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Миколаївський місцевий
центр з надання
безоплатної вторинної
правової допомоги

Розмір підйомної допомоги військовослужбовцям та її
обчислення
Підйомна допомога - це допомога, яка виплачується військовослужбовцям, які
проходять військову службу за контрактом, та тим, які проходять кадрову військову
службу, військову службу за призовом осіб офіцерського складу (далі військовослужбовці), у разі переїзду на нове місце військової служби в інший населений
пункт у зв’язку з призначенням на військову посаду, зарахуванням на навчання до вищих
військових навчальних закладів, вищих навчальних закладів, які мають військові навчальні
підрозділи (далі - військові навчальні заклади), та військових коледжів або навчальних
центрів (навчальних підрозділів), термін навчання в яких становить шість місяців і більше,
без збереження посади за попереднім місцем служби або у зв’язку з передислокацією
військової частини (підрозділу військової частини), установи, організації (далі - військова
частина).
Розмір підйомної допомоги та її обчислення.
Підйомна допомога виплачується в розмірі місячного грошового забезпечення на
військовослужбовця і 50 відсотків місячного грошового забезпечення на кожного члена
його сім’ї, який переїхав з ним на нове місце військової служби.
Обчислюється виходячи з посадового окладу, окладу за військове звання та
щомісячних додаткових видів грошового забезпечення, установлених військовослужбовцю
за новим місцем військової служби на дату, коли військовослужбовець приступив до
виконання обов’язків за посадою (зарахування на навчання), або на дату прибуття до нового
місця дислокації військової частини, на членів сім’ї - на дату реєстрації їх місця проживання
у населеному пункті за новим місцем військової служби військовослужбовця
(розташованому поблизу місця служби військовослужбовця).
Строки звернення за підйомною допомогою
Виплата підйомної допомоги та добових здійснюється, якщо звернення щодо їх
отримання надійшли протягом трьох років із дня виникнення права на їх отримання.
Що виплачується одночасно з підйомною допомогою?
Добові, які встановлені Кабінетом Міністрів України для працівників, що
перебувають у відрядженні, за кожний день перебування в дорозі (далі - добові) на
військовослужбовця та кожного члена його сім’ї, який переїхав разом з ним.
Коли виникає право на отримання підйомної допомоги?
1) на дату прийняття військовослужбовцем посади та справ - для
військовослужбовців, які переїхали на нове місце служби з одного населеного пункту в
інший у зв’язку з призначенням на посаду;
2) на дату зарахування на навчання - для військовослужбовців, які зараховані на
навчання до військових навчальних закладів;
3) на дату прибуття до місця дислокації, оголошений наказом командира
військової частини, - для військовослужбовців, які переїхали на нове місце служби у складі
військової частини (підрозділу) в інший населений пункт.
Ким виплачується підйомна допомога?

Виплата здійснюється за новим місцем військової служби (місцем навчання)
відповідно до наказу командира (начальника) військової частини (військового навчального
закладу) із зазначенням нарахованої суми виплат.
Див. також
• Соціальні гарантії учасникам АТО
• Одноразова грошова допомога учасникам АТО
Отримати консультацію з правових питань можна у Миколаївському місцевому
центрі з надання безоплатної вторинної правової допомоги, який працює за адресою: 54056,
м. Миколаїв, вул. Космонавтів, 61, тел. (0512) 44-54-60, 44-54-61
Перейти на офіційну сторінку на Facebook можна за посиланням.
Цілодобово функціонує єдиний телефонний номер системи безоплатної
правової допомоги – 0 800 213 103. Дзвінки зі стаціонарних та мобільних телефонів в
межах України безкоштовні.
Знайти найближчий місцевий Центр або Бюро правової допомоги можна
за посиланням.
Ще більше консультацій на інформаційному ресурсі WikiLegalAid, який можна
знайти за посиланням wiki.legalaid.gov.ua.

