
 

Пільги на отримання медичної допомоги військовослужбовцям та членам їх сімей 

 

 
  Відповідно до статті 11 Закону України “Про соціальний і правовий захист 

військовослужбовців та членів їх сімей”,  військовослужбовці, військовозобов'язані  та 

резервісти,  які призвані на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори, мають 

право на безоплатну кваліфіковану медичну   допомогу   у військово-медичних закладах 

охорони  здоров'я.  Військовослужбовці щорічно проходять медичний огляд,  щодо них 

проводяться лікувально-профілактичні заходи. 

За відсутності за місцем проходження військової служби, навчальних (або 

перевірочних) і спеціальних зборів або за місцем проживання військовослужбовців 

військово-медичних закладів охорони здоров'я чи відповідних відділень або спеціального 

медичного обладнання, а також у невідкладних випадках медична допомога надається 

державними  або комунальними закладами охорони здоров'я за  рахунок  Міністерства 

оборони   України,   інших   утворених відповідно    до   законів   України   військових 

формувань  та правоохоронних органів.  

 Члени сімей військовослужбовців (крім військовослужбовців строкової   

військової служби та курсантів (слухачів)  вищих військових навчальних закладів, а також 

вищих навчальних закладів, які мають військові навчальні підрозділи) за відсутності за 

місцем їх проживання державних або комунальних закладів охорони здоров'я 

отримують  медичну  допомогу у військово-медичних закладах охорони здоров'я.  
 Члени сімей військовослужбовців та осіб,  звільнених у  запас або у відставку,  а 

також  військовослужбовців,  які  загинули (померли),  пропали безвісти, стали інвалідами 

під час проходження військової  служби  або  постраждали  у  полоні в ході бойових дій 

(війни)  чи  під  час участі в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки, якщо ці 

особи прослужили у Збройних Силах України, інших   утворених   відповідно   до   законів 

України  військових формуваннях  та  правоохоронних  органах не менш як 20 

календарних років,   мають   право   на   медичне  обслуговування  у  закладах 

Міністерства   оборони України,  інших  утворених  відповідно  до законів  України  

військових  формувань та правоохоронних органів. Направлення військовослужбовців та 

членів   їх  сімей на лікування  за  межі України здійснюється на загальних підставах у 

порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.  

 Військовослужбовці (крім  військовослужбовців  строкової військової служби) 

та члени їх сімей мають право не більше одного разу на рік на санаторно-курортне 

лікування та відпочинок у санаторіях, будинках відпочинку, пансіонатах і на 

туристських базах Міністерства оборони України, інших утворених відповідно до 

законів України військових формувань та правоохоронних органів з пільговою оплатою 

вартості  путівок у розмірах та порядку, встановлених Кабінетом Міністрів 

України. Таким же правом користуються члени сімей військовослужбовців, які загинули 

(померли)  або  пропали безвісти під час проходження військової служби. До таких членів 

сімей належать: батьки, дружина (чоловік), неповнолітні  діти, а також діти - інваліди з 

дитинства (незалежно від  їх  віку).   

 Військовослужбовцям, які направляються до санаторію для продовження лікування 

відповідно до висновків військово-лікарської комісії після лікування в госпіталях, путівки  

надаються безоплатно. Військовослужбовці строкової військової служби, курсанти 

(слухачі) вищих  військових навчальних закладів та курсанти вищих навчальних закладів,  

які мають  військові  навчальні  підрозділи, навчальних центрів (частин), 

військовослужбовці-жінки за наявності медичних показань забезпечуються  безоплатним 

санаторно-курортним лікуванням.  

  Військовослужбовці, які отримали захворювання, пов'язане з виконанням 

обов'язків військової служби, після лікування у військово-медичному закладі охорони 

здоров'я  мають право  на позачергове одержання путівок до санаторно-курортних та 

оздоровчих закладів Міністерства оборони України, інших утворених відповідно до 

законів України військових формувань та правоохоронних органів.  



  Військовослужбовцям, зайнятим на роботах із шкідливими умовами праці, а також 

при особливому  характері їх служби, військовослужбовцям, які стали інвалідами 

внаслідок бойових дій, учасникам бойових дій і прирівняним до них особам путівки для 

санаторно-курортного лікування надаються у першу чергу.  

 Пенсіонери з числа військовослужбовців, які визнані інвалідами I та II групи 

внаслідок захворювання, пов'язаного з проходженням військової служби, забезпечуються 

путівками для санаторно-курортного лікування незалежно від виду пенсії, яку вони 

отримують. Інваліди III групи, звільнені з військової служби за станом здоров'я, які 

отримують пенсії по інвалідності, забезпечуються путівками для санаторно-курортного  

лікування  за наявності медичних показань.  

 Порядок забезпечення путівками для санаторно-курортного лікування 

встановлюється Кабінетом Міністрів України.  

  Військовослужбовці, які стали інвалідами внаслідок бойових дій, а також 

учасники бойових дій прирівнюються  у правах до інвалідів та учасників Великої 

Вітчизняної війни.  

 Військовослужбовці-жінки користуються всіма пільгами, передбаченими 

законодавством з питань соціального захисту жінок, охорони материнства і 

дитинства. Ці пільги поширюються на батьків з числа військовослужбовців, які 

виховують дітей без матері (у разі її смерті,  позбавлення батьківських прав, на час 

перебування у лікувальному закладі  охорони  здоров'я  та  в  інших випадках відсутності 

материнського піклування про дітей).  

 Військовослужбовці, звільнені з військової служби внаслідок захворювання, 

пов'язаного з виконанням обов'язків військової служби,  члени сімей військовослужбовців 

приймаються на обстеження і лікування до військово-медичних закладів охорони здоров'я 

в порядку, встановленому Міністерством оборони  України, іншими утвореними 

відповідно до законів України військовими формуваннями та правоохоронними органами.  

 
Законодавча база:  

Закон України “Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей”.                          

 


