Мобілізація: питання і відповіді. Четверта хвиля мобілізації
в Україні. Права учасників
ЧЕТВЕРТА ХВИЛЯ МОБІЛІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ
Відповідно до закону № 113-VIII "Про часткову мобілізацію", що
набрав чинності з 20 січня 2015 року (з моменту його опублікування у
парламентській газеті "Урядовий Кур’єр"), в Україні розпочалася
четверта хвиля мобілізації.
Мобілізація триватиме 210 діб і проходитиме у три черги. Цей захід
є необхідним задля підтримання бойової готовності Збройних Сил
України та інших військових формувань України, особливо беручи до
уваги продовження протистояння на сході країни, де триває АТО.
Патріоти України мають стати на захист Вітчизни, аби припинити
ворожу агресію на території Донецької та Луганської областей, і не
допустити розповсюдження антиукраїнського сепаратистського руху у
інших регіонах країни.
МОБІЛІЗАЦІЯ. ПРАВА УЧАСНИКІВ
Право на отримання грошового забезпечення, у тому числі на
отримання надбавки за виконання особливо важливих завдань, на
отримання одноразової грошової допомоги, яка виплачується на день
демобілізації;
Надання учасникам АТО статусу учасника бойових дій;
Право на збереження місця роботи, посади, середнього заробітку,
розміру пенсій;
Право на позачергові військові звання незалежно від займаної
посади та строків служби;
Право на безоплатне медичне обслуговування;
Право на відпустку, у тому числі академічну;
Отримання знижки у 75% на оплату квартирної плати та вартості
комунальних послуг;
Безоплатний проїзд усіма видами міського пасажирського
транспорту;
Першочергове забезпечення житловою площею, відведення
земельних ділянок, позики на будівництво;
Переважне право на укладення контракту на проходження
військової служби;
Право на звільнення з військової служби під час проведення
мобілізації;
Право на виплату одноразової грошової допомоги у разі загибелі
(смерті) військовослужбовця або втрати працездатності. Допомога на
поховання у розмірі 500 грн.;
Право на звільнення від штрафних санкцій, пені. Проценти за
користування кредитом не нараховуються.
Гарантії соціального захисту членам сімей військовослужбовців.
ПАМ’ЯТАЙТЕ, ЩО ЗА УМИСНЕ УХИЛЕННЯ ВІД МОБІЛІЗАЦІЇ
ПЕРЕДБАЧЕНА КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ:

(ст.336 КК України – від 2 до 5 років), за умисне ухилення від
проходження навчальних зборів, (ст.337 КК України – від штрафу в 1200
грн. до 6 місяців арешту). В обох випадках склад порушення буде мати
місце при наявності врученої під розпис повістки і подальшої неявки
військовозобов’язаного громадянина.
Гарячі лінії: Міністерство Оборони: (044) 454 43 37; Штаб АТО:
(044) 503 05 21; Довідка про поранених і загиблих: (044) 255 69 55
Міністерство інформаційної політики України
www.mip.gov.ua

