Інформація щодо пільг для громадян, які приймаються на військову
службу за контрактом
Відповідно до ст. 119 “Кодексу законів про працю України” (із змінами)
внесено зміни щодо розширення соціальних пільг під час дії особливого
періоду для громадян України, які приймаються на військову службу за
контрактом, а саме:
за працівниками, призваними на строкову військову службу, військову
службу за призовом під час мобілізації, на особливий період або прийнятими
на військову службу за контрактом у разі виникнення кризової ситуації, що
загрожує національній безпеці, оголошення рішення про проведення мобілізації
та (або) введення воєнного стану на строк до закінчення особливого періоду
або до дня фактичної демобілізації, зберігаються місце роботи, посада і
компенсується із бюджету середній заробіток на підприємстві, в установі,
організації,
фермерському
господарстві,
сільськогосподарському
виробничому кооперативі, незалежно від підпорядкування та форми
власності і у фізичних осіб-підприємців, в яких вони працювали на час
призову.
Відповідно до ст. 2 Закону України “Про пенсійне забезпечення осіб,
звільнених з військової служби, та деяких інших осіб” (із змінами) доповнено
новою частиною, а саме:
пенсіонерам з числа військовослужбовців та осіб, які отримують пенсію
за цим Законом, у разі призову їх на військову службу під час часткової чи
загальної мобілізації, на особливий період, або прийняття на військову
службу за контрактом у разі виникнення кризової ситуації, що загрожує
національній безпеці, оголошення рішення про проведення мобілізації та (або)
введення воєнного стану на строк до закінчення особливого періоду або до
оголошення рішення про демобілізацію до Збройних Сил України, інших
утворених відповідно до законів України військових формувань, органів та
підрозділів цивільного захисту, виплата пенсій на час такої служби не
припиняється. Після звільнення із служби цих осіб виплата їм пенсій
здійснюється з урахуванням додаткової вислуги років від часу повторного
прийняття їх на службу до дня демобілізації або звільнення. Якщо новий
розмір пенсії цих осіб буде нижчим за розмір, який вони отримували до
повторного прийняття їх на службу, виплата їм пенсій здійснюється у розмірі,
який вони отримували до призову або прийняття на службу у зв’язку з
мобілізацією, на особливий період.

