
М І Н І С Т Е Р С Т В О  О Б О Р О Н И  У К Р А Ї Н И

Н А К А З

28.04.2014 р.                            м. Київ      № 274

Про затвердження Змін до Інструкції 

про  порядок  виплати  грошового 

забезпечення  військовослужбовцям 

Збройних  Сил  України  та  деяким 

іншим особам

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 07 листопада 

2007  року  №  1294  “Про  упорядкування  структури  та  умов  грошового 

забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та 

деяких інших осіб”

НАКАЗУЮ:

1.  Затвердити  Зміни  до  Інструкції  про  порядок  виплати  грошового 

забезпечення військовослужбовцям Збройних Сил України та деяким іншим 

особам,  затвердженої   наказом  Міністра  оборони  України   від   11 червня

2008 року № 260, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 14 липня 

2008 року за № 638/15329, що додаються.

2. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр оборони України                                                               П.В.ЛЕБЕДЄВ



 ПОГОДЖЕНО

Міністерство соціальної  політики 

України
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ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства оборони України

№

ЗМІНИ

до  Інструкції  про  порядок  виплати  грошового  забезпечення 

військовослужбовцям  Збройних  Сил  України  та  деяким  іншим 

особам

1.  В  абзаці  першому  пункту  8.2  розділу  VIII  цієї  Інструкції  слова 

“лікувальних  закладах”  замінити  словами  “лікарняних  закладах  охорони 

здоров’я (далі – лікарняні заклади)”.

2. У розділі IX цієї Інструкції:

1) підпункти 9.5.1 – 9.5.3 пункту 9.5 викласти в такій редакції: 

“9.5.1. На лікуванні у лікарняних закладах. 

9.5.2.  У  санаторно-курортних  закладах  охорони  здоров’я  (далі  – 

санаторно-курортні заклади), куди військовослужбовці після перебування на 

лікуванні у лікарняних закладах направлені згідно з висновком військово-

лікарської комісії. 

9.5.3.  На лікуванні  в  лікарняних закладах  хворих на  туберкульоз  та 

санаторному  лікуванні  в  санаторно-курортних  закладах  у  зв’язку  із 

захворюванням на відкриту форму туберкульозу.”;

2)  у  підпункті  9.6.2  пункту  9.6  слова  “лікувальні  заклади  або 

підрозділи” замінити словами “лікарняні заклади”.
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3.  У  пунктах  10.1  –  10.3  розділу  X  цієї  Інструкції  слова 

“лікувальних  закладах”  у  всіх  відмінках  замінити  словами  “лікарняних 

закладах” у відповідних відмінках.

4. У розділі XVI цієї Інструкції:

1) назву розділу викласти в такій редакції:

“XVI.  Правила  виплати  надбавки  за  особливі  умови  служби 

військовослужбовцям  закладів  охорони  здоров’я  та  науково-дослідних 

установ Збройних Сил України”;

2)  у  пункті  16.1  слова  “військово-медичних  закладах,  частинах  і 

підрозділах” замінити словами “закладах охорони здоров’я”;

3) підпункт 16.2.2 пункту 16.2 викласти в такій редакції:

“16.2.2.  Які  займають  посади  медичного  складу  в  епідеміологічних, 

лабораторних, санітарно-гігієнічних,  санітарно-епідеміологічних, санітарно-

епідеміологічного нагляду відділах регіональних санітарно-епідеміологічних 

управлінь (крім посад, зазначених у підпункті 16.2.1 цієї Інструкції).”;

4) у підпункті 16.2.3 пункту 16.2 слова “Санітарно-епідеміологічного 

управління Міністерства оборони України” замінити словами “Центрального 

санітарно-епідеміологічного управління Міністерства оборони України”;

5) підпункт 16.2.4 пункту 16.2 викласти в такій редакції:

“16.2.4.  Начальникам  та  заступникам  начальників  регіональних 

санітарно-епідеміологічних управлінь.”;

6) підпункт 16.2.7 пункту 16.2 викласти в такій редакції:

“16.2.7.  Начальникам  аптек,  відділень  (відділів,  центрів)  медичного 

постачання  військових  госпіталів,  військово-медичних  клінічних  центрів, 

центрів  медичної  реабілітації  та  санаторного  лікування,  військових 

санаторіїв (крім посад, зазначених у пункті 16.3 цієї Інструкції).”;

7) підпункт 16.2.9 пункту 16.2 викласти в такій редакції:
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“16.2.9.  Лікарям  Євпаторійського  центрального  дитячого  клінічного 

санаторію,  які  безпосередньо  зайняті  лікуванням  психоневрологічних 

хворих.”;

8) підпункт 16.2.12 пункту 16.2 викласти в такій редакції:

“16.2.12.  Які  займають  посади  лікарів-хірургів  усіх  найменувань, 

лікарів-ендоскопістів,  лікарів-анестезіологів  та  оперують  хворих  у 

лікарняних, амбулаторно-поліклінічних та санаторно-курортних закладах.”;

9) пункт 16.3 викласти в такій редакції:

“16.3.  Військовослужбовцям,  які  займають  посади  в  лабораторіях 

особливо  небезпечних  інфекцій  регіональних  санітарно-епідеміологічних 

управлінь,  виплачується  надбавка  за  особливі  умови  служби  в 

розмірі 50 відсотків посадового окладу на місяць.”;

10)  у  пункті  16.6  слова  “військово-медичних  частин,  установ  і 

підрозділів” замінити словами “закладів охорони здоров’я”;

11)  у  пунктах  16.10  та  16.13  слова  “військово-медичних”  у  всіх 

відмінках  замінити  словами  “закладів  охорони  здоров’я”  у  відповідних 

відмінках;

12)  у  пункті  16.11  слова  “військово-медичних  установ,  частин  і 

підрозділів” замінити словами “закладів охорони здоров’я”.

5. Підпункт 20.1.2 пункту 20.1 розділу XX цієї Інструкції викласти в 

такій редакції:

“20.1.2. Особам офіцерського складу, які займають посади (крім тих, 

які  займають  посади,  передбачені  в  підпункті  20.1.1  цієї  Інструкції)  у 

закладах охорони здоров’я, медичних службах з’єднань і військових частин, 

навчальних  військово-медичних  закладах  (підрозділах),  науково-дослідних 

установах, підрозділах екологічної служби Збройних Сил України, Головній 

інспекції  Міністерства  оборони  України,  а  також у  Військово-медичному 

департаменті Міністерства оборони України і мають другу, першу або вищу 

кваліфікаційні категорії, – відповідно 5, 10 або 15 відсотків.”.

6. У розділі XXXVII цієї Інструкції:
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1) абзац перший пункту 37.2 викласти в такій редакції:

“37.2. Особам офіцерського складу та особам рядового, сержантського 

і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, що 

перебувають  до  дня  одержання  військовою  частиною  наказу  або 

повідомлення про звільнення з військової служби на лікуванні в лікарняному 

закладі  чи  у  відпустці  для  лікування  у  зв’язку  з  хворобою,  грошове 

забезпечення виплачується до дня повернення до місця служби включно, але 

не  більше  загального  терміну  перебування  на  лікуванні  в  лікарняних 

закладах  чи у відпустці  для лікування у зв’язку  з  хворобою, визначеного 

пунктом 10.1 цієї Інструкції, а тим, які перебувають у щорічній основній чи 

додатковій  відпустці  (зі  збереженням  грошового  забезпечення),  –  до  дня 

закінчення відпустки включно.”;

2) пункти 37.3 та 37.4 викласти в такій редакції:

“37.3. Особам офіцерського складу та особам рядового, сержантського 

і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, на 

яких витяг з наказу про звільнення надійшов у період, коли вони перебували 

в  щорічній  основній  чи  щорічній  додатковій  відпустці  (зі  збереженням 

грошового  забезпечення)  і  в  цей  період  захворіли,  у  разі  продовження 

відпустки на час перебування на лікуванні в лікарняному закладі або на час 

хвороби  на  підставі  довідки  лікарняного  закладу  грошове  забезпечення 

також виплачується і за період продовженої відпустки. 

37.4. Особам офіцерського складу та особам рядового, сержантського і 

старшинського складу,  які  проходять  військову службу за  контрактом,  на 

яких у військову частину надійшов наказ або повідомлення про звільнення з 

військової служби та які в період здавання справ і обов’язків за посадою в 

межах  установлених  строків  захворіли,  у  разі  продовження  встановлених
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строків  здавання  справ  і  обов’язків  за  посадою  на  час  перебування 

військовослужбовців  на  лікуванні  в  лікарняній  установі  грошове 

забезпечення також виплачується і за період продовжених строків.”.

Тимчасово виконуючий  обов’язки

директора  Департаменту  фінансів

Міністерства оборони України                                                       С.Л.ВИННИК
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