За успішне виконання бойового
завдання,
визначеного
розпорядчим
документом вищого органу військового
управління (виплачується на з’єднання,
окрему
військову
частину,
установу),
виплачується додаткова винагорода на:
бригаду;
полк, батальйонно-тактичну групу;
батальйон, дивізіон та прирівняні до
них військові частини (підрозділи);
роту, батарею, ескадрилью, взвод,
групу та прирівняні до них підрозділи.
Результати
виконання
бойового
завдання визначаються на підставі:
розпорядчого документа вищого органу
військового управління про постановку
бойового завдання військовій частині;
бойового
наказу
(бойового
розпорядження)
командира
військової
частини;
журналу бойових дій (журналу ведення
оперативної обстановки);
звітного документа військової частини
про виконання завдання (бойового донесення,
рапорту)
із
зазначенням
кожного
військовослужбовця, який брав участь у
виконанні завдань. У звітному документі
командир має право ініціювати призначення
винагороди за успішне виконання бойового
завдання;
розпорядчого
документа
(наказу)
органу військового управління (штабу АТО)
щодо оцінки результатів виконання бойового
завдання, в якому зазначається: досягнення
мети операції (завдання бою); орієнтовні
показники щодо втрат (збитку), завданих
противнику; втрати особового складу,
озброєння та військової техніки своїх військ;
орієнтовні часові та просторові показники
операції
(бою),
якими
конкретно

підрозділами; відповідно до пункту 1 цієї
глави - успішно виконане бойове завдання
(батальйоном, ротою, групою або бригадою у
цілому тощо) із зазначенням кожного
військовослужбовця, який брав участь у
виконанні такого завдання.
У разі визнання органом військового
управління (штабом АТО) виконаного
завдання неуспішним про це вказується у
відповідному розпорядчому документі із
зазначенням причин.
На підставі отриманого розпорядчого
документа (наказу) органу військового
управління (штабу АТО) щодо оцінки
результатів виконання бойового завдання
командиром
військової
частини,
яка
виконувала бойове завдання, видається наказ
про
одноразову
виплату
додаткової
винагороди.
У разі спільного виконання завдань
підрозділами різних військових частин наказ
про виплату додаткової винагороди видається
органом військового управління на підставі
подання командира зведеного підрозділу,
який успішно виконав завдання.
На підставі цього наказу додаткова
винагорода
розподіляється
відповідно
командиром
між
підпорядкованими
підрозділами з урахуванням їх внеску в
загальний результат виконання бойового
завдання. Наказ видається із зазначенням
розміру винагороди кожній конкретній особі.
Накази
про
виплату додаткової
винагороди
на
командирів
окремих
військових частин видаються органами
військового управління, у підпорядкуванні
яких вони перебувають.
У разі коли в підпорядкуванні
командира військової частини перебувають
оперативно
підпорядковані
підрозділи,
органи (особовий склад) з інших військових

частин, підрозділів, наказ видає той
командир, який отримав задачу на виконання
бойового завдання. При цьому витяги з
наказів про виплату додаткової винагороди
направляються
до
військових
частин,
підрозділів за місцем проходження служби
військовослужбовцями і є підставою для
виплати такої винагороди.
За безпосередню участь у бойових
діях після видання бойового наказу
військовослужбовцям військових частин
виплачується додаткова винагорода у розмірі
1000 гривень за кожну добу такої участі.
Безпосередня участь у бойових діях
визначається тільки за ті дні, коли
військовослужбовці виконують завдання на
напрямку зосередження основних зусиль
(напрямку головного удару) при:
виконанні
військовою
частиною
бойових завдань в умовах безпосереднього
зіткнення (взаємного вогневого контакту) з
противником;
виконанні завдань ракетними військами
та артилерії з вогневого ураження противника
під час контрбатарейної боротьби.
Також додаткова винагорода за
безпосередню участь у бойових діях
виплачується
за
ті
дні,
коли
військовослужбовці беруть участь у:
веденні
оперативної
(військової,
спеціальної) розвідки;
контррозвідувальному
забезпеченні
військових формувань та правоохоронних
органів
у
районі
АТО
в
умовах
безпосереднього зіткнення з противником та
(або) взаємного вогневого контакту з ним;
здійсненні польотів у район ведення
бойових дій (у район АТО);
веденні повітряного, морського бою.

Безпосередня участь у бойових діях
визначається на підставі:
бойового
наказу
(бойового
розпорядження,
рапорту)
командира
військової частини про безпосередню участь
військової частини у заходах, визначених у
пункті 1 цієї глави;
наказу командира військової частини
(по стройовій частині);
журналу бойових дій (журналу ведення
оперативної обстановки), книги служби
нарядів;
книги прикордонної служби підрозділу
охорони державного кордону;
бойового донесення (підсумкового,
термінового та позатермінового).
Бойові донесення (рапорти) про
безпосередню участь у бойових діях, із
зазначенням кожного військовослужбовця,
подаються командирами військових частин за
підпорядкованістю до органів військового
управління (штабу АТО).
На підставі підтвердження органу
військового
управління
(штабу
АТО)
командир військової частини видає наказ на
виплату
додаткової
винагороди
за
безпосередню участь військовослужбовців у
бойових діях.

Головне управління юстиції у
Кіровоградської області
Використана література:
1.

Постанова КМУ № 24 від 31.01.2015 року
«Про особливості виплати винагород
військовослужбовцям, особам рядового і
начальницького складу в особливий
період
та
під
час
проведення
антитерористичних
операцій»
(http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0135-15)

Особливості виплати
додаткових винагород
військовослужбовцям, особам
рядового і начальницького
складу в особливий період та
під час проведення АТО

Буклет розроблений провідним
спеціалістом відділу правової роботи,
правової освіти, реєстрації
нормативно-правових актів та
систематизації законодавства
Піскун В.М.
20 лютого 2015 року
м. Кіровоград
2015

