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ЗАКОН УКРАЇНИ
“Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей”
адміністративного правопорушення;
ВИПЛАТА ОДНОРАЗОВОЇ ГРОШОВОЇ
вчинення ним дій у стані алкогольного,
ДОПОМОГИ БАТЬКАМ ТА ЧЛЕНАМ
наркотичного, токсичного сп'яніння;
СІМ'Ї ЗАГИБЛИХ
навмисного спричинення собі тілесного
ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ.
ушкодження
чи іншої шкоди своєму
Стаття 16. Одноразова грошова
здоров'ю
або
самогубства (крім випадку
допомога призначається у разі загибелі
доведення особи до самогубства,
(смерті) військовослужбовця,
встановленого
судом);
військовозобов'язаного та резервіста, якщо
подання
особою
завідомо неправдивих
смерть настала:
відомостей для призначення і виплати
1) під час виконання
одноразової
грошової допомоги.
військовослужбовцем обов'язків військової
Комісія
з
розгляду питань пов'язаних
служби або внаслідок захворювання,
із
призначенням
і виплатою одноразової
пов'язаного з виконанням ним обов'язків
грошової допомоги батькам та членам сім'ї
військової служби;
військовослужбовців
в разі загибелі
2) у період проходження
(смерті)
каліцтва
або
інвалідності
військовослужбовцем військової служби
військовослужбовців та інвалідності осіб,
або внаслідок захворювання чи нещасного
звільнених
з військової служби, керуючись
випадку, що мали місце в період
приписами
статті 16-4 Закону України
проходження ним військової служби;
“Про соціальний і правовий захист
3) під час виконання обов'язків
військовослужбовців
і членів їх сімей”
військової служби або служби у
відмовляє
у
призначенні
одноразової
військовому резерві військовослужбовцем
грошової допомоги якщо на час смерті
строкової служби, військовозобов'язаним
військовослужбовець
перебував у стані
та резервістом, яких призвано на навчальні
алкогольного
сп'яніння.
(або перевірочні) та спеціальні збори.
Водночас у разі оскарження батьками
Призначення і виплата одноразової
(членами
сім'ї) загиблого
грошової допомоги не здійснюються,
військовослужбовця
рішення вищезгаданої
якщо загибель (смерть), поранення
комісії у суді, суди роблять висновок про
(контузія, травма або каліцтво),
те,
що допомога не призначається і не
інвалідність чи часткова втрата
виплачується
лише у випадку, якщо
працездатності без встановлення
смерть військовослужбовця є наслідком
інвалідності військовослужбовця,
вчинення
дій самим військовослужбовцем,
військовозобов'язаного чи резервіста є
який
знаходиться
у стані алкогольного
наслідком:
сп'яніння.
вчинення ним злочину або

Шлях до горя в сім'ї
військовослужбовця.

Приклади з життя:
09.12.15 поблизу н.п. Опитне Донецької
області військовослужбовець призваний за
мобілізацією військової частини А1302
сержант Б. загинув під час виконання ним
службових обов'язків (БМП-2 наїхала на
міну).
Відповідно до висновку експерта №
968/ЛЕ КЗ “Дніпропетровського обласного
бюро судово-медичних експертиз”, смерть
сержанта Б. настала від множинних
переломів кісток голови, тулубу та
кінцівок, які ускладнились розвитком шоку,
що утворилися внаслідок вибуху
невідомого вибухового пристрою. Крім
того, при судово-токсикологічному
дослідженні зразка крові загиблого
виявлений етиловий спирт у концентрації
1,28%, що є ознаками легкого ступеню
алкогольного сп'яніння.

18.07.17 поблизу н.п. Невельське
Донецької області військовослужбовець
військової служби за контрактом військової
частини А1736 молодший сержант Б.
загинув під час виконання ним службових
обов'язків.
Відповідно до висновку експерта №
1475 КЗ “Дніпропетровського обласного
бюро судово-медичних експертиз”,
молодший сержант Б. загинув внаслідок
Виплата одноразової грошової
військових
дій від вогнепальної зброї,
допомоги родичам загиблого
сліпого вогнепального проникаючого
військовослужбовця не
кульового поранення черевної порожнини,
здійснюються, якщо він був у стані відкритої рани живота, гострої кровотечі.
алкогольного, наркотичного,
Крім того, при судово-токсикологічному
токсичного сп'яніння!
дослідженні зразка крові загиблого

виявлений етиловий спирт у концентрації
1,28%, що є ознаками легкого ступеню
алкогольного сп'яніння.

За результатами розгляду документів
даний військовослужбовців, Херсонським
ОМВК було підготовлено листи, в яких
родичам загиблих було відмовлено в
виплаті одноразової грошової допомоги.

Вбиває не завжди куля. Вибір за
тобою. Не думаєш про себе подумай про своїх рідних та
близьких!

