачає, що кредитодавець має право проводити за погодженням із споживачем
реструктуризацію заборгованості за договором про надання споживчого кредиту. Реструктуризація може здійснюватись шляхом зміни механізму
нарахування відсотків таким чином, щоб частина щомісячних платежів з обслуговування кредитів не перевищувала 35 відсотків сукупного місячного доходу
сім’ї.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 11 Закону України «Про захист прав споживачів», п. 15 ст. 14 Закону України «Про соціальний і правовий
захист військовослужбовців та членів їх сімей», п.3.3. Постанови Правління Національного банку України від 06.08.2009 № 461 «Про заходи щодо
забезпечення погашення кредитів»,
ПРОШУ:
1.
Розглянути дану заяву у встановленому законодавством порядку.
2.
Провести реструктуризацію заборгованості за Договором про _____________________№ _____________ від «___»
___________201_ року, для оплати суми по кредиту у вигляді щомісячного платежу у розмірі ____ (________) гривень 00 копійок на строк до «___»
___________201_ року або надати кредитні канікули із відстроченням сплати суми основного боргу, відсотків та інших платежів по Договору № _______
від «__» ______201_ року строком на _____ місяців з «__» __________ 201_ року.
3.
Про результати розгляду мого звернення прошу проінформувати мене письмово, надіславши лист за адресою: ____________________,
у строк, що не перевищує встановленого у ст. 20 Закону України «Про звернення громадян».
Додатки:
6.
Копія Договору про ___________________ № __________від ____________.
7.
Копія паспорту Заявника.
8.
Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера.
9.
Копія військового квитка Заявника.
10.
Копія Довідки про майновий стан та доходи.
11.
__________________________________________________________
12.
__________________________________________________________
(інші документи, що можуть виступати доказами)

«____» _________2014 рік

______________________
(ініціали, прізвище)
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1.4 Трудові права
ПРАЦЕВЛАШТОВАНИМ

БЕЗРОБІТНИМ

Ст. 119 КЗпП

ст. 25 ЗУ “Про військовий обов’язок і військову службу”

•

Мобілізовані не можуть бути звільнені!
Лише увільнені від виконання посадових
обов’язків

•

В разі призову по мобілізації виплата допомоги
по безробіттю припиняється

•

За мобілізованим зберігається робоче
місце до моменту фактичної демобілізації

•

•

Роботодавець зобов’язаний виплачувати
мобілізованому середню заробітну плату
на підприємстві

Після звільнення в запас, при повторній
реєстрації у Службі зайнятості, виплати по
безробіттю здійснюватимуться з урахуваннямфактичного працевлаштування протягом
проходження служби та розміру грошового
забезпечення

•

Полонені, поранені, зниклі безвісти НЕ
можуть бути звільнені з роботи до їх
демобілізації

•

Трудовий стаж не переривається
(ст.8 ЗУ “Про військовий обов’язок”)

•

Виплата пенсій не припиняється (ст.2 ЗУ “Про пенсійне забезпечення”)

Як правильно оформити відносини з роботодавцем?
Відділ кадрів
видає наказ
по підприямству
про увільнення
працівника
з роботи

Вручення
повістки

УВАГА!

Працівник подає заяву
у відділ кадрів про
отримання повістки
(Повістка додається)

На копії заяви та
повістки попросіть відділ кадрів
зробити помітку про
прийняття. Зберігайте
як доказ в разі незаконного звільнення
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Працівник вважається мобілізованим
лише після вручення
мобілізаційного
припису або призову
на службу після
медогляду

Працівник увільняється
з роботи на час явки
до військомату,
проходження медогляду
та всього періоду
виконання військового
обов’язку

Після повернення
у відділ кадрів
надається військовий
квиток з відповідними
відмітками

Якщо військовий квиток відсутній, то подається:
• для військовозобов’язаних - довідка про проходження
військової служби (видає військкомат або в/ч);
• для резервістів - витяг з наказу або довідка про
проходження зборів (видає в/ч).

1.4. Трудові права

Військовозобов’язаним

Зразок заяви про звільнення
Директору ТОВ «Назва»
ПІБ

Ваша посада
ПІБ

Заява

Прошу увільнити мене від виконання посадових обов’язків на час (проходження військової
служби у зв’язку з мобілізацією в особливий період), на період від “___”_________2015 р. із
збереженням посади та середньої заробітної плати.
До цієї заяви додаю повістку з військомату.
Дата
_________

______________________

(підпис)

(ініціали, прізвище)

Зразок наказу про звільнення
03 квітня 2015 р.
Вих. 03/04-2015

ТОВ «Назва»
Наказ

Про увільнення від роботи (звільнення від виконання посадових обов’язків)
Петренка П.П. на час несення військової служби в зв’язку з мобілізацією
Згідно ст.119 Кодексу законів про працю України
НАКАЗУЮ:
Увільнити від виконання посадових обов’язків Петренка П.П., заступника керівника відділу продажів,
з 03.04.2015 р. на час проходження військової служби у зв’язку з мобілізацією в особливий період, із
збереженням посади та середньої заробітної плати.
Підстава: повістка Святошинського РВК м. Києва від 20.03.2015 р.
_____________
(підпис)

Директор______________
(ініціали, прізвище)

З наказом ознайомлений (підпис)
Петренко П.П.
Дата
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Розрахунок середньої з/п на виробництві
ВИПЛАЧУЄТЬСЯ 2 РАЗИ НА МІСЯЦЬ (ст. 115 КЗпП)
Постанова КМУ №100 від 08.02.1995
“Про затвердження Порядку обчислення середньої зарплати”

2

3

Розрахунок середньої
офіційної з/п за останні
2 місяці роботи

Розрахунок
середньоденної з/п:

Розрахунок середнього
заробітку за період
проведення зборів

Не враховуються надбавки,
премії, добові інші виплати
разового характеру

Поділити з/п за фактично
відпрацьовані протягом
2 міс робочі дні на число
відпрацьованих робочих днів.

середньоденний заробіток
множиться на число робочих днів,
які припадають на період, в який
будуть проводитися збори.

(2000 + 2000) : 2 = 2000 грн.

2000 : 22 = 90,90 грн.

90,90 * 365 = 33,179 грн.

СЕРЕДНЯ З/П

СЕРЕДНЬОДЕННЯ З/П

СУМА, ЯКА МАЄ БУТИ
КОМПЕНСОВАНА
ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦЮ

УВАГА!

1

При відсутності виплат за останні 2 місяці, беруться попередні
2 місяці або робиться розрахунок згідно окладу.
Якщо особа пропрацювала менше 2 міс, береться з/п
за фактично відпрацьований час.
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33,179

грн.
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ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ РОБОТОДАВЦЯ ЗА НЕВИПЛАТУ З/П:
Порушення термінів виплати
зп/неповну випату

Умисна невиплата протягом
більше 1 місяця

ШТРАФ
8 500 – 17 000 грн
або до 2 років виправних робіт або позбавлення
волі до 2 років з позбавленням права обіймати
певні посади до трьох роківи (ст. 175 ККУ)

510-1 700 грн
(ст. 41 КУпАП)

Що робити
якщо перестали виплачувати з/п?
1

2

3

Написати заяву на ім’я
роботодавця з вимогою
виплатити кошти та
пояснити причини
затримки зп

В разі подальшої
невиплати зп написати
заяву до прокуратури про
притягнення роботодавця
до відповідальності за
невиплату зп

Звернутися до суду з
позовом до роботодавця
з вимогою виплатити зп
та відшкодувати збитки,
завдані невиплатою

УВАГА!

4

5

Повідомте
про ситуації
командиру в/ч

Командир в/ч
звертається до
роботодавця та РБК
з повідомленням

При першій можливості налогодьте контакт з роботодавцем та надайте довідку про проходження війскової служби
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Що робити в разі незаконного звільнення
Заява до прокуратури
подається в двох екземплярах.
Звільнення
працівника
у зв’язку з його
мобілізацією
є незаконним

В разі звільнення
подайте заяву
до прокуратури
за місцем знаходження
підприємства

Примірник заяви залишається
заявнику з відмітками про
прийняття заяви
Заява складається
у довільній формі
До заяви додається довідка
про призов на військову
службу (видає військомат)/
копія військового квитка

Поновлення на роботі
ПРАЦІВНИКИ, ЯКІ БУЛИ ЗВІЛЬНЕНІ У ЗВ’ЯЗКУ З МОБІЛІЗАЦІЄЮ ПОВИННІ БУТИ
ПОНОВЛЕНІ НА РОБОТІ (ЗУ №1275 ВІД 20.05.2014)

За ініціативи
роботодавця

ПОНОВЛЕННЯ
МОЖЕ БУТИ:

За угодою між
працівником
та роботодавцем

ЩОБ ПОНОВИТИ ЗВІЛЬНЕНОГО В ЗВ’ЯЗКУ
З МОБІЛІЗАЦІЄЮ ПРАЦІВНИКА РОБОТОДАВЕЦЬ ПОВИНЕН

1
Скласти наказ
про поновлення
працівника на
попередній посаді.
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2
Внести відповідний
запис до трудової
книжки працівника.

3
Додатково видати наказ
про звільнення такого
працівника від виконуваної
ним роботи на час несення
служби із збереженням за
ним посади і середнього
заробітку згідно ст. 119
КЗпП.

1.4. Трудові права

Військовозобов’язаним

Повернення на роботу
ПІСЛЯ ДЕМОБІЛІЗАЦІЇ ПРАЦІВНИК ЗОБОВ’ЯЗАНИЙ ВИЙТИ НА РОБОТУ ОДРАЗУ ПІСЛЯ СТАНОВЛЕННЯ
НА ОБЛІК У ВІЙСЬККОМАТІ

Додаткові права:
Переважне право на залишення на роботі в разі скорочення на підприємстві (ст. 42 КЗпП)
Право на щорічну відпустку повної тривалості до закінчення 6 міс у перший рік роботи на підприємстві (ст. 119 КЗпП)
Можливість використовувати чергову щорічну відпустку у зручний час
14 календарних днів на рік додаткової відпустки, зі збереженням з/п
Додаткові гарантії щодо працевлаштування осіб до 35 років, які влаштовуються на роботу вперше (ст. 196 КЗпП).
Більше інформації при зверненні в Державну службу зайнятості
(м. Київ, вул. Еспланадна, 8/10, тел.: (044) 284-38-94)

Мобілізація фізичних осіб підприємців (ФОП)
Державна реєстрація підприємницької діяльності ФОП не припиняється (ст. 39 Закону України “Про військовий
обов'язок і військову службу”)
Мобілізація такої особи під час особливого періоду є додатковою підставою розірвати трудовий договір з найманими
працівниками ФОП (ст.ст. 36, 40 і 431 КЗпП). Працівників можна звільняти без завчасного попередження.
При залишенні працівників на роботі, ФОП повинен уповноважити керівника на своє місце
Протягом 1 міс після демобілізації ФОП зобов’язаний провести остаточні розрахунки з працівниками, щоб уникнути
штрафів
У разі, якщо ФОП має працівника, який вже мобілізований на військову службу і за яким зберігаються місце
роботи, посада і середній заробіток, то необхідно уповноважити іншу особу виконувати обов'язки за розрахунками з
найманими працівниками

Податки
Щодо себе ФОП звільняються від обов’язку нарахування, сплати та подання податкової звітності з ПДФО або
єдиного податку, а також ЄСВ на весь період служби
Документи для звільнення від сплати податків:
заява;
копія військового квитка або інший документ із зазначенням даних про призов
Документи надаються протягом 10 днів після демобілізації до територіального органу доходів і зборів за
місцем своєї податкової реєстрації.
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