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Важко в навчанні...

В ніч з 31 жовтня на 1 листопада
на 235 загальновійськовому полігоні
Збройних Сил України, більш відомому
як "Ширлан" пройшли повномасштабні
нічні навчання 93 "Харківської" омбр.
Бригада - одна з найбільш бойових. Її
підрозділи знаходилися в АТО з травня 2014 по
березень 2016 року. Брали участь в боях за
Селидове, Українськ, Карлівку, Нетайлове,
Первомайське, Піски, Авдіївку. Боронили
Донецький аеропорт. Тепер обпалені вогнем
батальйони готуються до іншої, сучасної і
маневреної війни.
За умовами навчань противник завдав
потужного удару по зоні відповідальності
бригади, після чого командування прийняло
рішення про дії за алгоритмом маневреної
оборони.
Суть маневреної оборони навпаки, полягає
в максимальній активності оборонних дій і
веденні їх шляхом навмисного заманювання
наступаючих угруповань противника в зручні
для їхнього подальшого знищення райони, так
звані «мішки». Саме це і відпрацьовувала
бригада.
Один із батальйонів 93 бригади
організовано "відійшов" на підготовлені позиції,

заманивши ворожий кулак
на пристріляний
майданчик і влаштував
умовному (насправді
цілком конкретному)
противнику якісний
вогневої мішок. Кількість
боєприпасів усіх видів, від
мінометних і ПТУР до
ствольної артилерії, яке
було випущено за кілька
годин геть відкидає всі
припущення про те, що у
ВСУ "не вистачає
боєприпасів". Прасували з
усіх калібрів так, що й не
снилося російським
агресорам, які в
чотирнадцятому році безкарно обстрілювали з
території РФ наші нечисленні і погано озброєні
батальйони.
Нічні навчання відпрацьовані чітко, без
прикрих збоїв і, тим більше пригод. Техніка
повертається в бокси, військовослужбовці - в
казарми.
Командирам відпочити не вдасться,
підведення підсумків призначено на п'яту ранку.

Головкома чекає вертоліт. У нього на
контролі не одна бригада і не один полігон.
Віктор Миколайович діловито хмуриться, віддає
фінальні розпорядження, по ходу вирішує не
тільки бойові, а й «побутові» проблеми своїх
солдатів. Але знаючи його розумієш задоволений ...
Олександр СУРКОВ
Фото Володимир ВОВКОГОН

У всеармійських змаганнях
артилеристів взяли участь 12 команд,
що представляли Сухопутні війська,
Високомобільні десантні війська та
Військово-Морські Сили Збройних Сил
України. Ці батареї є найкращими, бо ще
напередодні пройшли відбір у першості
видів Збройних Сил України
За підсумками конкурсу на найкращу артилерійську
батарею Збройних Сил України, переможцями визначені: у
номінації «Мінометна батарея» — батарея 30-ї бригади; у
номінації «Артилерійська причепна батарея» — батарея
26-ї артбригади; у номінації «Гаубична самохідна батарея»
— батарея 26-ї артбригади; у номінації «Реактивна
батарея» — батарея 81-ї аеромобільної бригади,
повідомляє «Народна армія».
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Ми і закон

Продовжуємо відповідати на ваші запитання щодо соціальнопобутових, матеріальних та фінансових питань проходження
військової служби.
Свої листи та запитання надсилайте на е-mail: vspr22@ukr.net
Порядок виплати матеріальної
допомоги для вирішення
соціально–побутових питань у 2017
році передбачений пунктом 7 наказу
Міністерства оборони України від
09.02.2017 року № 88 «Про бюджетну
політику Міністерства оборони
України на 2017 рік» у військових
частинах (органах військового
управління) Збройних Сил України.
Тепер - щодо підстав її виплати
та встановленого порядку.
У відповідності до рішення Міністра
оборони України від 25.02.2017 року
№1223/з/12 для виплати матеріальної
допомоги встановлено 10% спискової
чисельності військовослужбовців
місячного фонду грошового
забезпечення.
Рішення про надання допомоги має
бути прийняте виключно в межах
доведених граничних обсягів видатків та
отриманих асигнувань на відповідний
період (місяць).
Вищевказане зобов'язує видавати
накази про виплату матеріальної
допомоги тільки у випадках:
важкого стану здоров'я
військовослужбовця та членів його сім'ї
(поранення, контузія, інвалідність та інші
випадки тяжких захворювань) за

наявності посвідчення
або довідки
відповідного лікаря;
смерті рідних по
крові та шлюбу;
пожежі або
стихійного лиха;
одруження
військовослужбовця;
народження
дитини
військовослужбовця
або її одруження.
Тобто відповідно
до зазначеного
рішення конкретно
встановлено порядок
та підстави виплати допомоги.
Відповідно до визначення Законом
України «Про соціальний та правовий
захист військовослужбовців та членів їх
сімей» до рідних по крові та шлюбу
відносяться дружина (чоловік), батько
(матір), вітчим (мачуха), син (дочка),
пасинок (падчерка), рідний брат (рідна
сестра) військовослужбовця, батько
(матір) подружжя або особи, на
вихованні якої перебував
військовослужбовець.
18.04.2017 року за № 996НВГШ
начальником Генерального штабу –
Головнокомандувачем
Збройних Сил України
прийнято рішення
«Про виплату
матеріальної
допомоги для
вирішення соціальнопобутових питань».
Зазначене рішення
містить умови щодо
виплати допомоги.
Так відповідно до
рішення, при розгляді
документів, які стали
підставою для
порушення
клопотання про

надання матеріальної допомоги,
пріоритет надавати причинам, які
зазначені в рішенні Міністра оборони
України, а також багатодітним сім'ям,
сім'ям загиблих під час виконання
службових обов'язків в АТО в попередніх
роках та інших поважних причин.
З метою дотримання прозорості,
принципу справедливості та
встановленого порядку рекомендовано у
військових частинах та органах
військового управління створити робочі
групи з перевірки документів для
виплати військовослужбовцям військової
частини (органу військового управління)
матеріальної допомоги.
Щодо інших поважних причин,
вичерпного переліку таких не існує.
Командир та члени комісії
визначають наявність (відсутність) на їх
думку підстав щодо виплати матеріальної
допомоги. Такими підставами крім
зазначених можуть бути: дорожньотранспортна пригода за участю
військовослужбовця, що призвела до
значного пошкодження транспортного
засобу, тривала участь чоловіка (жінки) в
проведенні АТО, різке погіршення
майнового стану (крадіжка тощо),
погіршення житла, іншого майна.
Ілля ПОГОРІЛЬСЬКИЙ,
ст. лейтенант юстиції

Усі ми солдати України, незважаючи на чини і ранги. Цей Бойовий бюлетень підготовлено саме для Вас. Нам важливі Ваші думки і переживання. Напишіть нам про це.
Ваші фотографії і статті ми опублікуємо у наступних номерах.
Наші контакти: е-mail: vspr22@ukr.net; www.facebook.com /Бойовий бюлетень-350122962046015

