
 

 
Справа №2-а-157/08 

  
ПОСТАНОВА ІМЕНЕМ   УКРАЇНИ 
 

25 квітня 2008 року Одеський окружний адміністративний суд в складі: 
головуючого судді Левчук О.А., 
при секретарі Нагул В.С. 

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі адміністративну справу за позовом 
Сілецького Віктора Миколайовича до Генерального Штабу Збройних Сил України в особі 
Фінансового управління про стягнення заборгованості по грошовому забезпеченню, - 

ВСТАНОВИВ: 
Позивач звернувся з даним позовом до суду та в обгрунтування позовних вимог зазначає, що 

він, Сілецький В.М. старший прапорщик запасу з 20.05.04 по 06.03.05 проходив службу у складі 4 
ОРВБ Українського миротворчого контингенту ООН в республіці Сьерра Леоне. Вважає, що 
відповідач незаконно позбавив його, позивача, частини грошового забезпечення (премії -33,3 %) за 9 
місяців перебування за кордоном на суму 2504 гривні, а також підйомної допомоги в сумі 918 гривень. 
В зв'язку з чим позивач просить визнати неправомірними дії відповідача по невиплаті премії 33.3 % та 
підйомної допомоги за період проходження служби у складі 4 ОРВБ Українського миротворчого 
контингенту ООН в республіці Сьєрра-Леоне; стягнути з відповідача недоплачені додаткові види 
грошового забезпечення - щомісячну премію -33,3% та підйомну допомогу за 9 місяців служби за 
кордоном на загальну суму 3422 гривні 00 копійок. 

В судовому засіданні позивач підтримав позовні вимоги в повному обсязі, просив задовольнити 
позов. 

Представник відповідача у судовому засіданні з позовом не погодився, проти його задоволення 
заперечував, в обґрунтування зазначив, що премії, що виплачуються військовослужбовцям, не мають 
постійного характеру, оскільки вони виплачуються відповідно до особистого вкладу 
військовослужбовців у загальний результат роботи за певний час. А також за штатами військової 
частини А0555 Сьерра -Леоне не передбачені оклади у національній валюті, вона не мала постійного 
місця дислокації на території України, а тому підстав для виплати їм підйомної допомоги відповідно до 
Інструкції про порядок виплати військовослужбовцям Збройних Сил України підйомної допомоги 
немає. Суд, заслухавши пояснення позивача та представника відповідача, перевіривши матеріали 
справи, вважає, що позов не обгрунтований та не підлягає задоволенню за наступних підстав. 

В судовому засіданні встановлено, що Сілецький Віктор Миколайович з 20.05.2004 року по 
06.03.2005 року проходив службу у складі 4 ОРВБ Українського миротворчого контингенту ООН в 
республіці Сьера-Леоне (а.с. 6-9). 

Відповідно до вимог пункту 2 статті 9 Закону України „Про соціальний і правовий захист 
військовослужбовців та членів їх сімей" до складу грошового забезпечення входять: посадовий оклад, 
оклад за військовим званням; щомісячні додаткові види грошового забезпечення (підвищення 
посадового окладу, надбавки, доплати, винагороди, які мають постійний характер, премія); одноразові 
додаткові види грошового забезпечення. Згідно з вимогами абзацу другого пункту 4 статті. 9 цього 
Закону порядок виплати грошового забезпечення визначається Міністром оборони України. 

Розміри та порядок виплати грошового забезпечення в національній валюті 
військовослужбовцям миротворчих контингентів визначено в пункті 2 Порядку матеріально-
технічного і фінансового забезпечення миротворчого контингенту та персоналу України, який бере 
участь у міжнародних миротворчих операціях, який затверджений постановою Кабінету Міністрів 
України від 11.07.02 № 963, а саме: за особами, які входять до складу миротворчих контингентів та 
персоналу України, зберігаються виплати в національній валюті в розмірі 100 відсотків окладу за 
військове (спеціальне) звання, посадового окладу або середньої заробітної плати за останнім місцем 
служби чи роботи, надбавки за вислугу років, інших додаткових видів грошового забезпечення 
постійного характеру. 

Відповідно до вимог пункту 34.10 Положення про порядок виплати грошового забезпечення 



військовослужбовцям Збройних Сил України, затвердженого наказом Міністра оборони України від 
05.03.01 № 75, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.03.01 за № 251/5442, 
військовослужбовцям, направленим за кордон для виконання обов'язків у складі миротворчих 
контингентів і миротворчого персоналу, за весь період перебування за кордоном премія не 
виплачується, якщо інший порядок виплати не передбачений чинним законодавством України. 

Премії, що виплачуються військовослужбовцям, не мають постійного характеру, оскільки вони 
виплачуються відповідно до особистого вкладу військовослужбовців у загальний результат роботи за 
певний час. 

Постановою Кабінету Міністрів України від 11.07.02 № 963 „Порядок матеріально-технічного і 
фінансового забезпечення миротворчих контингентів і персоналу України, який бере участь у 
міжнародних миротворчих операціях" та постановою від 28.12.2000 р. № 1924 „Про забезпечення 
діяльності Українського миротворчого контингенту Місії ООН у Сьєрра-Леоне" не передбачено 
виплату підйомної допомоги військовослужбовцям миротворчого контингенту України за переміщення 
з місця попередньої служби в Україні до пункту дислокації миротворчого підрозділу на іноземній 
території. 

Виплата військовослужбовцям Збройних Сил України підйомної допомоги здійснюється у 
відповідності до вимог Інструкції про порядок виплати військовослужбовцям Збройних Сил України 
підйомної допомоги, яка затверджена наказом Міністра оборони від 22.10.01 № 370, у разі переїзду до 
нового місця служби з одного населеного пункту в інший у зв'язку з призначенням на посади або 
зміною постійної дислокації військової частини (підрозділу) до місця постійної дислокації військової 
частини або підрозділу зі зміною місця проживання. Інструкцією визначено вичерпний перелік 
випадків та умов в яких вона провадиться. При цьому вимогами пункту 18.1 Інструкції підйомна 
допомога не виплачується, якщо місце проживання військовослужбовця у зв'язку з призначенням на 
посади або зміною постійної дислокації військової частини (підрозділу) не змінилося. В цьому випадку 
підйомна допомога виплачується після фактичного переїзду військовослужбовця на постійне 
проживання до пункту дислокації військової частини. 

За штатами військової частини А0555 Сьера-Леоне не передбачені оклади у національній 
валюті, вона не мала постійного місця дислокації на території України. Саме тому підстави для виплати 
їм підйомної допомоги відповідно до Інструкції про порядок виплати військовослужбовцям Збройних 
Сил України підйомної допомоги відсутні. 

За таких обставин, суд, розглянувши справу в межах заявлених позовних вимог, на підставі 
наданих сторонами доказів, з урахуванням встановлених у судовому засіданні фактів, дійшов до 
висновку, що позов не є обґрунтованим та задоволенню не підлягає.  

Керуючись ст.ст. 2, 7, 8, 9. 11, 86, 159 - 163, 167, 254 КАС України, суд, 
ПОСТАНОВИВ: 

У задоволенні адміністративного позову Сілецького Віктора Миколайовича до Генерального 
Штабу Збройних Сил України в особі Фінансового управління Генерального Штабу Збройних Сил 
України про визнання неправомірними дій по невиплаті премії (33,3%) та підйомної допомоги за період 
проходження служби у складі 4 ОРВБ Українського миротворчого контингенту ООН в республіці 
Сьєра-Леоне та про стягнення заборгованості по грошовому забезпеченню у розмірі 3422 гривень -
відмовити. 

Постанову може бути оскаржено до Одеського апеляційного адміністративного суду шляхом 
подання до Одеського окружного адміністративного суду заяви про апеляційне оскарження протягом 
десяти днів з дня проголошення постанови, а також подання апеляційної скарги протягом двадцяти днів 
після подання заяви про апеляційне оскарження. Апеляційна скарга може бути подана без попереднього 
подання заяви про апеляційне оскарження, якщо скарга подається у строк, встановлений для подання 
заяви про апеляційне оскарження. 
Суддя/підпис/        
Копія вірна 
Суддя   
Секретар 
 


