
ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ 

до Закону України «Про основи запобігання та боротьби з економічними правопорушеннями і здійснення 

фінансового контролю» 

 
ЧИННА РЕДАКЦІЯ ЗАПРОПОНОВАНА РЕДАКЦІЯ 

 

КОДЕКС УКРАЇНИ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ 

 
Стаття 164

2
. Порушення законодавства з фінансових питань 

Приховування в обліку валютних та інших доходів, 

непродуктивних витрат і збитків, відсутність бухгалтерського обліку 

або ведення його з порушенням установленого порядку, внесення 

неправдивих даних до фінансової звітності, неподання фінансової 

звітності, несвоєчасне або неякісне проведення інвентарізацій 

грошових коштів і матеріальних цінностей, несвоєчасне подання на 

розгляд, погодження або затвердження річного фінансового плану 

підприємства державного сектору економіки та звіту про його 

виконання, перешкоджання працівникам органу державного 

фінансового контролю у проведенні ревізій та перевірок, 
невжиття заходів по відшкодуванню з винних осіб збитків від 

недостач, розтрат, крадіжок і безгосподарності, - … 

Стаття 164
2
. Порушення законодавства з фінансових питань 

Приховування в обліку валютних та інших доходів, непродуктивних 

витрат і збитків, відсутність бухгалтерського обліку або ведення його з 

порушенням установленого порядку, внесення неправдивих даних до 

фінансової звітності, неподання фінансової звітності, несвоєчасне або 

неякісне проведення інвентарізацій грошових коштів і матеріальних 

цінностей, несвоєчасне подання на розгляд, погодження або затвердження 

річного фінансового плану підприємства державного сектору економіки та 

звіту про його виконання, невжиття заходів по відшкодуванню з винних 

осіб збитків від недостач, розтрат, крадіжок і безгосподарності, - … 

 

 

 

 Стаття 188
44

. Перешкоджання посадовим особам центрального 

органу виконавчої влади, що формує і реалізує державну політику у 

сфері державного фінансового контролю, запобігання та боротьби з 

економічними правопорушеннями у здійсненні державного 

фінансового контролю  

Перешкоджання посадовим особам центрального органу виконавчої 

влади, що формує і реалізує державну політику у сфері державного 

фінансового контролю, запобігання та боротьби з економічними 

правопорушеннями, у проведенні державного фінансовго аудиту, 

інспектування та перевірок державних закупівель, а також повязаних з 

ними зустрічних звірок, - 

тягне за собою накладення штрафу від ста до двохсот 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 
Стаття 234

1
. Органи державного фінансового контролю 

Органи державного фінансового контролю розглядають справи 

про адміністративні правопорушення, пов'язані з порушенням 

законодавства з фінансових питань (стаття 164
2
), порушенням 

порядку припинення юридичної особи або підприємницької 

Стаття 234
1
. Центральний орган виконавчої влади, що формує і 

реалізує державну політику у сфері державного фінансового контролю, 

запобігання та боротьби з економічними правопорушеннями 

Центральний орган виконавчої влади, що формує і реалізує 

державну політику у сфері державного фінансового контролю, 
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діяльності фізичної особи - підприємця (частини третя - сьома статті 

166
6
). 

Від імені органів державного фінансового контролю розглядати 

справи про адміністративні правопорушення і накладати 

адміністративні стягнення мають право: керівник центрального 

органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері 

державного фінансового контролю, його заступники, а також інші 

уповноважені керівником посадові особи цього органу. 
 

запобігання та боротьби з економічними правопорушеннями розглядає 

справи про адміністративні правопорушення, пов'язані з порушенням 

законодавства з фінансових питань (стаття 164
2
), порушенням порядку 

припинення юридичної особи або підприємницької діяльності фізичної 

особи - підприємця (частини третя – сьома статті 166
6
), перешкоджання 

посадовим особам центрального органу виконавчої влади, що формує і 

реалізує державну політику у сфері державного фінансового контролю, 

запобігання та боротьби з економічними правопорушеннями у 

здійсненні державного фінансового контролю (стаття 188
44

).  

Від імені центрального органу виконавчої влади, що формує і 

реалізує державну політику у сфері державного фінансового контролю, 

запобігання та боротьби з економічними правопорушеннями 

розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати 

адміністративні стягнення мають право: керівник центрального 

органу виконавчої влади, що формує і реалізує державну політику у 

сфері державного фінансового контролю, запобігання та боротьби з 

економічними правопорушеннями, його заступники, а також інші 

уповноважені керівником посадові особи цього органу». 

Стаття 255. Особи, які мають право складати протоколи про 

адміністративні правопорушення 

У справах про адміністративні правопорушення, що розглядаються 

органами, зазначеними в статтях 218 - 221 цього  

Кодексу, протоколи про правопорушення мають право складати:  

 1) уповноважені на те посадові особи: … 

органів доходів і зборів (статті 51
2
, 155

1
, 162

1
, 162

2
, 163

1
-163

4
, 

163
12

, 164, 164
5
, 164

16
, 166

16
, 166

17
, 172

4
-172

9
, 177

2
); … 

органів державного фінансового контролю (статті 163
12

,  

164
12

, 164
14

); … 

 

 

Стаття 255. Особи, які мають право складати протоколи про 

адміністративні правопорушення  

У справах про адміністративні правопорушення, що розглядаються 

органами, зазначеними в статтях 218 - 221 цього Кодексу, протоколи про 

правопорушення мають право складати:  

1) уповноважені на те посадові особи: … 

органів доходів і зборів (статті 155
1
, 163

1
-163

4
, 163

12
, 164, 166

16
, 166

17
, 

172
4
-172

9
 ); … 

органів центрального органу виконавчої влади, що формує і реалізує 

державну політику у сфері державного фінансового контролю, 

запобігання та боротьби з економічними правопорушеннями (статті 51
2, 

155
1
, 162

1
, 162

2
, 163

12
, 164, 164

5
, 164

12
, 164

14
, 164

16
, 166

16
, 166

17
, 177

2
); … 

 

КРИМІНАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ 

 

Стаття 199. Виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, 

пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу 

товарів, збуту або збут підроблених грошей, державних цінних 

паперів, білетів державної лотереї, марок акцизного збору чи 

голографічних захисних елементів 

1. Виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, 

Стаття 199. Виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, 

пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу 

товарів, збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів, 

білетів державної лотереї, марок акцизного податку чи голографічних 

захисних елементів 

1. Виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, 
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ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, 

збуту, а також збут незаконно виготовлених, одержаних чи 

підроблених марок акцизного збору, голографічних захисних 

елементів, підробленої національної валюти України у виді банкнот 

чи металевої монети, іноземної валюти, державних цінних паперів чи 

білетів державної лотереї -  

 

ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту, а 

також збут незаконно виготовлених, одержаних чи підроблених марок 

акцизного податку, голографічних захисних елементів, підробленої 

національної валюти України у виді банкнот чи металевої монети, 

іноземної валюти, державних цінних паперів чи білетів державної лотереї -  

 

Стаття 204. Незаконне виготовлення, зберігання, збут або 

транспортування з метою збуту підакцизних товарів. 

1. Незаконне придбання з метою збуту або зберігання з цією 

метою, а також збут чи транспортування з метою збуту незаконно 

виготовлених алкогольних напоїв, тютюнових виробів або інших 

підакцизних товарів, -  

караються штрафом від однієї тисячі до двох тисяч 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією 

незаконно виготовленої продукції та обладнання для її виготовлення. 

2. Незаконне виготовлення алкогольних напоїв, тютюнових  

виробів або інших підакцизних товарів, шляхом відкриття підпільних  

цехів або з використанням обладнання, що забезпечує масове  

виробництво таких товарів, або вчинене особою, яка раніше була  

засуджена за цією статтею, - 

карається штрафом від трьох тисяч до десяти тисяч  

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією  

незаконно виготовленої продукції та обладнання для її  

виготовлення. 

Стаття 204. Незаконне виготовлення, зберігання, збут або 

транспортування, в тому числі ввезення в Україну, з метою збуту 

підакцизних товарів.  

 1. Незаконне придбання з метою збуту або зберігання з цією метою, а 

також збут, транспортування, в тому числі ввезення в Україну, з метою 

збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, тютюнових виробів або 

інших підакцизних товарів, -  

караються штрафом від трьох тисяч до п’яти тисяч неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян з конфіскацією незаконно виготовленої 

продукції та обладнання для її виготовлення. 

2. Незаконне виготовлення алкогольних напоїв, тютюнових  

виробів або інших підакцизних товарів, шляхом відкриття підпільних  

цехів або з використанням обладнання, що забезпечує масове  

виробництво таких товарів, або вчинене особою, яка раніше була  

засуджена за цією статтею, - 

карається штрафом від п’яти тисяч до десяти тисяч  

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією незаконно 

виготовленої продукції та обладнання для її виготовлення. 

Стаття 210. Нецільове використання бюджетних коштів, 

здійснення видатків бюджету чи надання кредитів з бюджету без 

встановлених бюджетних призначень або з їх перевищенням … 

1. караються штрафом від ста до трьохсот неоподатковуваних  

мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до  

двох років, або обмеженням волі на строк до трьох років, з  

позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною  

діяльністю на строк до трьох років або без такого. 

Стаття 210. Нецільове використання бюджетних коштів, здійснення 

видатків бюджету чи надання кредитів з бюджету без встановлених 

бюджетних призначень або з їх перевищенням  

1. караються штрафом від трьох тисяч до п’яти тисяч 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами 

на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до трьох років, з  

позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною  

діяльністю на строк до трьох років або без такого. 

Стаття 211. Видання нормативно-правових актів, що зменшують 

надходження бюджету або збільшують витрати бюджету всупереч 

закону  

1. карається штрафом від ста до чотирьохсот неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до 

двох років, або обмеженням волі на строк до п'яти років, або 

Стаття 211. Видання нормативно-правових актів, що зменшують 

надходження бюджету або збільшують витрати бюджету всупереч закону  

1. карається штрафом від трьох тисяч до п’яти тисяч 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами 

на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до п'яти років, або  

позбавленням волі на строк до чотирьох років, з позбавленням права  
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позбавленням волі на строк до чотирьох років, з позбавленням права 

обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 

трьох років. 

обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до  

трьох років.  

 

Стаття 342. Опір представникові влади, працівникові 

правоохоронного органу, державному виконавцю, члену 

громадського формування з охорони громадського порядку і 

державного кордону або військовослужбовцеві, уповноваженій особі 

Фонду гарантування вкладів фізичних осіб  

2. Опір працівникові правоохоронного органу, державному  

виконавцю під час виконання ним службових обов'язків, члену 

громадського формування з охорони громадського порядку і 

державного кордону або військовослужбовцеві під час виконання 

цими особами покладених на них обов'язків щодо охорони 

громадського порядку або уповноваженій особі Фонду гарантування 

вкладів фізичних осіб -  

 

Стаття 342. Опір представникові влади, працівникові правоохоронного 

органу, посадовій особі центрального органу виконавчої влади, що 

формує і реалізує державну політику у сфері державного фінансового 

контролю, запобігання та боротьби з економічними 

правопорушеннями, державному виконавцю, члену громадського 

формування з охорони громадського порядку і державного кордону або 

військовослужбовцеві, уповноваженій особі Фонду гарантування вкладів 

фізичних осіб  

2. Опір працівникові правоохоронного органу, посадовій особі 

центрального органу виконавчої влади, що формує і реалізує державну 

політику у сфері державного фінансового контролю, запобігання та 

боротьби з економічними правопорушеннями, державному  

виконавцю під час виконання ним службових обов'язків, члену  

громадського формування з охорони громадського порядку і  

державного кордону або військовослужбовцеві під час виконання цими  

особами покладених на них обов'язків щодо охорони громадського  

порядку або уповноваженій особі Фонду гарантування вкладів  

фізичних осіб -  

 

Стаття 343. Втручання в діяльність працівника правоохоронного 

органу, працівника державної виконавчої служби 

1. Вплив у будь-якій формі на працівника правоохоронного органу 

чи працівника державної виконавчої служби з метою перешкодити 

виконанню ним службових обов'язків або добитися прийняття 

незаконного рішення - 

 

Стаття 343. Втручання в діяльність працівника правоохоронного органу, 

посадової особи центрального органу виконавчої влади, що формує і 

реалізує державну політику у сфері державного фінансового контролю, 

запобігання та боротьби з економічними правопорушеннями, 
працівника державної виконавчої служби  

1. Вплив у будь-якій формі на працівника правоохоронного органу, 

посадову особу центрального органу виконавчої влади, що формує і 

реалізує державну політику у сфері державного фінансового контролю, 

запобігання та боротьби з економічними правопорушеннями, 
працівника державної виконавчої служби чи з метою перешкодити 

виконанню ним службових обов'язків або добитися прийняття незаконного 

рішення - 

Стаття 345. Погроза або насильство щодо працівника 

правоохоронного органу 

1. Погроза вбивством, насильством або знищенням чи 

пошкодженням майна щодо працівника правоохоронного органу, а 

також щодо його близьких родичів у зв'язку з виконанням цим 

Стаття 345. Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного 

органу чи посадової особи центрального органу виконавчої влади, що 

формує і реалізує державну політику у сфері державного фінансового 

контролю, запобігання та боротьби з економічними 

правопорушеннями 
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працівником службових обов'язків – … 

2. Умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу чи 

його близьким родичам побоїв, легких або середньої тяжкості  

тілесних ушкоджень у зв'язку з виконанням цим працівником 

службових обов'язків -… 

3. Умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу або 

його близьким родичам тяжкого тілесного ушкодження у зв'язку з 

виконанням цим працівником службових обов'язків - 

1. Погроза вбивством, насильством або знищенням чи пошкодженням 

майна щодо працівника правоохоронного органу чи посадової особи 

центрального органу виконавчої влади, що формує і реалізує державну 

політику у сфері державного фінансового контролю, запобігання та 

боротьби з економічними правопорушеннями, а також щодо їх близьких 

родичів у зв'язку з виконанням цим працівником або цією посадовою 

особою службових обов'язків – … 

2. Умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу, посадовій 

особі центрального органу виконавчої влади, що формує і реалізує 

державну політику у сфері державного фінансового контролю, 

запобігання та боротьби з економічними правопорушеннями, чи їх 

близьким родичам побоїв, легких або середньої тяжкості тілесних 

ушкоджень у зв'язку з виконанням цим працівником або цією посадовою 

особою службових обов'язків -… 

3. Умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу чи 

посадовій особі центрального органу виконавчої влади, що формує і 

реалізує державну політику у сфері державного фінансового контролю, 

запобігання та боротьби з економічними правопорушеннями або їх 

близьким родичам тяжкого тілесного ушкодження у зв'язку з виконанням 

цим працівником або цією посадовою особою службових обов'язків - … 

Стаття 347. Умисне знищення або пошкодження майна 

працівника правоохоронного органу  

1. Умисне знищення або пошкодження майна, що належить 

працівникові правоохоронного органу чи його близьким родичам, у 

зв'язку з виконанням цим працівником службових обов'язків - 

 

Стаття 347. Умисне знищення або пошкодження майна працівника 

правоохоронного органу чи посадової особи_центрального органу 

виконавчої влади, що формує і реалізує державну політику у сфері 

державного фінансового контролю, запобігання та боротьби з 

економічними правопорушеннями  
1. Умисне знищення або пошкодження майна, що належить працівникові 

правоохоронного органу, посадової особи центрального органу 

виконавчої влади, що формує і реалізує державну політику у сфері 

державного фінансового контролю, запобігання та боротьби з 

економічними правопорушеннями чи їх близьким родичам, у зв'язку з 

виконанням цим працівником або цією посадовою особою службових 

обов'язків - 

 

Стаття 348. Посягання на життя працівника правоохоронного 

органу, члена громадського формування з охорони громадського 

порядку і державного кордону або військовослужбовця  

Вбивство або замах на вбивство працівника правоохоронного 

органу чи його близьких родичів у зв'язку з виконанням цим  

працівником службових обов'язків, а також члена громадського 

Стаття 348. Посягання на життя працівника правоохоронного органу, 

посадової особи центрального органу виконавчої влади, що формує і 

реалізує державну політику у сфері державного фінансового контролю, 

запобігання та боротьби з економічними правопорушеннями, члена 

громадського формування з охорони громадського порядку і державного 

кордону або військовослужбовця  



6 

формування з охорони громадського порядку і державного кордону 

або військовослужбовця у зв'язку з їх діяльністю щодо охорони 

громадського порядку 

  

Вбивство або замах на вбивство працівника правоохоронного органу. 

посадової особи центрального органу виконавчої влади, що формує і 

реалізує державну політику у сфері державного фінансового контролю, 

запобігання та боротьби з економічними правопорушеннями, чи їх 

близьких родичів у зв'язку з виконанням цим працівником або цією 

посадовою особою службових обов'язків, а також члена громадського 

формування з охорони громадського порядку і державного кордону або 

військовослужбовця у зв'язку з їх діяльністю щодо охорони громадського 

порядку 

 

Стаття 349. Захоплення представника влади або працівника 

правоохоронного органу як заручника 

Захоплення або тримання як заручника представника влади,  

працівника правоохоронного органу чи їх близьких родичів з метою  

спонукання державної чи іншої установи, підприємства, організації  

або службової особи вчинити або утриматися від вчинення будь-якої  

дії як умови звільнення заручника -  

Стаття 349. Захоплення представника влади, працівника 

правоохоронного органу або посадової особи центрального органу 

виконавчої влади, що формує і реалізує державну політику у сфері 

державного фінансового контролю, запобігання та боротьби з 

економічними правопорушеннями як заручника 

Захоплення або тримання як заручника представника влади,  

працівника правоохоронного органу, посадової особи центрального 

органу виконавчої влади, що формує і реалізує державну політику у 

сфері державного фінансового контролю, запобігання та боротьби з 

економічними правопорушеннями, чи їх близьких родичів з метою  

спонукання державної чи іншої установи, підприємства, організації  

або службової особи вчинити або утриматися від вчинення будь-якої  

дії як умови звільнення заручника - 

 

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ 

 

Стаття 3. Визначення основних термінів Кодексу 

1. Терміни, що їх вжито в цьому Кодексі, якщо немає окремих 

вказівок, мають таке значення: … 

8) керівник органу досудового розслідування - начальник 

Головного слідчого управління, слідчого управління, відділу, 

відділення органу внутрішніх справ, органу безпеки, органу, що 

здійснює контроль за додержанням податкового законодавства, 

органу державного бюро розслідувань та його заступники, які діють 

у межах своїх повноважень; … 

17) слідчий - службова особа органу внутрішніх справ, органу 

безпеки, органу, що здійснює контроль за додержанням 

податкового законодавства, органу державного бюро розслідувань, 

уповноважена в межах компетенції, передбаченої цим Кодексом, 

Стаття 3. Визначення основних термінів Кодексу 

1. Терміни, що їх вжито в цьому Кодексі, якщо немає окремих вказівок, 

мають таке значення: … 

8) керівник органу досудового розслідування - начальник Головного 

слідчого управління, слідчого управління, відділу, відділення органу 

внутрішніх справ, органу безпеки, центрального органу виконавчої 

влади, що формує і реалізує державну політику у сфері державного 

фінансового контролю, запобігання та боротьби з економічними 

правопорушеннями, органу державного бюро розслідувань та його 

заступники, які діють у межах своїх повноважень; … 

17) слідчий - службова особа органу внутрішніх справ, органу безпеки, 

центрального органу виконавчої влади, що формує і реалізує державну 

політику у сфері державного фінансового контролю, запобігання та 
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здійснювати досудове розслідування кримінальних правопорушень; 

 

боротьби з економічними правопорушеннями, органу державного бюро 

розслідувань, уповноважена в межах компетенції, передбаченої цим 

Кодексом, здійснювати досудове розслідування кримінальних 

правопорушень; 

Стаття 38. Орган досудового розслідування 

1. Органами досудового розслідування (органами, що 

здійснюють дізнання і досудове слідство) є слідчі підрозділи: … 

3) органів, що здійснюють контроль за додержанням 

податкового законодавства; … 

3. При досудовому розслідуванні кримінальних проступків у 

встановлених законом випадках повноваження слідчого органу 

досудового розслідування можуть здійснюватися співробітниками 

інших підрозділів органів внутрішніх справ, органів безпеки, 

органів, що здійснюють контроль за додержанням податкового 

законодавства… 

 

Стаття 38. Орган досудового розслідування 

1. Органами досудового розслідування (органами, що 

здійснюють дізнання і досудове слідство) є слідчі підрозділи: … 

3) центрального органу виконавчої влади, що формує і реалізує 

державну політику у сфері державного фінансового контролю, 

запобігання та боротьби з економічними правопорушеннями; … 

3. При досудовому розслідуванні кримінальних проступків у 

встановлених законом випадках повноваження слідчого органу досудового 

розслідування можуть здійснюватися співробітниками інших підрозділів 

органів внутрішніх справ, органів безпеки, центрального органу 

виконавчої влади, що формує і реалізує державну політику у сфері 

державного фінансового контролю, запобігання та боротьби з 

економічними правопорушеннями… 

Стаття 41. Оперативні підрозділи 

1. Оперативні підрозділи органів внутрішніх справ, органів 

безпеки, органів, що здійснюють контроль за додержанням 

податкового і митного законодавства, органів Державної 

пенітенціарної служби України, органів Державної прикордонної 

служби України здійснюють слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі 

(розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим 

дорученням слідчого, прокурора. 

 

Стаття 41. Оперативні підрозділи 

1. Оперативні підрозділи органів внутрішніх справ, органів безпеки, 

центрального органу виконавчої влади, що формує і реалізує державну 

політику у сфері державного фінансового контролю, запобігання та 

боротьби з економічними правопорушеннями, органів Державної 

пенітенціарної служби України, органів Державної прикордонної служби 

України здійснюють слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії 

в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, 

прокурора.  

Стаття 143. Виконання ухвали про здійснення приводу 

1. Виконання ухвали про здійснення приводу може бути доручене 

відповідним підрозділам органів внутрішніх справ, органів безпеки, 

органів, що здійснюють контроль за додержанням податкового 

законодавства або органів державного бюро розслідувань. 

 

Стаття 143. Виконання ухвали про здійснення приводу 

1. Виконання ухвали про здійснення приводу може бути доручене 

відповідним підрозділам органів внутрішніх справ, органів безпеки, 

центрального органу виконавчої влади, що формує і реалізує державну 

політику у сфері державного фінансового контролю, запобігання та 

боротьби з економічними правопорушеннями або органів державного 

бюро розслідувань. 

Стаття 213. Повідомлення інших осіб про затримання 

3. У разі затримання співробітника кадрового складу  

розвідувального органу України при виконанні ним службових 

обов’язків уповноважена службова особа, що здійснила затримання, 

зобов’язана негайно повідомити про це відповідний розвідувальний 

орган. 

Стаття 213. Повідомлення інших осіб про затримання 

3. У разі затримання співробітника кадрового складу  

розвідувального органу України або співробітника центрального 
органу виконавчої влади, що формує і реалізує державну політику 
у сфері державного фінансового контролю, запобігання та 
боротьби з економічними правопорушеннями при виконанні ним 
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службових обов’язків уповноважена службова особа, що здійснила 

затримання, зобов’язана негайно повідомити про це відповідний 

розвідувальний або центральний орган виконавчої влади, що 
формує і реалізує державну політику у сфері державного 
фінансового контролю, запобігання та боротьби з економічними 
правопорушеннями. 

Стаття 214. Початок досудового розслідування 

2. Досудове розслідування розпочинається з моменту внесення 

відомостей до Єдиного реєстру досудових 

розслідувань. Положення про Єдиний реєстр досудових 

розслідувань, порядок його формування та ведення затверджуються 

Генеральною прокуратурою України за погодженням з 

Міністерством внутрішніх справ України, Службою безпеки 

України, органом, що здійснює контроль за додержанням 

податкового законодавства. 

 

Стаття 214. Початок досудового розслідування 

2. Досудове розслідування розпочинається з моменту внесення 

відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Положення про 

Єдиний реєстр досудових розслідувань, порядок його формування та 

ведення затверджуються Генеральною прокуратурою України за 

погодженням з Міністерством внутрішніх справ України, Службою безпеки 

України, центральним органом виконавчої влади, що формує і реалізує 

державну політику у сфері державного фінансового контролю, 

запобігання та боротьби з економічними правопорушеннями. 

Стаття 216. Підслідність 

3.Слідчі органів, що здійснюють контроль за додержанням 

податкового законодавства, здійснюють досудове розслідування 

злочинів, передбачених статтями 204, 209, 212, 212
1
, 216, 219 

Кримінального кодексу України. 

Якщо під час розслідування зазначених злочинів будуть 

встановлені злочини, передбачені статтями 192, 200, 205, 222, 222
1
, 

358 Кримінального кодексу України, вчинені особою, щодо якої 

здійснюється досудове розслідування, або іншою особою, якщо вони 

пов'язані зі злочинами, вчиненими особою, щодо якої здійснюється 

досудове розслідування, вони розслідуються слідчими органів, що 

здійснюють контроль за додержанням податкового 

законодавства… 

5. У кримінальних провадженнях щодо злочинів, передбачених 

статтями 209
1
, 384, 385, 386, 387, 388, 396 Кримінального кодексу 

України, досудове розслідування здійснюється слідчим того органу, 

до підслідності якого відноситься злочин, у зв’язку з яким почато 

досудове розслідування. 

 

Стаття 216. Підслідність 

3. Слідчі центрального органу виконавчої влади, що формує і 

реалізує державну політику у сфері державного фінансового контролю, 

запобігання та боротьби з економічними правопорушеннями, 

здійснюють досудове розслідування злочинів, передбачених статтями 159
1
, 

176, 177, 199, 203
1
, 203

2
, 204, 205, 205

1
, 209, 210, 211, 212, 212

1
, 213, 216, 

219, 222, 222
1
, 223

1
, 223

2
, 224, 227, 229, 231, 232, 232

1
, 232

2
, 233, 

Кримінального кодексу України. 

Якщо під час розслідування зазначених злочинів будуть встановлені 

злочини, передбачені статтями 190, 191, 192, 198, 358, Кримінального 

кодексу України, вчинені особою, щодо якої здійснюється досудове 

розслідування, або іншою особою, якщо вони пов'язані зі злочинами, 

вчиненими особою, щодо якої здійснюється досудове розслідування, вони 

розслідуються слідчими центрального органу виконавчої влади, що 

формує і реалізує державну політику у сфері державного фінансового 

контролю, запобігання та боротьби з економічними 

правопорушеннями… 

5. У кримінальних провадженнях щодо злочинів, передбачених статтями 

200, 209
1
, 384, 385, 386, 387, 388, 396 Кримінального кодексу України, 

досудове розслідування здійснюється слідчим того органу, до підслідності 

якого відноситься злочин, у зв’язку з яким почато досудове розслідування. 

Стаття 232. Проведення допиту, впізнання у режимі 

відеоконференції під час досудового розслідування 

Стаття 232. Проведення допиту, впізнання у режимі відеоконференції 

під час досудового розслідування 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2341-14
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2341-14
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2341-14
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6. Якщо особа, яка братиме участь у досудовому розслідуванні 

дистанційно згідно з рішеннями слідчого чи прокурора, знаходиться 

у приміщенні, розташованому поза територією, яка перебуває під 

юрисдикцією органу досудового розслідування, або поза територією 

міста, в якому він розташований, слідчий,прокурор своєю 

постановою доручає в межах компетенції органу внутрішніх справ, 

органу безпеки, органу, що здійснює контроль за дотриманням 

податкового законодавства, органу державного бюро розслідувань, 

на території юрисдикції якого перебуває така особа, здійснити дії, 

передбачені частиною п'ятою цієї статті. Копія постанови може бути 

надіслана електронною поштою, факсимільним або іншим засобом 

зв'язку. Службова особа органу, що отримав доручення, за 

погодженням зі слідчим, прокурором, що надав доручення, 

зобов'язана в найкоротший строк організувати виконання 

зазначеного доручення. 

6. Якщо особа, яка братиме участь у досудовому розслідуванні 

дистанційно згідно з рішеннями слідчого чи прокурора, знаходиться у 

приміщенні, розташованому поза територією, яка перебуває під 

юрисдикцією органу досудового розслідування, або поза територією міста, 

в якому він розташований, слідчий,прокурор своєю постановою доручає в 

межах компетенції органу внутрішніх справ, органу безпеки, центрального 

органу виконавчої влади, що формує і реалізує державну політику у 

сфері державного фінансового контролю, запобігання та боротьби з 

економічними правопорушеннями, органу державного бюро 

розслідувань, на території юрисдикції якого перебуває така особа, 

здійснити дії, передбачені частиною п'ятою цієї статті. Копія постанови 

може бути надіслана електронною поштою, факсимільним або іншим 

засобом зв'язку. Службова особа органу, що отримав доручення, за 

погодженням зі слідчим, прокурором, що надав доручення, зобов'язана в 

найкоротший строк організувати виконання зазначеного доручення. 

Стаття 246. Підстави проведення негласних слідчих (розшукових) 

дій 

5. У рішенні про проведення негласної слідчої (розшукової) дії 

зазначається строк її проведення. Строк проведення негласної слідчої 

(розшукової) дії може бути продовжений: 

прокурором, якщо негласна слідча (розшукова) дія проводиться за 

його рішенням, - до вісімнадцяти місяців; 

керівником органу досудового розслідування, якщо негласна 

слідча (розшукова) дія проводиться за його або слідчого рішенням, - 

до шести місяців; 

начальником головного, самостійного управління Міністерства 

внутрішніх справ України, Центрального управління Служби 

безпеки України, головного управління, управління Міністерства 

внутрішніх справ України, органу, що здійснює контроль за 

додержанням податкового законодавства, органу державного 

бюро розслідувань в Автономній Республіці Крим, областях, містах 

Києві та Севастополі, регіонального органу Служби безпеки України 

в межах компетенції, якщо негласна слідча (розшукова) дія 

проводиться за рішенням слідчого, - до дванадцяти місяців; 

Міністром внутрішніх справ України, Головою Служби безпеки 

України, керівником центрального органу виконавчої влади, що 

забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну 

політику, головою державного бюро розслідувань, якщо негласна 

слідча (розшукова) дія проводиться за рішенням слідчого, - до 

Стаття 246. Підстави проведення негласних слідчих (розшукових) дій 

5. У рішенні про проведення негласної слідчої (розшукової) дії 

зазначається строк її проведення. Строк проведення негласної слідчої 

(розшукової) дії може бути продовжений: 

прокурором, якщо негласна слідча (розшукова) дія проводиться за його 

рішенням, - до вісімнадцяти місяців; 

керівником органу досудового розслідування, якщо негласна слідча 

(розшукова) дія проводиться за його або слідчого рішенням, - до шести 

місяців; 

начальником головного, самостійного управління Міністерства 

внутрішніх справ України, Центрального управління Служби безпеки 

України, головного управління, управління Міністерства внутрішніх справ 

України, центрального управління центрального органу виконавчої 

влади, що формує і реалізує державну політику у сфері державного 

фінансового контролю, запобігання та боротьби з економічними 

правопорушеннями, органу державного бюро розслідувань в Автономній 

Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, регіонального 

органу Служби безпеки України в межах компетенції, якщо негласна слідча 

(розшукова) дія проводиться за рішенням слідчого, - до дванадцяти місяців; 

Міністром внутрішніх справ України, Головою Служби безпеки України, 

Головою центрального органу виконавчої влади, що формує і реалізує 

державну політику у сфері державного фінансового контролю, 

запобігання та боротьби з економічними правопорушеннями, головою 

державного бюро розслідувань, якщо негласна слідча (розшукова) дія 
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вісімнадцяти місяців; 

слідчим суддею, якщо негласна слідча (розшукова) дія 

проводиться за його рішенням у порядку, передбаченому статтею 

249 цього Кодексу. 

6. Проводити негласні слідчі (розшукові) дії має право слідчий, 

який здійснює досудове розслідування злочину, або за його 

дорученням - уповноважені оперативні підрозділи органів 

внутрішніх справ, органів безпеки, органів, що здійснюють 

контроль за додержанням податкового і митного законодавства, 

органів Державної пенітенціарної служби України, органів 

Державної прикордонної служби України. За рішенням слідчого чи 

прокурора до проведення негласних слідчих (розшукових) дій 

можуть залучатися також інші особи. 

проводиться за рішенням слідчого, - до вісімнадцяти місяців; 

слідчим суддею, якщо негласна слідча (розшукова) дія проводиться за 

його рішенням у порядку, передбаченому статтею 249 цього Кодексу. 

6. Проводити негласні слідчі (розшукові) дії має право слідчий, який 

здійснює досудове розслідування злочину, або за його дорученням - 

уповноважені оперативні підрозділи органів внутрішніх справ, органів 

безпеки, центрального органу виконавчої влади, що формує і реалізує 

державну політику у сфері державного фінансового контролю, 

запобігання та боротьби з економічними правопорушеннями, органів 

Державної пенітенціарної служби України, органів Державної 

прикордонної служби України. За рішенням слідчого чи прокурора до 

проведення негласних слідчих (розшукових) дій можуть залучатися також 

інші особи. 

Стаття 575. Порядок підготовки документів та направлення 

запитів 

4. Клопотання про видачу особи (екстрадицію) передаються до 

відповідного центрального органу України через прокуратуру 

Автономної Республіки Крим, області, міст Києва і Севастополя, та 

прирівняні до них прокуратури у десятиденний строк з дня 

затримання особи на території іноземної держави. У зазначений 

строк керівник відповідного органу досудового розслідування у 

складі центрального апарату органу внутрішніх справ, органу 

безпеки, органу, що здійснює контроль за додержанням 

податкового законодавства, органу Державного бюро розслідувань 

України безпосередньо передає Генеральній прокуратурі України 

клопотання про видачу особи (екстрадицію). 

Стаття 575. Порядок підготовки документів та направлення запитів 

4. Клопотання про видачу особи (екстрадицію) передаються до 

відповідного центрального органу України через прокуратуру Автономної 

Республіки Крим, області, міст Києва і Севастополя, та прирівняні до них 

прокуратури у десятиденний строк з дня затримання особи на території 

іноземної держави. У зазначений строк керівник відповідного органу 

досудового розслідування у складі центрального апарату органу внутрішніх 

справ, органу безпеки, органну центрального органу виконавчої влади, 

що формує і реалізує державну політику у сфері державного 

фінансового контролю, запобігання та боротьби з економічними 

правопорушеннями, органу Державного бюро розслідувань України 

безпосередньо передає Генеральній прокуратурі України клопотання про 

видачу особи (екстрадицію). 

 

ЗАКОНУКРАЇНИ «ПРО МІЛІЦІЮ» 

 

Стаття 2. Основні завдання міліції 

Основними завданнями міліції є: … 

захист власності від злочинних та кримінально протиправних 

посягань; … 

Стаття 2. Основні завдання міліції 

Основними завданнями міліції є: … 

захист власності від злочинних та кримінально протиправних посягань, в 

межах своєї компетенції; … 

Стаття 10. Основні обов'язки міліції 

Міліція відповідно до своїх завдань зобов'язана: … 

2) виявляти, запобігати і припиняти кримінальні правопорушення, 

вживати з цією метою оперативно-розшукових та профілактичних 

заходів, передбачених чинним законодавством; 

 

Стаття 10. Основні обов'язки міліції 

Міліція відповідно до своїх завдань зобов'язана: … 

2) виявляти, запобігати і припиняти кримінальні правопорушення в 

межах своєї компетенції, вживати з цією метою оперативно-розшукових та 

профілактичних заходів, передбачених чинним законодавством; 
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Стаття 11. Права міліції 

При здійсненні заходів із запобігання, виявлення і розкриття 

кримінальних правопорушень у сфері податкового законодавства 

права, передбачені пунктами 2, 3, абзацами другим, третім пункту 5, 

пунктами 6 - 19, 23 - 31 частини першої цієї статті, надаються 

виключно органам податкової міліції у межах їх компетенції. 

Стаття 11. Права міліції 

 При здійсненні заходів із запобігання, виявлення і розкриття 

кримінальних правопорушень у економічній, фінансовій, податковій та 

митній сферах, права, передбачені пунктами 2, 3, абзацами другим, 

третім, четвертим, шостим пункту 5, пунктами 6-19, 23-31 частини 

першої цієї статті, надаються виключно органам центрального органу 

виконавчої влади, що формує і реалізує державну політику у сфері 

державного фінансового контролю, запобігання та боротьби з 

економічними правопорушеннями, у межах їх компетенції. 

 

ЗАКОН УКРАЇНИ «ПРО ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ» 

 

Стаття 3. Правова основа оперативно-розшукової діяльності 

 Правову основу оперативно-розшукової діяльності становлять 

Конституція України, цей Закон, Кримінальний, Кримінальний 

процесуальний, Податковий та Митний кодекси України, закони 

України про прокуратуру, міліцію, Службу безпеки, Державну 

прикордонну службу України, Державну кримінально-виконавчу 

службу України, державну охорону органів державної влади України 

та посадових осіб, статус суддів, забезпечення безпеки осіб, які 

беруть участь у кримінальному судочинстві, державний захист 

працівників суду і правоохоронних органів, інші законодавчі акти та 

міжнародно-правові угоди і договори, учасником яких є Україна. 

Стаття 3. Правова основа оперативно-розшукової діяльності  

Правову основу оперативно-розшукової діяльності становлять  

Конституція України, цей Закон, Кримінальний, Кримінальний 

процесуальний, Податковий та Митний кодекси України, закони України 

про прокуратуру, центральний орган виконавчої влади, що формує і 

реалізує державну політику у сфері державного фінансового контролю, 

запобігання та боротьби з економічними правопорушеннями, міліцію, 

Службу безпеки, Державну прикордонну службу України, Державну 

кримінально-виконавчу службу України, державну охорону органів 

державної влади України та посадових осіб, статус суддів, забезпечення 

безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві, державний 

захист працівників суду і правоохоронних органів, інші законодавчі акти та 

міжнародно-правові угоди і договори, учасником яких є Україна. 

Стаття 5. Підрозділи, які здійснюють оперативно-розшукову 

діяльність 

Оперативно-розшукова діяльність здійснюється оперативними 

підрозділами: … 

органів доходів і зборів - оперативними підрозділами податкової 

міліції та підрозділами, які ведуть боротьбу з контрабандою; 

Стаття 5. Підрозділи, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність 

Оперативно-розшукова діяльність здійснюється оперативними 

підрозділами: … 

центрального органу виконавчої влади, що формує і реалізує 

державну політику у сфері державного фінансового контролю, 

запобігання та боротьби з економічними правопорушеннями; 

Стаття 7. Обов'язки підрозділів, які здійснюють оперативно-

розшукову діяльність 

Оперативні підрозділи Міністерства внутрішніх справ України, 

Служби безпеки України, органів доходів і зборів, Державної 

пенітенціарної служби України, Державної прикордонної служби 

України проводять слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі 

(розшукові) дії у кримінальному провадженні за дорученням 

слідчого, прокурора в порядку, передбаченому Кримінальним 

Стаття 7. Обов'язки підрозділів, які здійснюють оперативно-розшукову 

діяльність 

Оперативні підрозділи Міністерства внутрішніх справ України, Служби 

безпеки України, центрального органу виконавчої влади, що формує і 

реалізує державну політику у сфері державного фінансового контролю, 

запобігання та боротьби з економічними правопорушеннями, 

Державної пенітенціарної служби України, Державної прикордонної 

служби України проводять слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі 
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процесуальним кодексом України. Письмові доручення щодо 

проведення слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) 

дій, надані слідчим, прокурором у межах компетенції та в 

установленому порядку, є обов'язковими до виконання оперативним 

підрозділом. 

(розшукові) дії у кримінальному провадженні за дорученням слідчого, 

прокурора в порядку, передбаченому Кримінальним процесуальним 

кодексом України. Письмові доручення щодо проведення слідчих 

(розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій, надані слідчим, 

прокурором у межах компетенції та в установленому порядку, є 

обов'язковими до виконання оперативним підрозділом. 

Стаття 8. Права підрозділів, які здійснюють оперативно-

розшукову діяльність 

Оперативним підрозділам для виконання завдань оперативно-

розшукової діяльності за наявності передбачених статтею 6 цього 

Закону підстав надається право: … 

2) проводити контрольовану поставку та контрольовану і 

оперативну закупку товарів, предметів та речовин, у тому числі 

заборонених для обігу, у фізичних та юридичних осіб незалежно від 

форми власності з метою виявлення та документування фактів 

протиправних діянь. Проведення контрольованої поставки, 

контрольованої та оперативної закупок здійснюється згідно з 

положеннями статті 271 Кримінального процесуального кодексу 

України у порядку, визначеному нормативно-правовими актами 

Міністерства внутрішніх справ України, центрального органу 

виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує 

державну податкову і митну політику, Служби безпеки України, 

погодженими з Генеральною прокуратурою України та 

зареєстрованими у Міністерстві юстиції України; 

Під час виконання завдань оперативно-розшукової діяльності, 

пов'язаних із припиненням правопорушень у сфері податкового та 

митного законодавства, права, передбачені цією статтею, надаються 

виключно оперативним підрозділам органів доходів і зборів у 

межах їх компетенції. 

 

Стаття 8. Права підрозділів, які здійснюють оперативно-розшукову 

діяльність 

Оперативним підрозділам для виконання завдань оперативно-розшукової 

діяльності за наявності передбачених статтею 6 цього Закону підстав 

надається право: … 

2) проводити контрольовану поставку та контрольовану і оперативну 

закупку товарів, предметів та речовин, у тому числі заборонених для обігу, 

у фізичних та юридичних осіб незалежно від форми власності з метою 

виявлення та документування фактів протиправних діянь. Проведення 

контрольованої поставки, контрольованої та оперативної закупок 

здійснюється згідно з положеннями статті 271 Кримінального 

процесуального кодексу України у порядку, визначеному нормативно-

правовими актами Міністерства внутрішніх справ України, центрального 

органу виконавчої влади, що формує і реалізує державну політику у 

сфері державного фінансового контролю, запобігання та боротьби з 

економічними правопорушеннями, Служби безпеки України, 

погодженими з Генеральною прокуратурою України та зареєстрованими у 

Міністерстві юстиції України; 

Під час виконання завдань оперативно-розшукової діяльності, пов'язаних 

із припиненням правопорушень у сфері податкового, бюджетного та 

митного законодавства, права, передбачені цією статтею, надаються 

виключно оперативним підрозділам центрального органу виконавчої 

влади, що формує і реалізує державну політику у сфері державного 

фінансового контролю, запобігання та боротьби з економічними 

правопорушеннями у межах їх компетенції. 

Стаття 9. Гарантії законності під час здійснення оперативно-

розшукової діяльності 

У кожному випадку наявності підстав для проведення оперативно-

розшукової діяльності заводиться оперативно-розшукова 

справа. Постанова про заведення такої справи підлягає затвердженню 

начальником органу внутрішніх справ, підрозділу внутрішньої 

безпеки МВС, органу Служби безпеки України, Державної 

прикордонної служби України, охорони вищих посадових осіб, 

Стаття 9. Гарантії законності під час здійснення оперативно-розшукової 

діяльності 

У кожному випадку наявності підстав для проведення оперативно-

розшукової діяльності заводиться оперативно-розшукова справа. Постанова 

про заведення такої справи підлягає затвердженню начальником органу 

внутрішніх справ, підрозділу внутрішньої безпеки МВС, органу Служби 

безпеки України, Державної прикордонної служби України, охорони вищих 

посадових осіб, Служби зовнішньої розвідки України, оперативного 
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Служби зовнішньої розвідки України, оперативного підрозділу 

органів доходів і зборів, органу, установи виконання покарань чи 

слідчого ізолятора, розвідувального органу Міністерства оборони 

України, розвідувального органу спеціально уповноваженого 

центрального органу виконавчої влади у справах охорони 

державного кордону або його уповноваженим заступником. 

Контроль за оперативно-розшуковою діяльністю здійснюється 

Міністерством внутрішніх справ України, центральним органом 

виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує 

державну податкову і митну політику, Службою безпеки України, 

Службою зовнішньої розвідки України, спеціально уповноваженим 

центральним органом виконавчої влади у справах охорони 

державного кордону, Управлінням державної охорони України, 

центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну 

політику у сфері виконання кримінальних покарань, розвідувальним 

органом Міністерства оборони України. 

На особу, яка підозрюється в підготовці до вчинення злочину, 

переховується від органів досудового розслідування, суду або 

ухиляється від відбування кримінального покарання, безвісти зникла, 

ведеться тільки одна оперативно-розшукова справа. Без заведення 

оперативно-розшукової справи проведення оперативно-розшукових 

заходів, крім випадку, передбаченого частиною четвертою цієї статті, 

забороняється. Про заведення оперативно-розшукової справи 

виноситься постанова, яка затверджується начальником або 

уповноваженим заступником начальника органу внутрішніх справ, 

підрозділу внутрішньої безпеки МВС, органу Служби безпеки 

України, Державної прикордонної служби України, Управління 

державної охорони України, розвідувального органу Міністерства 

оборони України, Служби зовнішньої розвідки України, 

оперативного підрозділу органів доходів і зборів, органу або 

установи виконання покарань чи слідчого ізолятора. У постанові 

зазначаються місце та час її складання, посада особи, яка виносить 

постанову, її прізвище, підстава та мета заведення оперативно-

розшукової справи. Про заведення оперативно-розшукової справи 

протягом доби письмово повідомляється прокурор. 

У випадках порушення прав і свобод людини або юридичних осіб 

в процесі здійснення оперативно-розшукової діяльності, а також у 

разі, якщо причетність до правопорушення особи, щодо якої 

здійснювались оперативно-розшукові заходи, не підтвердилась, 

підрозділу центрального органу виконавчої влади, що формує і реалізує 

державну політику у сфері державного фінансового контролю, 

запобігання та боротьби з економічними правопорушеннями, органу, 

установи виконання покарань чи слідчого ізолятора, розвідувального 

органу Міністерства оборони України, розвідувального органу спеціально 

уповноваженого центрального органу виконавчої влади у справах охорони 

державного кордону або його уповноваженим заступником. 

Контроль за оперативно-розшуковою діяльністю здійснюється 

Міністерством внутрішніх справ України, центральним органом 

виконавчої влади, що формує і реалізує державну політику у сфері 

державного фінансового контролю, запобігання та боротьби з 

економічними правопорушеннями, Службою безпеки України, Службою 

зовнішньої розвідки України, спеціально уповноваженим центральним 

органом виконавчої влади у справах охорони державного кордону, 

Управлінням державної охорони України, центральним органом виконавчої 

влади, що реалізує державну політику у сфері виконання кримінальних 

покарань, розвідувальним органом Міністерства оборони України. 

На особу, яка підозрюється в підготовці до вчинення злочину, 

переховується від органів досудового розслідування, суду або ухиляється 

від відбування кримінального покарання, безвісти зникла, ведеться тільки 

одна оперативно-розшукова справа. Без заведення оперативно-розшукової 

справи проведення оперативно-розшукових заходів, крім випадку, 

передбаченого частиною четвертою цієї статті, забороняється. Про 

заведення оперативно-розшукової справи виноситься постанова, яка 

затверджується начальником або уповноваженим заступником начальника 

органу внутрішніх справ, підрозділу внутрішньої безпеки МВС, органу 

Служби безпеки України, Державної прикордонної служби України, 

Управління державної охорони України, розвідувального органу 

Міністерства оборони України, Служби зовнішньої розвідки України, 

центрального органу виконавчої влади, що формує і реалізує державну 

політику у сфері державного фінансового контролю, запобігання та 

боротьби з економічними правопорушеннями, органу або установи 

виконання покарань чи слідчого ізолятора. У постанові зазначаються місце 

та час її складання, посада особи, яка виносить постанову, її прізвище, 

підстава та мета заведення оперативно-розшукової справи. Про заведення 

оперативно-розшукової справи протягом доби письмово повідомляється 

прокурор. 

У випадках порушення прав і свобод людини або юридичних осіб в 

процесі здійснення оперативно-розшукової діяльності, а також у разі, якщо 
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Служба безпеки України, Міністерство внутрішніх справ України, 

спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у 

справах охорони державного кордону, Управління державної 

охорони України, центральний орган виконавчої влади, що 

забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну 

політику, центральний орган виконавчої влади, що реалізує 

державну політику у сфері виконання кримінальних покарань, 

розвідувальний орган Міністерства оборони України, розвідувальний 

орган спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої 

влади у справах охорони державного кордону, Служба зовнішньої 

розвідки України зобов'язані невідкладно поновити порушені права і 

відшкодувати заподіяні матеріальні та моральні збитки в повному 

обсязі. 

причетність до правопорушення особи, щодо якої здійснювались 

оперативно-розшукові заходи, не підтвердилась, Служба безпеки України, 

Міністерство внутрішніх справ України, спеціально уповноважений 

центральний орган виконавчої влади у справах охорони державного 

кордону, Управління державної охорони України, центральний орган 

виконавчої влади, що формує і реалізує державну політику у сфері 

державного фінансового контролю, запобігання та боротьби з 

економічними правопорушеннями, центральний орган виконавчої влади, 

що реалізує державну політику у сфері виконання кримінальних покарань, 

розвідувальний орган Міністерства оборони України, розвідувальний орган 

спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у 

справах охорони державного кордону, Служба зовнішньої розвідки України 

зобов'язані невідкладно поновити порушені права і відшкодувати заподіяні 

матеріальні та моральні збитки в повному обсязі. 

Стаття 9
1
. Строки ведення оперативно-розшукових справ 

За наявності даних, отриманих у ході ведення оперативно-

розшукової справи, про участь особи у підготовці тяжкого чи 

особливо тяжкого злочину строк ведення справи може бути 

продовжений до 12 місяців начальниками головних, самостійних 

управлінь Міністерства внутрішніх справ України, Центрального 

управління Служби безпеки України, уповноваженим керівником 

центрального органу виконавчої влади, що забезпечує 

формування та реалізує державну податкову і митну політику, 

начальникам головних управлінь, управлінь Міністерства внутрішніх 

справ України в Автономній Республіці Крим, областях, містах 

Києві, Севастополі, регіональних органів та органів військової 

контррозвідки Служби безпеки України, розвідувального органу 

спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у 

справах охорони державного кордону України, територіальних 

органів спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої 

влади у справах охорони державного кордону, Головою Державної 

прикордонної служби України, уповноваженим керівником 

регіонального органу доходів і зборів, Головою Служби зовнішньої 

розвідки України, керівником розвідувального органу Міністерства 

оборони України або їх заступниками за погодженням із 

Генеральним прокурором України, прокурорами Автономної 

Республіки Крим, областей, міст Києва, Севастополя і прирівняними 

до них прокурорами, їх заступниками. Продовження строку ведення 

оперативно-розшукової справи, у рамках якої проводяться заходи, 

Стаття 9
1
. Строки ведення оперативно-розшукових справ 

За наявності даних, отриманих у ході ведення оперативно-розшукової 

справи, про участь особи у підготовці тяжкого чи особливо тяжкого 

злочину строк ведення справи може бути продовжений до 12 місяців 

начальниками головних, самостійних управлінь Міністерства внутрішніх 

справ України, Центрального управління Служби безпеки України, 

Центрального, головних, самостійних управлінь центрального органу 

виконавчої влади, що формує і реалізує державну політику у сфері 

державного фінансового контролю, запобігання та боротьби з 

економічними правопорушеннями, начальникам головних управлінь, 

управлінь Міністерства внутрішніх справ України в Автономній Республіці 

Крим, областях, містах Києві, Севастополі, регіональних органів та органів 

військової контррозвідки Служби безпеки України, розвідувального органу 

спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у 

справах охорони державного кордону України, територіальних органів 

спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у 

справах охорони державного кордону, Головою Державної прикордонної 

служби України, уповноваженим керівником регіонального органу 

центрального органу виконавчої влади, що формує і реалізує державну 

політику у сфері державного фінансового контролю, запобігання та 

боротьби з економічними правопорушеннями, Головою Служби 

зовнішньої розвідки України, керівником розвідувального органу 

Міністерства оборони України або їх заступниками за погодженням із 

Генеральним прокурором України, прокурорами Автономної Республіки 

Крим, областей, міст Києва, Севастополя і прирівняними до них 
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передбачені частиною четвертою статті 8 цього Закону та пунктом 6 

частини другої статті 7 Закону України "Про контррозвідувальну 

діяльність", здійснюється без погодження з прокурором. 

Подальше продовження строку ведення оперативно-розшукової 

справи, але не більш як до 18 місяців, може бути здійснено 

Міністром внутрішніх справ України, Головою Служби безпеки 

України, керівником центрального органу виконавчої влади, що 

забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну 

політику, а також Головою Державної прикордонної служби 

України, Головою Служби зовнішньої розвідки України, керівником 

розвідувального органу Міністерства оборони України та 

начальником Управління державної охорони України за 

погодженням із Генеральним прокурором України або його 

заступником. Продовження строку ведення оперативно-розшукової 

справи, у рамках якої проводяться заходи, передбачені частиною 

четвертою статті 8 цього Закону та пунктом 6 частини другої статті 7 

Закону України "Про контррозвідувальну діяльність", здійснюється 

без погодження з прокурором. 

прокурорами, їх заступниками. Продовження строку ведення оперативно-

розшукової справи, у рамках якої проводяться заходи, передбачені 

частиною четвертою статті 8 цього Закону та пунктом 6 частини другої 

статті 7 Закону України "Про контррозвідувальну діяльність", здійснюється 

без погодження з прокурором. 

Подальше продовження строку ведення оперативно-розшукової справи, 

але не більш як до 18 місяців, може бути здійснено Міністром внутрішніх 

справ України, Головою Служби безпеки України, Головою центрального 

органу виконавчої влади, що формує і реалізує державну політику у 

сфері державного фінансового контролю, запобігання та боротьби з 

економічними правопорушеннями, а також Головою Державної 

прикордонної служби України, Головою Служби зовнішньої розвідки 

України, керівником розвідувального органу Міністерства оборони України 

та начальником Управління державної охорони України за погодженням із 

Генеральним прокурором України або його заступником. Продовження 

строку ведення оперативно-розшукової справи, у рамках якої проводяться 

заходи, передбачені частиною четвертою статті 8 цього Закону та пунктом 

6 частини другої статті 7 Закону України "Про контррозвідувальну 

діяльність", здійснюється без погодження з прокурором. 

 

ЗАКОН УКРАЇНИ «ПРО ВІЙСЬКОВИЙ ОБОВ'ЯЗОК І ВІЙСЬКОВУ СЛУЖБУ» 

 

Стаття 37. Взяття на військовий облік, зняття та виключення з 

нього  

1. Взяттю на військовий облік призовників та 

військовозобов'язаних у районних (міських) військових комісаріатах 

підлягають громадяни України: … 

2) на військовий облік військовозобов'язаних: … 

звільнені зі служби начальницького та рядового складу 

Міністерства внутрішніх справ України, Оперативно-рятувальної 

служби цивільного захисту (крім осіб, прийнятих на службу 

цивільного захисту у порядку, визначеному Кодексом цивільного 

захисту України, до проходження строкової військової служби), 

Державної кримінально-виконавчої служби України, центрального 

органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує 

державну податкову і митну політику; … 

5. Зняттю з військового обліку призовників та 

військовозобов'язаних у військових комісаріатах 

(військовозобов'язаних Служби безпеки України у Центральному 

Стаття 37. Взяття на військовий облік, зняття та виключення з нього  

1. Взяттю на військовий облік призовників та військовозобов'язаних у 

районних (міських) військових комісаріатах підлягають громадяни України: 

… 

2) на військовий облік військовозобов'язаних: … 

звільнені зі служби начальницького та рядового складу Міністерства 

внутрішніх справ України, Оперативно-рятувальної служби цивільного 

захисту (крім осіб, прийнятих на службу цивільного захисту у порядку, 

визначеному Кодексом цивільного захисту України, до проходження 

строкової військової служби), Державної кримінально-виконавчої служби 

України, центрального органу виконавчої влади, що формує і реалізує 

державну політику у сфері державного фінансового контролю, 

запобігання та боротьби з економічними правопорушеннями; … 

5. Зняттю з військового обліку призовників та військовозобов'язаних у 

військових комісаріатах (військовозобов'язаних Служби безпеки України у 

Центральному управлінні або регіональних органах Служби безпеки 

України) підлягають громадяни України: … 
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управлінні або регіональних органах Служби безпеки України) 

підлягають громадяни України: … 

2) з військового обліку військовозобов'язаних: … 

які після проходження строкової військової служби прийняті на 

військову службу до інших військових формувань або на службу в 

органи внутрішніх справ, податкової міліції, в органи і підрозділи 

цивільного захисту, в Державну службу спеціального зв'язку та 

захисту інформації України та в Державну кримінально-виконавчу 

службу України; … 

2) з військового обліку військовозобов'язаних: … 

які після проходження строкової військової служби прийняті на 

військову службу до інших військових формувань або на службу в органи 

внутрішніх справ, на посади співробітників органів центрального 

органу виконавчої влади, що формує і реалізує державну політику у 

сфері державного фінансового контролю, запобігання та боротьби з 

економічними правопорушеннями, в органи і підрозділи цивільного 

захисту, в Державну службу спеціального зв'язку та захисту інформації 

України та в Державну кримінально-виконавчу службу України; … 

 

ЗАКОН УКРАЇНИ 

«ПРО ПЕНСІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСІБ, ЗВІЛЬНЕНИХ З ВІЙСЬКОВОЇ СЛУЖБИ, ТА ДЕЯКИХ ІНШИХ ОСІБ» 

 

Цей Закон визначає умови, норми і порядок пенсійного 

забезпечення громадян України із числа осіб, які перебували на 

військовій службі, службі в органах внутрішніх справ, осіб 

начальницького і рядового складу Державної служби спеціального 

зв'язку та захисту інформації України, державній пожежній охороні, 

Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації 

України, органах і підрозділах цивільного захисту, податковій 

міліції чи Державній кримінально-виконавчій службі України, та 

деяких інших осіб, які мають право на пенсію за цим Законом. 

 

Цей Закон визначає умови, норми і порядок пенсійного забезпечення 

громадян України із числа осіб, які перебували на військовій службі, службі 

в органах внутрішніх справ, осіб начальницького і рядового складу 

Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, 

державній пожежній охороні, Державній службі спеціального зв'язку та 

захисту інформації України, органах і підрозділах цивільного захисту, чи 

Державній кримінально-виконавчій службі України, співробітників 

органів центрального органу виконавчої влади, що формує і реалізує 

державну політику у сфері державного фінансового контролю, 

запобігання та боротьби з економічними правопорушеннями та деяких 

інших осіб, які мають право на пенсію за цим Законом. 

Стаття 1. Види пенсійного забезпечення 

Особи офіцерського складу, прапорщики і мічмани, 

військовослужбовці надстрокової служби та військової служби за 

контрактом, особи, які мають право на пенсію за цим Законом, при 

наявності встановленої цим Законом вислуги на військовій службі, 

службі в органах внутрішніх справ і в державній пожежній охороні, 

службі в Державній службі спеціального зв'язку та захисту 

інформації України, в органах і підрозділах цивільного захисту, 

податкової міліції, Державної кримінально-виконавчої служби 

України мають право на довічну пенсію за вислугу років. 

 

Стаття 1. Види пенсійного забезпечення 

Особи офіцерського складу, прапорщики і мічмани, військовослужбовці 

надстрокової служби та військової служби за контрактом, особи, які мають 

право на пенсію за цим Законом, при наявності встановленої цим Законом 

вислуги на військовій службі, службі в органах внутрішніх справ і в 

державній пожежній охороні, службі в Державній службі спеціального 

зв'язку та захисту інформації України, в органах і підрозділах цивільного 

захисту, на посадах співробітників органів центрального органу 

виконавчої влади, що формує і реалізує державну політику у сфері 

державного фінансового контролю, запобігання та боротьби з 

економічними правопорушеннями, Державної кримінально-виконавчої 

служби України мають право на довічну пенсію за вислугу років. 

Стаття 1
2
. Особи, які мають право на пенсійне забезпечення на 

умовах цього Закону 

Право на пенсійне забезпечення на умовах цього Закону мають 

Стаття 1
2
. Особи, які мають право на пенсійне забезпечення на умовах 

цього Закону 

Право на пенсійне забезпечення на умовах цього Закону мають звільнені 
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звільнені зі служби: … 

б) особи начальницького і рядового складу органів внутрішніх 

справ України, особи начальницького складу податкової міліції, 

особи начальницького і рядового складу Державної кримінально-

виконавчої служби України, особи начальницького і рядового складу 

органів і підрозділів цивільного захисту; 

 

зі служби: … 

б) особи начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ 

України, співробітники органів центрального органу виконавчої влади, 

що формує і реалізує державну політику у сфері державного 

фінансового контролю, запобігання та боротьби з економічними 

правопорушеннями, особи начальницького і рядового складу Державної 

кримінально-виконавчої служби України, особи начальницького і рядового 

складу органів і підрозділів цивільного захисту; 

Стаття 2. Умови пенсійного забезпечення 

Пенсіонерам з числа військовослужбовців та осіб, які отримують 

пенсію за цим Законом, у разі повторного прийняття їх на військову 

службу до Збройних Сил України, інших утворених відповідно до 

законів України військових формувань та Державної спеціальної 

служби транспорту, службу до органів внутрішніх справ, Державної 

служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, органів 

та підрозділів цивільного захисту, податкової міліції та Державної 

кримінально-виконавчої служби України виплата пенсій на час їх 

служби припиняється. При наступному звільненні із служби цих осіб 

виплата їм пенсій здійснюється з урахуванням загальної вислуги 

років на день останнього звільнення. 

 

Стаття 2. Умови пенсійного забезпечення 

Пенсіонерам з числа військовослужбовців та осіб, які отримують пенсію 

за цим Законом, у разі повторного прийняття їх на військову службу до 

Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України 

військових формувань та Державної спеціальної служби транспорту, 

службу до органів внутрішніх справ, Державної служби спеціального 

зв'язку та захисту інформації України, органів та підрозділів цивільного 

захисту, на посади співробітників органів центрального органу 

виконавчої влади, що формує і реалізує державну політику у сфері 

державного фінансового контролю, запобігання та боротьби з 

економічними правопорушеннями та Державної кримінально-виконавчої 

служби України виплата пенсій на час їх служби припиняється. При 

наступному звільненні із служби цих осіб виплата їм пенсій здійснюється з 

урахуванням загальної вислуги років на день останнього звільнення. 

Стаття 9. Виплата одноразової грошової допомоги при 

звільненні зі служби 

Особам офіцерського складу, особам середнього, старшого та 

вищого начальницького складу органів внутрішніх справ, державної 

пожежної охорони, Державної служби спеціального зв'язку та 

захисту інформації України, органів і підрозділів цивільного захисту, 

податкової міліції, Державної кримінально-виконавчої служби 

України, звільненим зі служби безпосередньо з посад, займаних в 

органах державної влади, органах місцевого самоврядування або у 

сформованих ними органах, на підприємствах, в установах, 

організаціях і у вищих навчальних закладах із залишенням на 

військовій службі, службі в органах внутрішніх справ, державній 

пожежній охороні, Державній службі спеціального зв'язку та захисту 

інформації України, органах і підрозділах цивільного захисту, 

податковій міліції чи Державній кримінально-виконавчій службі 

України, виплата одноразової грошової допомоги з підстав, 

передбачених частинами першою та другою цієї статті, здійснюється 

Стаття 9. Виплата одноразової грошової допомоги при звільненні зі 

служби 

Особам офіцерського складу, особам середнього, старшого та вищого 

начальницького складу органів внутрішніх справ, державної пожежної 

охорони, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації 

України, органів і підрозділів цивільного захисту, Державної кримінально-

виконавчої служби України, співробітникам органів центрального 

органу виконавчої влади, що формує і реалізує державну політику у 

сфері державного фінансового контролю, запобігання та боротьби з 

економічними правопорушеннями звільненим зі служби безпосередньо з 

посад, займаних в органах державної влади, органах місцевого 

самоврядування або у сформованих ними органах, на підприємствах, в 

установах, організаціях і у вищих навчальних закладах із залишенням на 

військовій службі, службі в органах внутрішніх справ, державній пожежній 

охороні, Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації 

України, органах і підрозділах цивільного захисту, податковій міліції чи 

Державній кримінально-виконавчій службі України, виплата одноразової 
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за рахунок коштів органів, у яких вони працювали. 

 

грошової допомоги з підстав, передбачених частинами першою та другою 

цієї статті, здійснюється за рахунок коштів органів, у яких вони працювали. 

Стаття 12. Умови призначення пенсій за вислугу років 

б) особам офіцерського складу, прапорщикам і мічманам, 

військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за 

контрактом, іншим особам, зазначеним у пунктах "б" - "д" статті 

12 цього Закону, в разі досягнення ними на день звільнення зі 

служби 45-річного віку, крім осіб, зазначених у частині третій статті 

5 цього Закону, за наявності у них страхового стажу 25 років і 

більше, з яких не менше ніж 12 календарних років і 6 місяців 

становить військова служба або служба в органах внутрішніх справ, 

державній пожежній охороні, Державній службі спеціального зв'язку 

та захисту інформації України, органах і підрозділах цивільного 

захисту, податковій міліції чи Державній кримінально-виконавчій 

службі України. 

Стаття 12. Умови призначення пенсій за вислугу років 

б) особам офіцерського складу, прапорщикам і мічманам, 

військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за 

контрактом, іншим особам, зазначеним у пунктах "б" - "д" статті 12 цього 

Закону, в разі досягнення ними на день звільнення зі служби 45-річного 

віку, крім осіб, зазначених у частині третій статті 5 цього Закону, за 

наявності у них страхового стажу 25 років і більше, з яких не менше ніж 12 

календарних років і 6 місяців становить військова служба або служба в 

органах внутрішніх справ, державній пожежній охороні, Державній службі 

спеціального зв'язку та захисту інформації України, органах і підрозділах 

цивільного захисту, на посадах співробітників центрального органу 

виконавчої влади, що формує і реалізує державну політику у сфері 

державного фінансового контролю, запобігання та боротьби з 

економічними правопорушеннями чи Державній кримінально-виконавчій 

службі України. 

Стаття 13. Розміри пенсій за вислугу років 

Пенсії за вислугу років призначаються в таких розмірах: 

б) особам офіцерського складу, прапорщикам і мічманам, 

військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за 

контрактом, особам, які мають право на пенсію за цим Законом, які 

мають страховий стаж 25 років і більше, з яких не менше 12 

календарних років і 6 місяців становить військова служба, служба в 

органах внутрішніх справ, державній пожежній охороні, Державній 

службі спеціального зв'язку та захисту інформації України, органах і 

підрозділах цивільного захисту, податковій міліції чи Державній 

кримінально-виконавчій службі України (пункт "б" статті 12): за 

страховий стаж 25 років - 50 процентів і за кожний повний рік стажу 

понад 25 років - 1 процент відповідних сум грошового забезпечення 

(стаття 43); 

Стаття 13. Розміри пенсій за вислугу років 

Пенсії за вислугу років призначаються в таких розмірах: 

б) особам офіцерського складу, прапорщикам і мічманам, 

військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за 

контрактом, особам, які мають право на пенсію за цим Законом, які мають 

страховий стаж 25 років і більше, з яких не менше 12 календарних років і 6 

місяців становить військова служба, служба в органах внутрішніх справ, 

державній пожежній охороні, Державній службі спеціального зв'язку та 

захисту інформації України, органах і підрозділах цивільного захисту, 

співробітникам центрального органу виконавчої влади, що формує і 

реалізує державну політику у сфері державного фінансового контролю, 

запобігання та боротьби з економічними правопорушеннями чи 

Державній кримінально-виконавчій службі України (пункт "б" статті 12): за 

страховий стаж 25 років - 50 процентів і за кожний повний рік стажу понад 

25 років - 1 процент відповідних сум грошового забезпечення (стаття 43); 

Стаття 17. Види служби та періоди часу, які зараховуються до 

вислуги років для призначення пенсії 

Особам офіцерського складу, прапорщикам і мічманам, 

військовослужбовцям надстрокової служби і військової служби за 

контрактом, іншим особам, зазначеним у пунктах "б" - "д" статті 

12 цього Закону, які мають право на пенсію за цим Законом, до 

вислуги років для призначення пенсії зараховуються: … 

Стаття 17. Види служби та періоди часу, які зараховуються до вислуги 

років для призначення пенсії 

Особам офіцерського складу, прапорщикам і мічманам, 

військовослужбовцям надстрокової служби і військової служби за 

контрактом, іншим особам, зазначеним у пунктах "б" - "д" статті 12 цього 

Закону, які мають право на пенсію за цим Законом, до вислуги років для 

призначення пенсії зараховуються: … 
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б) служба в органах внутрішніх справ, державній пожежній 

охороні, Державній службі спеціального зв'язку та захисту 

інформації України, органах і підрозділах цивільного захисту, 

податковій міліції, Державній кримінально-виконавчій службі 

України на посадах начальницького і рядового складу з дня 

призначення на відповідну посаду; 

в) час роботи в органах державної влади, органах місцевого 

самоврядування або сформованих ними органах, на підприємствах, в 

установах, організаціях і у вищих навчальних закладах із 

залишенням на військовій службі, службі в органах внутрішніх 

справ, державній пожежній охороні, Державній службі спеціального 

зв'язку та захисту інформації України, органах і підрозділах 

цивільного захисту, податковій міліції чи Державній кримінально-

виконавчій службі України; 

г) час виконання депутатських повноважень із залишенням на 

військовій службі, службі в органах внутрішніх справ, державній 

пожежній охороні, Державній службі спеціального зв'язку та захисту 

інформації України, органах і підрозділах цивільного захисту, 

податковій міліції чи Державній кримінально-виконавчій службі 

України; … 

ж) час роботи в судових органах та органах прокуратури осіб, які 

працювали на посадах суддів, прокурорів, слідчих і перебувають на 

військовій службі або службі в органах і військових формуваннях 

Служби безпеки України, службі в органах внутрішніх справ, 

податковій міліції чи Державній кримінально-виконавчій службі 

України на посадах офіцерського та начальницького складу; … 

и) час роботи в державних органах у разі переходу на військову 

службу в органи і військові формування Служби безпеки України, 

Управління державної охорони України, органи внутрішніх справ, 

державну пожежну охорону, Державну службу спеціального зв'язку 

та захисту інформації України, органи і підрозділи цивільного 

захисту, податкову міліцію або Державну кримінально-виконавчу 

службу України на посади офіцерського та начальницького складу 

згідно з переліками посад, затверджуваними відповідно Службою 

безпеки України, Управлінням державної охорони України, 

Міністерством внутрішніх справ України, Державною службою 

спеціального зв'язку та захисту інформації України, центральними 

органами виконавчої влади, що забезпечують формування державної 

політики у сферах виконання кримінальних покарань, цивільного 

б) служба в органах внутрішніх справ, державній пожежній охороні, 

Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України, 

органах і підрозділах цивільного захисту, на посадах співробітників 

органів центрального органу виконавчої влади, що формує і реалізує 

державну політику у сфері державного фінансового контролю, 

запобігання та боротьби з економічними правопорушеннями, 

Державній кримінально-виконавчій службі України на посадах 

начальницького і рядового складу з дня призначення на відповідну посаду; 

в) час роботи в органах державної влади, органах місцевого 

самоврядування або сформованих ними органах, на підприємствах, в 

установах, організаціях і у вищих навчальних закладах із залишенням на 

військовій службі, службі в органах внутрішніх справ, державній пожежній 

охороні, Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації 

України, органах і підрозділах цивільного захисту, на посадах 

співробітників органів центрального органу виконавчої влади, що 

формує і реалізує державну політику у сфері державного фінансового 

контролю, запобігання та боротьби з економічними 

правопорушеннями чи Державній кримінально-виконавчій службі 

України; 

г) час виконання депутатських повноважень із залишенням на військовій 

службі, службі в органах внутрішніх справ, державній пожежній охороні, 

Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України, 

органах і підрозділах цивільного захисту, на посадах співробітників 

органів центрального органу виконавчої влади, що формує і реалізує 

державну політику у сфері державного фінансового контролю, 

запобігання та боротьби з економічними правопорушеннями чи 

Державній кримінально-виконавчій службі України; … 

ж) час роботи в судових органах та органах прокуратури осіб, які 

працювали на посадах суддів, прокурорів, слідчих і перебувають на 

військовій службі або службі в органах і військових формуваннях Служби 

безпеки України, службі в органах внутрішніх справ, на посадах 

співробітників органів центрального органу виконавчої влади, що 

формує і реалізує державну політику у сфері державного фінансового 

контролю, запобігання та боротьби з економічними 

правопорушеннями чи Державній кримінально-виконавчій службі 

України на посадах офіцерського та начальницького складу; … 

и) час роботи в державних органах у разі переходу на військову службу в 

органи і військові формування Служби безпеки України, Управління 

державної охорони України, органи внутрішніх справ, державну пожежну 
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захисту, пожежної і техногенної безпеки, державної фінансової 

політики; 

До вислуги років особам офіцерського складу, особам 

середнього, старшого та вищого начальницького складу органів 

внутрішніх справ, державної пожежної охорони, Державної 

служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, 

органів і підрозділів цивільного захисту, податкової міліції чи 

Державної кримінально-виконавчої служби України при 

призначенні пенсії на умовах цього Закону додатково 

зараховується час їхнього навчання (незалежно від форми 

навчання) у цивільних вищих навчальних закладах, а також в 

інших навчальних закладах, після закінчення яких 

присвоюється офіцерське (спеціальне) звання, до вступу на 

військову службу, службу до органів внутрішніх справ, 

державної пожежної охорони, Державної служби спеціального 

зв'язку та захисту інформації України, органів і підрозділів 

цивільного захисту, податкової міліції чи Державної кримінально-

виконавчої служби України або призначення на відповідну 

посаду в межах до п'яти років із розрахунку один рік навчання за 

шість місяців служби. 

охорону, Державну службу спеціального зв'язку та захисту інформації 

України, органи і підрозділи цивільного захисту, на посади співробітників 

органів центрального органу виконавчої влади, що формує і реалізує 

державну політику у сфері державного фінансового контролю, 

запобігання та боротьби з економічними правопорушеннями або 

Державну кримінально-виконавчу службу України на посади офіцерського 

та начальницького складу згідно з переліками посад, затверджуваними 

відповідно Службою безпеки України, Управлінням державної охорони 

України, Міністерством внутрішніх справ України, Державною службою 

спеціального зв'язку та захисту інформації України, центральними 

органами виконавчої влади, що забезпечують формування державної 

політики у сферах виконання кримінальних покарань, цивільного захисту, 

пожежної і техногенної безпеки, державної фінансової політики; 

До вислуги років особам офіцерського складу, особам середнього, 

старшого та вищого начальницького складу органів внутрішніх справ, 

державної пожежної охорони, Державної служби спеціального зв'язку та 

захисту інформації України, органів і підрозділів цивільного захисту, 

Державної кримінально-виконавчої служби України співробітникам 

центрального органу виконавчої влади, що формує і реалізує державну 

політику у сфері державного фінансового контролю, запобігання та 

боротьби з економічними правопорушеннями при призначенні пенсії на 

умовах цього Закону додатково зараховується час їхнього навчання 

(незалежно від форми навчання) у цивільних вищих навчальних закладах, а 

також в інших навчальних закладах, після закінчення яких присвоюється 

офіцерське (спеціальне) звання, до вступу на військову службу, службу до 

органів внутрішніх справ, державної пожежної охорони, Державної служби 

спеціального зв'язку та захисту інформації України, органів і підрозділів 

цивільного захисту, на посади співробітників центрального органу 

виконавчої влади, що формує і реалізує державну політику у сфері 

державного фінансового контролю, запобігання та боротьби з 

економічними правопорушеннями чи Державної кримінально-виконавчої 

служби України або призначення на відповідну посаду в межах до п'яти 

років із розрахунку один рік навчання за шість місяців служби. 

Стаття 17
2
. Документи, що мають підтверджувати окремі 

періоди проходження служби особою, яка має право на пенсію за 

цим Законом 

Перелік документів, що підтверджують окремі періоди військової 

служби, служби в органах внутрішніх справ, Державній службі 

спеціального зв'язку та захисту інформації України, органах і 

Стаття 17
2
. Документи, що мають підтверджувати окремі періоди 

проходження служби особою, яка має право на пенсію за цим Законом 

Перелік документів, що підтверджують окремі періоди військової 

служби, служби в органах внутрішніх справ, Державній службі 

спеціального зв'язку та захисту інформації України, органах і підрозділах 

цивільного захисту, на посадах співробітників органів центрального 
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підрозділах цивільного захисту, податковій міліції чи Державній 

кримінально-виконавчій службі України, які підлягають 

зарахуванню до вислуги років у календарному обчисленні або на 

пільгових умовах, визначається Кабінетом Міністрів України. 

 

органу виконавчої влади, що формує і реалізує державну політику у 

сфері державного фінансового контролю, запобігання та боротьби з 

економічними правопорушеннями чи Державній кримінально-виконавчій 

службі України, які підлягають зарахуванню до вислуги років у 

календарному обчисленні або на пільгових умовах, визначається Кабінетом 

Міністрів України. 

Стаття 30. Члени сім'ї, які мають право на пенсію в разі втрати 

годувальника 

У разі смерті осіб, зазначених у пунктах "а" - "д" статті 12 цього 

Закону, які загинули (померли) при виконанні службових обов'язків 

під час проходження військової служби, служби в органах 

внутрішніх справ, державній пожежній охороні, Державній службі 

спеціального зв'язку та захисту інформації України, органах і 

підрозділах цивільного захисту, податковій міліції чи Державній 

кримінально-виконавчій службі України внаслідок поранення, 

контузії, каліцтва або захворювання, одержаного під час виконання 

цих обов'язків, і були посмертно нагороджені державними 

нагородами України або колишнього Союзу РСР, непрацездатні 

члени сім'ї осіб, зазначені в частині четвертій цієї статті, які мають 

право на пенсію в разі втрати годувальника, мають право на 

встановлення до пенсії надбавки за умов та в розмірах, що 

встановлюються Законом України "Про пенсії за особливі заслуги 

перед Україною". 

Стаття 30. Члени сім'ї, які мають право на пенсію в разі втрати 

годувальника 

У разі смерті осіб, зазначених у пунктах "а" - "д" статті 12 цього Закону, 

які загинули (померли) при виконанні службових обов'язків під час 

проходження військової служби, служби в органах внутрішніх справ, 

державній пожежній охороні, Державній службі спеціального зв'язку та 

захисту інформації України, органах і підрозділах цивільного захисту, на 

посадах співробітників органів центрального органу виконавчої влади, 

що формує і реалізує державну політику у сфері державного 

фінансового контролю, запобігання та боротьби з економічними 

правопорушеннями чи Державній кримінально-виконавчій службі 

України внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, 

одержаного під час виконання цих обов'язків, і були посмертно 

нагороджені державними нагородами України або колишнього Союзу РСР, 

непрацездатні члени сім'ї осіб, зазначені в частині четвертій цієї статті, які 

мають право на пенсію в разі втрати годувальника, мають право на 

встановлення до пенсії надбавки за умов та в розмірах, що 

встановлюються Законом України "Про пенсії за особливі заслуги перед 

Україною". 

Стаття 43. Заробіток (грошове забезпечення) для обчислення 

пенсій 

Особам офіцерського складу, прапорщикам і мічманам, 

військовослужбовцям надстрокової служби і військової служби за 

контрактом та деяким іншим особам, які звільнені зі служби у зв'язку 

із засудженням або притягненням до кримінальної відповідальності, 

стосовно яких за відсутністю події або складу злочину чи за 

недоведеністю їхньої участі у вчиненні злочину були винесені 

відповідно виправдувальний вирок або ухвала суду про закриття 

щодо них кримінального провадження, а також членам сімей 

військовослужбовців, інших осіб, щодо яких ухвала суду про 

закриття кримінального провадження винесена посмертно, пенсії 

обчислюються за наявності в них права на пенсію за цим Законом із 

розміру існуючих на день призначення пенсії окладів грошового 

Стаття 43. Заробіток (грошове забезпечення) для обчислення пенсій 

Особам офіцерського складу, прапорщикам і мічманам, 

військовослужбовцям надстрокової служби і військової служби за 

контрактом та деяким іншим особам, які звільнені зі служби у зв'язку із 

засудженням або притягненням до кримінальної відповідальності, стосовно 

яких за відсутністю події або складу злочину чи за недоведеністю їхньої 

участі у вчиненні злочину були винесені відповідно виправдувальний вирок 

або ухвала суду про закриття щодо них кримінального провадження, а 

також членам сімей військовослужбовців, інших осіб, щодо яких ухвала 

суду про закриття кримінального провадження винесена посмертно, пенсії 

обчислюються за наявності в них права на пенсію за цим Законом із розміру 

існуючих на день призначення пенсії окладів грошового забезпечення, 

встановлених законодавством для відповідних категорій 

військовослужбовців, інших зазначених осіб. Особам офіцерського складу, 
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забезпечення, встановлених законодавством для відповідних 

категорій військовослужбовців, інших зазначених осіб. Особам 

офіцерського складу, прапорщикам і мічманам, 

військовослужбовцям надстрокової служби і військової служби за 

контрактом та деяким іншим особам, які поновлені на військовій 

службі, службі в органах внутрішніх справ, державної пожежної 

охорони, Державної служби спеціального зв'язку та захисту 

інформації України, органах і підрозділах цивільного захисту, 

податковій міліції чи Державній кримінально-виконавчій службі 

України і призначені на посади з меншим, ніж попередній, 

посадовим окладом, пенсії обчислюються (за їх згодою) з посадового 

окладу, який вони отримували до звільнення. У разі одночасного 

поновлення та звільнення таких осіб зі служби пенсія їм 

обчислюється з посадового окладу, який вони отримували до 

незаконного звільнення. 

Особам офіцерського складу, прапорщикам і мічманам, 

військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за 

контрактом, переведеним за станом здоров'я або за віком з льотної 

роботи, підводних човнів (підводних крейсерів), атомних надводних 

кораблів і мінних тральщиків на посади з меншим посадовим 

окладом, пенсії обчислюються, за бажанням пенсіонера, виходячи з 

посадового окладу за останньою штатною посадою, займаною перед 

звільненням, чи з указаних у цій частині посад, які вони займали до 

переведення, якщо на день переведення вони мали право на пенсію 

за вислугу років. У такому ж порядку обчислюються пенсії особам 

офіцерського складу та особам начальницького складу з військовим 

званням полковника або спеціальним званням полковника міліції чи 

внутрішньої служби, полковника податкової міліції, полковника 

Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації 

України, а також їм рівних і вище, якщо вони за таких обставин та 

умов переведені в інтересах служби з посад, які ці особи займали не 

менше трьох років до переведення і на день переведення мали право 

на пенсію за вислугу років. 

Особи з числа військовослужбовців та атестованих працівників 

органів внутрішніх справ України, податкової міліції, Державної 

кримінально-виконавчої служби України, органів і підрозділів 

цивільного захисту, державної пожежної охорони, Державної служби 

спеціального зв'язку та захисту інформації України, інших 

правоохоронних органів, які обрані народними депутатами України, 

прапорщикам і мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби і 

військової служби за контрактом та деяким іншим особам, які поновлені на 

військовій службі, службі в органах внутрішніх справ, державної пожежної 

охорони, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації 

України, органах і підрозділах цивільного захисту, на посадах 

співробітників органів центрального органу виконавчої влади, що 

формує і реалізує державну політику у сфері державного фінансового 

контролю, запобігання та боротьби з економічними 

правопорушеннями чи Державній кримінально-виконавчій службі 

України і призначені на посади з меншим, ніж попередній, посадовим 

окладом, пенсії обчислюються (за їх згодою) з посадового окладу, який 

вони отримували до звільнення. У разі одночасного поновлення та 

звільнення таких осіб зі служби пенсія їм обчислюється з посадового 

окладу, який вони отримували до незаконного звільнення. 

Особам офіцерського складу, прапорщикам і мічманам, 

військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за 

контрактом, переведеним за станом здоров'я або за віком з льотної роботи, 

підводних човнів (підводних крейсерів), атомних надводних кораблів і 

мінних тральщиків на посади з меншим посадовим окладом, пенсії 

обчислюються, за бажанням пенсіонера, виходячи з посадового окладу за 

останньою штатною посадою, займаною перед звільненням, чи з указаних у 

цій частині посад, які вони займали до переведення, якщо на день 

переведення вони мали право на пенсію за вислугу років. У такому ж 

порядку обчислюються пенсії особам офіцерського складу та особам 

начальницького складу з військовим званням полковника або спеціальним 

званням полковника міліції чи внутрішньої служби, полковника Державної 

служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, а також їм 

рівних і вище, якщо вони за таких обставин та умов переведені в інтересах 

служби з посад, які ці особи займали не менше трьох років до переведення і 

на день переведення мали право на пенсію за вислугу років. 

Особи з числа співробітників органів центрального органу 

виконавчої влади, що формує і реалізує державну політику у сфері 

державного фінансового контролю, запобігання та боротьби з 

економічними правопорушеннями, військовослужбовців та атестованих 

працівників органів внутрішніх справ України, Державної кримінально-

виконавчої служби України, органів і підрозділів цивільного захисту, 

державної пожежної охорони, Державної служби спеціального зв'язку та 

захисту інформації України, інших правоохоронних органів, які обрані 

народними депутатами України, при досягненні ними під час строку 
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при досягненні ними під час строку депутатських повноважень віку 

або вислуги років, установлених цим Законом, мають право на 

пенсію, що обчислюється відповідно до статті 20 Закону України 

"Про статус народного депутата України". 

депутатських повноважень віку або вислуги років, установлених цим 

Законом, мають право на пенсію, що обчислюється відповідно до статті 20 

Закону України "Про статус народного депутата України". 

 

ЗАКОН УКРАЇНИ  

«ПРО ОСНОВНІ ЗАСАДИ ЗДІЙСНЕННЯ ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ В УКРАЇНІ» 

 

Стаття 1. Орган державного фінансового контролю в Україні 

Здійснення державного фінансового контролю забезпечує 

центральний орган виконавчої влади, уповноважений 

Президентом України на реалізацію державної політики у сфері 

державного фінансового контролю (далі - орган державного 

фінансового контролю).  

Стаття 1. Орган державного фінансового контролю в Україні 

Здійснення державного фінансового контролю забезпечує центральний 

орган виконавчої влади, що формує і реалізує державну політику у 

сфері державного фінансового контролю, запобігання та боротьби з 

економічними правопорушеннями (далі - орган державного фінансового 

контролю). 

 

ЗАКОН УКРАЇНИ «ПРО ДЕРЖАВНИЙ ЗАХИСТ ПРАЦІВНИКІВ СУДУ І ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ» 

 

Стаття 1. Правоохоронні органи - органи прокуратури, внутрішніх 

справ, служби безпеки, Військової служби правопорядку у Збройних 

Силах України, органи охорони державного кордону, органи доходів 

і зборів, органи і установи виконання покарань, слідчі ізолятори, 

органи державного фінансового контролю, рибоохорони, 

державної лісової охорони, інші органи, які здійснюють 

правозастосовні або правоохоронні функції.  

 

Стаття 1. Правоохоронні органи - органи прокуратури, внутрішніх 

справ, служби безпеки, Військової служби правопорядку у Збройних Силах 

України, органи охорони державного кордону, органи доходів і зборів, 

органи і установи виконання покарань, слідчі ізолятори, рибоохорони, 

державної лісової охорони, інші органи, які здійснюють правозастосовні 

або правоохоронні функції.  

Стаття 14. Органи, які приймають рішення про вжиття 

спеціальних заходів забезпечення безпеки 

Рішення про вжиття спеціальних заходів забезпечення безпеки 

приймають: 

а) керівники органів внутрішніх справ - щодо захисту працівників 

відповідного органу внутрішніх справ, державної лісової охорони, 

рибоохорони, органів доходів і зборів, персоналу органів і установ 

виконання покарань, слідчих ізоляторів та їх близьких родичів; … 

 

Стаття 14. Органи, які приймають рішення про вжиття спеціальних 

заходів забезпечення безпеки 

Рішення про вжиття спеціальних заходів забезпечення безпеки 

приймають: 

а) керівники органів внутрішніх справ - щодо захисту працівників 

відповідного органу внутрішніх справ, державної лісової охорони, 

рибоохорони, органів доходів і зборів, центрального органу виконавчої 

влади, що формує і реалізує державну політику у сфері державного 

фінансового контролю, запобігання та боротьби з економічними 

правопорушеннями, персоналу органів і установ виконання покарань, 

слідчих ізоляторів та їх близьких родичів; … 

 

ЗАКОН УКРАЇНИ «ПРО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ОСІБ, ЯКІ БЕРУТЬ УЧАСТЬ У КРИМІНАЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ» 
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Стаття 3. Органи, які забезпечують безпеку  

3. Здійснення заходів безпеки покладається за підслідністю на 

органи служби безпеки або внутрішніх справ, у складі структур яких 

з цією метою створюються спеціальні підрозділи. Безпека осіб, яких 

беруть під захист, якщо кримінальні провадження знаходяться у 

провадженні податкової міліції, прокуратури або суду, 

забезпечується за їх рішенням відповідно органами служби безпеки, 

органами внутрішніх справ чи органами і установами виконання 

покарань та слідчими ізоляторами. 

Стаття 3. Органи, які забезпечують безпеку  

3. Здійснення заходів безпеки покладається за підслідністю на органи 

служби безпеки або внутрішніх справ, у складі структур яких з цією метою 

створюються спеціальні підрозділи. Безпека осіб, яких беруть під захист, 

якщо кримінальні провадження знаходяться у провадженні центрального 

органу виконавчої влади, що формує і реалізує державну політику у 

сфері державного фінансового контролю, запобігання та боротьби з 

економічними правопорушеннями, прокуратури або суду, забезпечується 

за їх рішенням відповідно органами служби безпеки, органами внутрішніх 

справ чи органами і установами виконання покарань та слідчими 

ізоляторами. 

 

ЗАКОН УКРАЇНИ «ПРО СТРАХУВАННЯ» 

 

Стаття 40. Таємниця страхування 

Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить 

таємницю страхування, надається страховиком у таких випадках: … 

органам прокуратури України, Служби безпеки України, 

Міністерства внутрішніх справ України, податкової міліції на їх 

письмову вимогу стосовно операцій страхування конкретної 

юридичної або фізичної особи за конкретним договором страхування 

у разі повідомлення про підозру у вчиненні кримінального 

правопорушення даній особі; 

Стаття 40. Таємниця страхування 

Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить таємницю 

страхування, надається страховиком у таких випадках: … 

органам прокуратури України, Служби безпеки України, Міністерства 

внутрішніх справ України, центрального органу виконавчої влади, що 

формує і реалізує державну політику у сфері державного фінансового 

контролю, запобігання та боротьби з економічними 

правопорушеннями на їх письмову вимогу стосовно операцій страхування 

конкретної юридичної або фізичної особи за конкретним договором 

страхування у разі повідомлення про підозру у вчиненні кримінального 

правопорушення даній особі; 

 

ЗАКОН УКРАЇНИ «ПРО СТАТУС ВЕТЕРАНІВ ВІЙСЬКОВОЇ СЛУЖБИ, ВЕТЕРАНІВ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ І ДЕЯКИХ 

ІНШИХ ОСІБ ТА ЇХ СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ» 

 

Цей Закон встановлює статус ветеранів військової служби, 

ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів податкової міліції, 

ветеранів державної пожежної охорони, ветеранів Державної 

кримінально-виконавчої служби України, ветеранів служби 

цивільного захисту, ветеранів Державної служби спеціального 

зв'язку та захисту інформації України, визначає основні засади 

державної політики щодо соціального захисту громадян, звільнених з 

військової служби, служби в органах внутрішніх справ, державній 

пожежній охороні, Державній кримінально-виконавчій службі 

України, органах і підрозділах цивільного захисту, Державній службі 

Цей Закон встановлює статус ветеранів військової служби, ветеранів 

органів внутрішніх справ, ветеранів податкової міліції, співробітників 

центрального органу виконавчої влади, що формує і реалізує державну 

політику у сфері державного фінансового контролю, запобігання та 

боротьби з економічними правопорушеннями, ветеранів державної 

пожежної охорони, ветеранів Державної кримінально-виконавчої служби 

України, ветеранів служби цивільного захисту, ветеранів Державної служби 

спеціального зв'язку та захисту інформації України, визначає основні 

засади державної політики щодо соціального захисту громадян, звільнених 

з військової служби, служби в органах внутрішніх справ, державній 
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спеціального зв'язку та захисту інформації України, та членів їх 

сімей, визначає гарантії, які забезпечують їм гідне життя, активну 

діяльність, шану та повагу в суспільстві. 

 

пожежній охороні, Державній кримінально-виконавчій службі України, 

органах і підрозділах цивільного захисту, Державній службі спеціального 

зв'язку та захисту інформації України, та членів їх сімей, визначає гарантії, 

які забезпечують їм гідне життя, активну діяльність, шану та повагу в 

суспільстві. 

Стаття 1. Основні засади державної політики щодо ветеранів 

військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів 

податкової міліції, ветеранів державної пожежної охорони, ветеранів 

Державної кримінально-виконавчої служби України, ветеранів 

служби цивільного захисту, ветеранів Державної служби 

спеціального зв'язку та захисту інформації України 

Державна політика стосовно ветеранів військової служби, 

ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів податкової міліції, 

ветеранів державної пожежної охорони, ветеранів Державної 

кримінально-виконавчої служби України, ветеранів служби 

цивільного захисту, ветеранів Державної служби спеціального 

зв'язку та захисту інформації України здійснюється в рамках 

обов'язкових цільових державних і місцевих програм соціального 

захисту ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх 

справ, ветеранів податкової міліції, ветеранів державної пожежної 

охорони, ветеранів Державної кримінально-виконавчої служби 

України, ветеранів служби цивільного захисту, ветеранів Державної 

служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, 

спрямованих на забезпечення реалізації гарантій та пільг, 

встановлених цим Законом та іншими нормативно-правовими актами 

для ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, 

ветеранів податкової міліції, ветеранів державної пожежної охорони, 

ветеранів Державної кримінально-виконавчої служби України, 

ветеранів служби цивільного захисту, ветеранів Державної служби 

спеціального зв'язку та захисту інформації України та членів їх 

сімей. 

Реалізація обов'язкових цільових державних і місцевих програм 

соціального захисту ветеранів військової служби, ветеранів органів 

внутрішніх справ, ветеранів податкової міліції, ветеранів державної 

пожежної охорони, ветеранів Державної кримінально-виконавчої 

служби України, ветеранів служби цивільного захисту, ветеранів 

Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації 

України здійснюється за рахунок коштів державного та місцевих 

бюджетів. 

Стаття 1. Основні засади державної політики щодо ветеранів військової 

служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів податкової міліції, 

центрального органу виконавчої влади, що формує і реалізує державну 

політику у сфері державного фінансового контролю, запобігання та 

боротьби з економічними правопорушеннями, ветеранів державної 

пожежної охорони, ветеранів Державної кримінально-виконавчої служби 

України, ветеранів служби цивільного захисту, ветеранів Державної служби 

спеціального зв'язку та захисту інформації України 

Державна політика стосовно ветеранів військової служби, ветеранів 

органів внутрішніх справ, ветеранів податкової міліції, центрального 

органу виконавчої влади, що формує і реалізує державну політику у 

сфері державного фінансового контролю, запобігання та боротьби з 

економічними правопорушеннями, ветеранів державної пожежної 

охорони, ветеранів Державної кримінально-виконавчої служби України, 

ветеранів служби цивільного захисту, ветеранів Державної служби 

спеціального зв'язку та захисту інформації України здійснюється в рамках 

обов'язкових цільових державних і місцевих програм соціального захисту 

ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів 

податкової міліції, центрального органу виконавчої влади, що формує і 

реалізує державну політику у сфері державного фінансового контролю, 

запобігання та боротьби з економічними правопорушеннями, ветеранів 

державної пожежної охорони, ветеранів Державної кримінально-виконавчої 

служби України, ветеранів служби цивільного захисту, ветеранів Державної 

служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, спрямованих на 

забезпечення реалізації гарантій та пільг, встановлених цим Законом та 

іншими нормативно-правовими актами для ветеранів військової служби, 

ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів податкової міліції, 

центрального органу виконавчої влади, що формує і реалізує державну 

політику у сфері державного фінансового контролю, запобігання та 

боротьби з економічними правопорушеннями, ветеранів державної 

пожежної охорони, ветеранів Державної кримінально-виконавчої служби 

України, ветеранів служби цивільного захисту, ветеранів Державної служби 

спеціального зв'язку та захисту інформації України та членів їх сімей. 

Реалізація обов'язкових цільових державних і місцевих програм 
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Органи державної влади та органи місцевого самоврядування з 

використанням засобів масової інформації здійснюють пропаганду 

важливості бездоганної військової служби, служби в органах 

внутрішніх справ, податковій міліції, державній пожежній охороні, 

Державній кримінально-виконавчій службі України, органах і 

підрозділах цивільного захисту, Державній службі спеціального 

зв'язку та захисту інформації України, значення державних нагород 

за ратні подвиги та видатні заслуги у захисті Вітчизни, державного 

суверенітету, зміцненні обороноздатності та безпеки України, 

охороні конституційних прав громадян, за мужність і героїзм у 

боротьбі із злочинністю, у ліквідації наслідків надзвичайних 

ситуацій, за сумлінне і віддане служіння Українському народу. 

Відповідальність за реалізацію державної політики стосовно 

ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, 

ветеранів податкової міліції, ветеранів державної пожежної охорони, 

ветеранів Державної кримінально-виконавчої служби України, 

ветеранів служби цивільного захисту, ветеранів Державної служби 

спеціального зв'язку та захисту інформації України покладається на 

органи державної влади та органи місцевого самоврядування. 

соціального захисту ветеранів військової служби, ветеранів органів 

внутрішніх справ, ветеранів податкової міліції, центрального органу 

виконавчої влади, що формує і реалізує державну політику у сфері 

державного фінансового контролю, запобігання та боротьби з 

економічними правопорушеннями, ветеранів державної пожежної 

охорони, ветеранів Державної кримінально-виконавчої служби України, 

ветеранів служби цивільного захисту, ветеранів Державної служби 

спеціального зв'язку та захисту інформації України здійснюється за рахунок 

коштів державного та місцевих бюджетів. 

Органи державної влади та органи місцевого самоврядування з 

використанням засобів масової інформації здійснюють пропаганду 

важливості бездоганної військової служби, служби в органах внутрішніх 

справ, податкової міліції, центрального органу виконавчої влади, що 

формує і реалізує державну політику у сфері державного фінансового 

контролю, запобігання та боротьби з економічними 

правопорушеннями, державній пожежній охороні, Державній 

кримінально-виконавчій службі України, органах і підрозділах цивільного 

захисту, Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації 

України, значення державних нагород за ратні подвиги та видатні заслуги у 

захисті Вітчизни, державного суверенітету, зміцненні обороноздатності та 

безпеки України, охороні конституційних прав громадян, за мужність і 

героїзм у боротьбі із злочинністю, у ліквідації наслідків надзвичайних 

ситуацій, за сумлінне і віддане служіння Українському народу. 

Відповідальність за реалізацію державної політики стосовно ветеранів 

військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів 

податкової міліції, центрального органу виконавчої влади, що формує і 

реалізує державну політику у сфері державного фінансового контролю, 

запобігання та боротьби з економічними правопорушеннями, ветеранів 

державної пожежної охорони, ветеранів Державної кримінально-виконавчої 

служби України, ветеранів служби цивільного захисту, ветеранів Державної 

служби спеціального зв'язку та захисту інформації України покладається на 

органи державної влади та органи місцевого самоврядування. 

Стаття 2. Законодавство України про статус ветеранів військової 

служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів податкової 

міліції, ветеранів державної пожежної охорони, ветеранів Державної 

кримінально-виконавчої служби України, ветеранів служби 

цивільного захисту, ветеранів Державної служби спеціального 

зв'язку та захисту інформації України 

Законодавство України про статус ветеранів військової служби, 

Стаття 2. Законодавство України про статус ветеранів військової 

служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів податкової міліції, 

центрального органу виконавчої влади, що формує і реалізує державну 

політику у сфері державного фінансового контролю, запобігання та 

боротьби з економічними правопорушеннями, ветеранів державної 

пожежної охорони, ветеранів Державної кримінально-виконавчої служби 

України, ветеранів служби цивільного захисту, ветеранів Державної служби 
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ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів податкової міліції, 

ветеранів державної пожежної охорони, ветеранів Державної 

кримінально-виконавчої служби України, ветеранів служби 

цивільного захисту, ветеранів Державної служби спеціального 

зв'язку та захисту інформації України базується на Конституції 

України і складається з цього Закону та інших нормативно-правових 

актів України, що регулюють суспільні відносини у сфері 

соціального захисту громадян. 

спеціального зв'язку та захисту інформації України 

Законодавство України про статус ветеранів військової служби, 

ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів податкової міліції, 

центрального органу виконавчої влади, що формує і реалізує державну 

політику у сфері державного фінансового контролю, запобігання та 

боротьби з економічними правопорушеннями, ветеранів державної 

пожежної охорони, ветеранів Державної кримінально-виконавчої служби 

України, ветеранів служби цивільного захисту, ветеранів Державної служби 

спеціального зв'язку та захисту інформації України базується на 

Конституції України і складається з цього Закону та інших нормативно-

правових актів України, що регулюють суспільні відносини у сфері 

соціального захисту громадян. 

Стаття 3. Гарантії прав та соціального захисту ветеранів 

військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів 

податкової міліції, ветеранів державної пожежної охорони, ветеранів 

Державної кримінально-виконавчої служби України, ветеранів 

служби цивільного захисту, ветеранів Державної служби 

спеціального зв'язку та захисту інформації України та членів їх сімей 

Держава гарантує кожному ветерану військової служби, ветерану 

органів внутрішніх справ, ветерану податкової міліції, ветеранів 

державної пожежної охорони, ветеранів Державної кримінально-

виконавчої служби України, ветеранів служби цивільного захисту, 

ветеранів Державної служби спеціального зв'язку та захисту 

інформації України рівні з іншими громадянами можливості в 

економічній, соціальній, політичній сферах щодо задоволення 

різноманітних життєвих потреб, а також подає різні види допомоги 

шляхом: 

реалізації права на працю відповідно до рівня професійної 

підготовки та цільових програм соціальної адаптації; 

створення умов для підтримки та поліпшення здоров'я з метою 

забезпечення активного довголіття; 

надання пільг, компенсацій та соціальних гарантій у процесі 

трудової діяльності та заслуженого відпочинку; 

реалізації цільових програм поліпшення житлових умов; 

організації соціально-побутового обслуговування; 

пенсійного забезпечення відповідно до законодавства. 

Ветерани військової служби, ветерани органів внутрішніх справ, 

ветерани податкової міліції, ветерани державної пожежної охорони, 

ветерани Державної кримінально-виконавчої служби України, 

Стаття 3. Гарантії прав та соціального захисту ветеранів військової 

служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів податкової міліції, 

центрального органу виконавчої влади, що формує і реалізує державну 

політику у сфері державного фінансового контролю, запобігання та 

боротьби з економічними правопорушеннями, ветеранів державної 

пожежної охорони, ветеранів Державної кримінально-виконавчої служби 

України, ветеранів служби цивільного захисту, ветеранів Державної служби 

спеціального зв'язку та захисту інформації України та членів їх сімей 

Держава гарантує кожному ветерану військової служби, ветерану органів 

внутрішніх справ, ветерану податкової міліції, центрального органу 

виконавчої влади, що формує і реалізує державну політику у сфері 

державного фінансового контролю, запобігання та боротьби з 

економічними правопорушеннями, ветеранів державної пожежної 

охорони, ветеранів Державної кримінально-виконавчої служби України, 

ветеранів служби цивільного захисту, ветеранів Державної служби 

спеціального зв'язку та захисту інформації України рівні з іншими 

громадянами можливості в економічній, соціальній, політичній сферах 

щодо задоволення різноманітних життєвих потреб, а також подає різні види 

допомоги шляхом: 

реалізації права на працю відповідно до рівня професійної підготовки та 

цільових програм соціальної адаптації; 

створення умов для підтримки та поліпшення здоров'я з метою 

забезпечення активного довголіття; 

надання пільг, компенсацій та соціальних гарантій у процесі трудової 

діяльності та заслуженого відпочинку; 

реалізації цільових програм поліпшення житлових умов; 

організації соціально-побутового обслуговування; 
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ветерани служби цивільного захисту, ветерани Державної служби 

спеціального зв'язку та захисту інформації України та члени їх сімей 

нарівні з іншими громадянами користуються всіма соціально-

економічними правами і свободами, закріпленими Конституцією 

України, законами та іншими нормативно-правовими актами 

України. 

Ветерани військової служби, ветерани органів внутрішніх справ, 

ветерани податкової міліції, ветерани державної пожежної охорони, 

ветерани Державної кримінально-виконавчої служби України, 

ветерани служби цивільного захисту, ветерани Державної служби 

спеціального зв'язку та захисту інформації України при наявності у 

них підстав, визначених законодавством України, визнаються також 

ветеранами війни та ветеранами праці. 

 

пенсійного забезпечення відповідно до законодавства. 

Ветерани військової служби, ветерани органів внутрішніх справ, 

ветерани податкової міліції, центрального органу виконавчої влади, що 

формує і реалізує державну політику у сфері державного фінансового 

контролю, запобігання та боротьби з економічними 

правопорушеннями, ветерани державної пожежної охорони, ветерани 

Державної кримінально-виконавчої служби України, ветерани служби 

цивільного захисту, ветерани Державної служби спеціального зв'язку та 

захисту інформації України та члени їх сімей нарівні з іншими громадянами 

користуються всіма соціально-економічними правами і свободами, 

закріпленими Конституцією України, законами та іншими нормативно-

правовими актами України. 

Ветерани військової служби, ветерани органів внутрішніх справ, 

ветерани податкової міліції, центрального органу виконавчої влади, що 

формує і реалізує державну політику у сфері державного фінансового 

контролю, запобігання та боротьби з економічними 

правопорушеннями, ветерани державної пожежної охорони, ветерани 

Державної кримінально-виконавчої служби України, ветерани служби 

цивільного захисту, ветерани Державної служби спеціального зв'язку та 

захисту інформації України при наявності у них підстав, визначених 

законодавством України, визнаються також ветеранами війни та 

ветеранами праці. 

Стаття 4. Забезпечення виконання законодавства щодо 

соціального захисту ветеранів військової служби, ветеранів органів 

внутрішніх справ, ветеранів податкової міліції, ветеранів державної 

пожежної охорони, ветеранів Державної кримінально-виконавчої 

служби України, ветеранів служби цивільного захисту, ветеранів 

Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації 

України та членів їх сімей 

Забезпечення виконання цього Закону, інших нормативно-

правових актів щодо соціального захисту ветеранів військової 

служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів податкової 

міліції, ветеранів державної пожежної охорони, ветеранів Державної 

кримінально-виконавчої служби України, ветеранів служби 

цивільного захисту, ветеранів Державної служби спеціального 

зв'язку та захисту інформації України та членів їх сімей покладається 

на органи державної влади та органи місцевого самоврядування. 

 

Стаття 4. Забезпечення виконання законодавства щодо соціального 

захисту ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, 

ветеранів податкової міліції, центрального органу виконавчої влади, що 

формує і реалізує державну політику у сфері державного фінансового 

контролю, запобігання та боротьби з економічними 

правопорушеннями, ветеранів державної пожежної охорони, ветеранів 

Державної кримінально-виконавчої служби України, ветеранів служби 

цивільного захисту, ветеранів Державної служби спеціального зв'язку та 

захисту інформації України та членів їх сімей 

Забезпечення виконання цього Закону, інших нормативно-правових актів 

щодо соціального захисту ветеранів військової служби, ветеранів органів 

внутрішніх справ, ветеранів податкової міліції, центрального органу 

виконавчої влади, що формує і реалізує державну політику у сфері 

державного фінансового контролю, запобігання та боротьби з 

економічними правопорушеннями, ветеранів державної пожежної 

охорони, ветеранів Державної кримінально-виконавчої служби України, 

ветеранів служби цивільного захисту, ветеранів Державної служби 
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спеціального зв'язку та захисту інформації України та членів їх сімей 

покладається на органи державної влади та органи місцевого 

самоврядування. 

Стаття 4
1
. Сфера дії цього Закону 

Дія цього Закону поширюється на громадян України, які віднесені 

до категорій ветеранів військової служби, ветеранів органів 

внутрішніх справ, ветеранів податкової міліції, ветеранів державної 

пожежної охорони, ветеранів Державної кримінально-виконавчої 

служби України, ветеранів служби цивільного захисту, ветеранів 

Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації 

України відповідно до цього Закону і які постійно проживають на 

території України. 

Права та пільги, зазначені у статті 6 цього Закону, можуть 

надаватися іноземцям та особам без громадянства, які віднесені до 

категорій ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх 

справ, ветеранів податкової міліції, ветеранів державної пожежної 

охорони, ветеранів Державної кримінально-виконавчої служби 

України, ветеранів служби цивільного захисту, ветеранів Державної 

служби спеціального зв'язку та захисту інформації України і які на 

законних підставах перебувають на території України відповідно до 

порядку та умов, визначених міжнародними договорами України, 

згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України. 

 

Стаття 4
1
. Сфера дії цього Закону 

Дія цього Закону поширюється на громадян України, які віднесені до 

категорій ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, 

ветеранів податкової міліції, центрального органу виконавчої влади, що 

формує і реалізує державну політику у сфері державного фінансового 

контролю, запобігання та боротьби з економічними 

правопорушеннями, ветеранів державної пожежної охорони, ветеранів 

Державної кримінально-виконавчої служби України, ветеранів служби 

цивільного захисту, ветеранів Державної служби спеціального зв'язку та 

захисту інформації України відповідно до цього Закону і які постійно 

проживають на території України. 

Права та пільги, зазначені у статті 6 цього Закону, можуть надаватися 

іноземцям та особам без громадянства, які віднесені до категорій ветеранів 

військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів 

податкової міліції, центрального органу виконавчої влади, що формує і 

реалізує державну політику у сфері державного фінансового контролю, 

запобігання та боротьби з економічними правопорушеннями, ветеранів 

державної пожежної охорони, ветеранів Державної кримінально-виконавчої 

служби України, ветеранів служби цивільного захисту, ветеранів Державної 

служби спеціального зв'язку та захисту інформації України і які на 

законних підставах перебувають на території України відповідно до 

порядку та умов, визначених міжнародними договорами України, згода на 

обов'язковість яких надана Верховною Радою України. 

Розділ II 

Поняття і зміст статусу ветеранів військової служби, ветеранів 

органів внутрішніх справ, ветеранів податкової міліції, ветеранів 

державної пожежної охорони, ветеранів державної кримінально-

виконавчої служби України, ветеранів служби цивільного захисту, 

ветеранів державної служби спеціального зв’язку та захисту 

інформації України 

Розділ II 

Поняття і зміст статусу ветеранів військової служби, ветеранів органів 

внутрішніх справ, ветеранів податкової міліції, центрального органу 

виконавчої влади, що формує і реалізує державну політику у сфері 

державного фінансового контролю, запобігання та боротьби з 

економічними правопорушеннями, ветеранів державної пожежної 

охорони, ветеранів державної кримінально-виконавчої служби України, 

ветеранів служби цивільного захисту, ветеранів державної служби 

спеціального зв’язку та захисту інформації України 

Стаття 5. Особи, які визнаються ветеранами військової служби, 

ветеранами органів внутрішніх справ, ветеранами податкової міліції, 

ветеранами державної пожежної охорони, ветеранами Державної 

кримінально-виконавчої служби України, ветеранами служби 

Стаття 5. Особи, які визнаються ветеранами військової служби, 

ветеранами органів внутрішніх справ, ветеранами податкової міліції, 

центрального органу виконавчої влади, що формує і реалізує державну 

політику у сфері державного фінансового контролю, запобігання та 
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цивільного захисту, ветеранами Державної служби спеціального 

зв'язку та захисту інформації України 

Ветеранами військової служби, ветеранами органів внутрішніх 

справ, ветеранами податкової міліції, ветеранами державної 

пожежної охорони, ветеранами Державної кримінально-виконавчої 

служби України, ветеранами служби цивільного захисту, ветеранами 

Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації 

України визнаються громадяни України: 

1) які бездоганно прослужили на військовій службі, в органах 

внутрішніх справ, податковій міліції, державній пожежній охороні, 

Державній кримінально-виконавчій службі України, органах і 

підрозділах цивільного захисту, Державній службі спеціального 

зв'язку та захисту інформації України 25 і більше років у 

календарному або 30 та більше років у пільговому обчисленні (з яких 

не менше 20 років становить вислуга у календарному обчисленні) і 

звільнені в запас або у відставку відповідно до законодавства 

України або колишнього Союзу РСР чи держав СНД; … 

3) інваліди I та II групи, інвалідність яких настала внаслідок 

захворювання, одержаного в період проходження військової служби і 

служби в органах внутрішніх справ, податковій міліції, державній 

пожежній охороні, Державній кримінально-виконавчій службі 

України, органах і підрозділах цивільного захисту, Державній службі 

спеціального зв'язку та захисту інформації України, і які мають 

вислугу військової служби і служби в органах внутрішніх справ, 

державній пожежній охороні, Державній кримінально-виконавчій 

службі України, органах і підрозділах цивільного захисту, Державній 

службі спеціального зв'язку та захисту інформації України 20 років і 

більше; 

боротьби з економічними правопорушеннями, ветеранами державної 

пожежної охорони, ветеранами Державної кримінально-виконавчої служби 

України, ветеранами служби цивільного захисту, ветеранами Державної 

служби спеціального зв'язку та захисту інформації України 

Ветеранами військової служби, ветеранами органів внутрішніх справ, 

ветеранами податкової міліції, центрального органу виконавчої влади, 

що формує і реалізує державну політику у сфері державного 

фінансового контролю, запобігання та боротьби з економічними 

правопорушеннями, ветеранами державної пожежної охорони, ветеранами 

Державної кримінально-виконавчої служби України, ветеранами служби 

цивільного захисту, ветеранами Державної служби спеціального зв'язку та 

захисту інформації України визнаються громадяни України: 

1) які бездоганно прослужили на військовій службі, в органах внутрішніх 

справ, податковій міліції, центральному органі виконавчої влади, що 

формує і реалізує державну політику у сфері державного фінансового 

контролю, запобігання та боротьби з економічними 

правопорушеннями, державній пожежній охороні, Державній 

кримінально-виконавчій службі України, органах і підрозділах цивільного 

захисту, Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації 

України 25 і більше років у календарному або 30 та більше років у 

пільговому обчисленні (з яких не менше 20 років становить вислуга у 

календарному обчисленні) і звільнені в запас або у відставку відповідно до 

законодавства України або колишнього Союзу РСР чи держав СНД; … 

3) інваліди I та II групи, інвалідність яких настала внаслідок 

захворювання, одержаного в період проходження військової служби і 

служби в органах внутрішніх справ, податковій міліції, центральному 

органі виконавчої влади, що формує і реалізує державну політику у 

сфері державного фінансового контролю, запобігання та боротьби з 

економічними правопорушеннями, державній пожежній охороні, 

Державній кримінально-виконавчій службі України, органах і підрозділах 

цивільного захисту, Державній службі спеціального зв'язку та захисту 

інформації України, і які мають вислугу військової служби і служби в 

органах внутрішніх справ, державній пожежній охороні, Державній 

кримінально-виконавчій службі України, органах і підрозділах цивільного 

захисту, Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації 

України 20 років і більше; 

Стаття 6. Соціальний захист ветеранів військової служби, 

ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів податкової міліції, 

ветеранів державної пожежної охорони, ветеранів Державної 

Стаття 6. Соціальний захист ветеранів військової служби, ветеранів 

органів внутрішніх справ, ветеранів податкової міліції, центрального 

органу виконавчої влади, що формує і реалізує державну політику у 
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кримінально-виконавчої служби України, ветеранів служби 

цивільного захисту, ветеранів Державної служби спеціального 

зв'язку та захисту інформації України та членів їх сімей 

Ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, 

ветеранам податкової міліції, ветеранам державної пожежної 

охорони, ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби 

України, ветеранам служби цивільного захисту, ветеранам Державної 

служби спеціального зв'язку та захисту інформації України 

надаються такі пільги: 

1) безоплатне користування закладами охорони здоров'я 

Міністерства оборони України, Служби безпеки України, Державної 

служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, 

Міністерства внутрішніх справ України, центрального органу 

виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну 

податкову і митну політику, інших центральних органів виконавчої 

влади та військових формувань; 

5) переважне право на забезпечення санаторно-курортним 

лікуванням у санаторіях Міністерства оборони України, Служби 

безпеки України, Державної служби спеціального зв'язку та захисту 

інформації України, Міністерства внутрішніх справ України, 

центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та 

реалізує державну податкову і митну політику, інших центральних 

органів виконавчої влади та військових формувань ветеранам 

військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам 

податкової міліції, ветеранам державної пожежної охорони, 

ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби України, 

ветеранам служби цивільного захисту, ветеранам Державної служби 

спеціального зв'язку та захисту інформації України та членам їх 

сімей з пільговою оплатою вартості путівок у розмірах та порядку, 

визначених Кабінетом Міністрів України; 

6) 50-відсоткова знижка плати за користування житлом 

(квартирної плати) та плати за комунальні послуги (водопостачання, 

газ, електрична, теплова енергія та інші послуги), користування 

квартирним телефоном ветеранами військової служби, ветеранами 

органів внутрішніх справ, ветеранами податкової міліції, ветеранами 

державної пожежної охорони, ветеранами Державної кримінально-

виконавчої служби України, ветеранами служби цивільного захисту, 

ветеранами Державної служби спеціального зв'язку та захисту 

інформації України і членами їх сімей, які проживають разом з ними, 

сфері державного фінансового контролю, запобігання та боротьби з 

економічними правопорушеннями, ветеранів державної пожежної 

охорони, ветеранів Державної кримінально-виконавчої служби України, 

ветеранів служби цивільного захисту, ветеранів Державної служби 

спеціального зв'язку та захисту інформації України та членів їх сімей 

Ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, 

ветеранам податкової міліції, центрального органу виконавчої влади, що 

формує і реалізує державну політику у сфері державного фінансового 

контролю, запобігання та боротьби з економічними 

правопорушеннями, ветеранам державної пожежної охорони, ветеранам 

Державної кримінально-виконавчої служби України, ветеранам служби 

цивільного захисту, ветеранам Державної служби спеціального зв'язку та 

захисту інформації України надаються такі пільги: 

1) безоплатне користування закладами охорони здоров'я Міністерства 

оборони України, Служби безпеки України, Державної служби 

спеціального зв'язку та захисту інформації України, Міністерства 

внутрішніх справ України, центрального органу виконавчої влади, що 

забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну 

політику, центрального органу виконавчої влади, що формує і реалізує 

державну політику у сфері державного фінансового контролю, 

запобігання та боротьби з економічними правопорушеннями, інших 

центральних органів виконавчої влади та військових формувань; 

5) переважне право на забезпечення санаторно-курортним лікуванням у 

санаторіях Міністерства оборони України, Служби безпеки України, 

Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, 

Міністерства внутрішніх справ України, центрального органу виконавчої 

влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і 

митну політику, центрального органу виконавчої влади, що формує і 

реалізує державну політику у сфері державного фінансового контролю, 

запобігання та боротьби з економічними правопорушеннями, інших 

центральних органів виконавчої влади та військових формувань ветеранам 

військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам 

податкової міліції, центрального органу виконавчої влади, що формує і 

реалізує державну політику у сфері державного фінансового контролю, 

запобігання та боротьби з економічними правопорушеннями, ветеранам 

державної пожежної охорони, ветеранам Державної кримінально-

виконавчої служби України, ветеранам служби цивільного захисту, 

ветеранам Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації 

України та членам їх сімей з пільговою оплатою вартості путівок у розмірах 
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в жилих будинках усіх форм власності в межах норм, передбачених 

законодавством, або 50-відсоткова знижка вартості палива, в тому 

числі рідкого, в межах норм, встановлених для продажу населенню 

для осіб, які проживають у будинках, що не мають центрального 

опалення; 

та порядку, визначених Кабінетом Міністрів України; 

6) 50-відсоткова знижка плати за користування житлом (квартирної 

плати) та плати за комунальні послуги (водопостачання, газ, електрична, 

теплова енергія та інші послуги), користування квартирним телефоном 

ветеранами військової служби, ветеранами органів внутрішніх справ, 

ветеранами податкової міліції, центрального органу виконавчої влади, 

що формує і реалізує державну політику у сфері державного 

фінансового контролю, запобігання та боротьби з економічними 

правопорушеннями, ветеранами державної пожежної охорони, ветеранами 

Державної кримінально-виконавчої служби України, ветеранами служби 

цивільного захисту, ветеранами Державної служби спеціального зв'язку та 

захисту інформації України і членами їх сімей, які проживають разом з 

ними, в жилих будинках усіх форм власності в межах норм, передбачених 

законодавством, або 50-відсоткова знижка вартості палива, в тому числі 

рідкого, в межах норм, встановлених для продажу населенню для осіб, які 

проживають у будинках, що не мають центрального опалення; 

Стаття 7. Реалізація права на пільги ветеранами військової 

служби, ветеранами органів внутрішніх справ, ветеранами 

податкової міліції, ветеранами державної пожежної охорони, 

ветеранами Державної кримінально-виконавчої служби 

України, ветеранами служби цивільного захисту, ветеранами 

Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації 

України та членами їх сімей 

Ветерани військової служби, ветерани органів внутрішніх справ, 

ветерани податкової міліції, ветерани державної пожежної охорони, 

ветерани Державної кримінально-виконавчої служби України, 

ветерани служби цивільного захисту, ветерани Державної служби 

спеціального зв'язку та захисту інформації України та члени їх сімей 

поряд з пільгами, передбаченими цим Законом, користуються 

пільгами, встановленими для них іншими нормативно-правовими 

актами. 

У разі, коли право на одну і ту саму пільгу передбачено різними 

нормативно-правовими актами, ця пільга надається по одному із них 

за вибором ветерана військової служби, ветерана органів внутрішніх 

справ, ветерана податкової міліції, ветерана державної пожежної 

охорони, ветерана Державної кримінально-виконавчої служби 

України, ветерана служби цивільного захисту, ветерана Державної 

служби спеціального зв'язку та захисту інформації України. 

Вдови (вдівці) померлих (загиблих) ветеранів військової служби, 

Стаття 7. Реалізація права на пільги ветеранами військової служби, 

ветеранами органів внутрішніх справ, ветеранами податкової міліції, 

центрального органу виконавчої влади, що формує і реалізує державну 

політику у сфері державного фінансового контролю, запобігання та 

боротьби з економічними правопорушеннями, ветеранами державної 

пожежної охорони, ветеранами Державної кримінально-виконавчої служби 

України, ветеранами служби цивільного захисту, ветеранами Державної 

служби спеціального зв'язку та захисту інформації України та членами їх 

сімей 

Ветерани військової служби, ветерани органів внутрішніх справ, 

ветерани податкової міліції, центрального органу виконавчої влади, що 

формує і реалізує державну політику у сфері державного фінансового 

контролю, запобігання та боротьби з економічними 

правопорушеннями, ветерани державної пожежної охорони, ветерани 

Державної кримінально-виконавчої служби України, ветерани служби 

цивільного захисту, ветерани Державної служби спеціального зв'язку та 

захисту інформації України та члени їх сімей поряд з пільгами, 

передбаченими цим Законом, користуються пільгами, встановленими для 

них іншими нормативно-правовими актами. 

У разі, коли право на одну і ту саму пільгу передбачено різними 

нормативно-правовими актами, ця пільга надається по одному із них за 

вибором ветерана військової служби, ветерана органів внутрішніх справ, 

ветерана податкової міліції, центрального органу виконавчої влади, що 
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ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів податкової міліції, 

ветеранів державної пожежної охорони, ветеранів Державної 

кримінально-виконавчої служби України, ветеранів служби 

цивільного захисту, ветеранів Державної служби спеціального 

зв'язку та захисту інформації України та члени їх сімей, які 

перебувають на їх утриманні, користуються пільгами, 

передбаченими пунктами 6 - 9 статті 6 цього Закону. 

У разі смерті ветерана військової служби, ветерана органів 

внутрішніх справ, ветерана податкової міліції, ветерана державної 

пожежної охорони, ветерана Державної кримінально-виконавчої 

служби України, ветерана служби цивільного захисту, ветерана 

Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації 

України його сім'ї або особі, яка здійснює поховання, подається 

допомога у проведенні похорону і в день їх звернення виплачується 

грошова допомога на поховання в розмірі тримісячної пенсії 

померлого (загиблого), але не менше п'ятикратного розміру 

мінімальної заробітної плати. Зазначена допомога здійснюється 

військовими комісаріатами та іншими відповідними органами за 

місцем проживання ветерана військової служби, ветерана органів 

внутрішніх справ, ветерана податкової міліції, ветерана державної 

пожежної охорони, ветерана Державної кримінально-виконавчої 

служби України, ветерана служби цивільного захисту, ветерана 

Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації 

України за рахунок коштів, передбачених у Державному бюджеті 

України на соціальний захист населення, що виділяються в 

розпорядження відповідних центральних органів виконавчої влади та 

військових формувань. 

Центральні органи виконавчої влади та органи місцевого 

самоврядування, військові комісаріати зобов'язані надавати 

ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, 

ветеранам податкової міліції, ветеранам державної пожежної 

охорони, ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби 

України, ветеранам служби цивільного захисту, ветеранам Державної 

служби спеціального зв'язку та захисту інформації України 

безоплатно юридичну допомогу з питань, що стосуються реалізації 

прав, визначених цим Законом. 

формує і реалізує державну політику у сфері державного фінансового 

контролю, запобігання та боротьби з економічними 

правопорушеннями, ветерана державної пожежної охорони, ветерана 

Державної кримінально-виконавчої служби України, ветерана служби 

цивільного захисту, ветерана Державної служби спеціального зв'язку та 

захисту інформації України. 

Вдови (вдівці) померлих (загиблих) ветеранів військової служби, 

ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів податкової міліції, 

центрального органу виконавчої влади, що формує і реалізує державну 

політику у сфері державного фінансового контролю, запобігання та 

боротьби з економічними правопорушеннями, ветеранів державної 

пожежної охорони, ветеранів Державної кримінально-виконавчої служби 

України, ветеранів служби цивільного захисту, ветеранів Державної служби 

спеціального зв'язку та захисту інформації України та члени їх сімей, які 

перебувають на їх утриманні, користуються пільгами, передбаченими 

пунктами 6 - 9 статті 6 цього Закону. 

У разі смерті ветерана військової служби, ветерана органів внутрішніх 

справ, ветерана податкової міліції, центрального органу виконавчої 

влади, що формує і реалізує державну політику у сфері державного 

фінансового контролю, запобігання та боротьби з економічними 

правопорушеннями, ветерана державної пожежної охорони, ветерана 

Державної кримінально-виконавчої служби України, ветерана служби 

цивільного захисту, ветерана Державної служби спеціального зв'язку та 

захисту інформації України його сім'ї або особі, яка здійснює поховання, 

подається допомога у проведенні похорону і в день їх звернення 

виплачується грошова допомога на поховання в розмірі тримісячної пенсії 

померлого (загиблого), але не менше п'ятикратного розміру мінімальної 

заробітної плати. Зазначена допомога здійснюється військовими 

комісаріатами та іншими відповідними органами за місцем проживання 

ветерана військової служби, ветерана органів внутрішніх справ, ветерана 

податкової міліції, центрального органу виконавчої влади, що формує і 

реалізує державну політику у сфері державного фінансового контролю, 

запобігання та боротьби з економічними правопорушеннями, ветерана 

державної пожежної охорони, ветерана Державної кримінально-виконавчої 

служби України, ветерана служби цивільного захисту, ветерана Державної 

служби спеціального зв'язку та захисту інформації України за рахунок 

коштів, передбачених у Державному бюджеті України на соціальний захист 

населення, що виділяються в розпорядження відповідних центральних 

органів виконавчої влади та військових формувань. 
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Центральні органи виконавчої влади та органи місцевого 

самоврядування, військові комісаріати зобов'язані надавати ветеранам 

військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам 

податкової міліції, центрального органу виконавчої влади, що формує і 

реалізує державну політику у сфері державного фінансового контролю, 

запобігання та боротьби з економічними правопорушеннями, ветеранам 

державної пожежної охорони, ветеранам Державної кримінально-

виконавчої служби України, ветеранам служби цивільного захисту, 

ветеранам Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації 

України безоплатно юридичну допомогу з питань, що стосуються реалізації 

прав, визначених цим Законом. 

Стаття 8. Позбавлення права на пільги 

Ветерани військової служби, ветерани органів внутрішніх справ, 

ветерани податкової міліції, ветерани державної пожежної охорони, 

ветерани Державної кримінально-виконавчої служби України, 

ветерани служби цивільного захисту, ветерани Державної служби 

спеціального зв'язку та захисту інформації України та члени їх сімей 

позбавляються права на пільги на період відбування ветераном 

військової служби, ветераном органів внутрішніх справ, ветераном 

податкової міліції, ветераном державної пожежної охорони, 

ветераном Державної кримінально-виконавчої служби України, 

ветераном служби цивільного захисту, ветераном Державної служби 

спеціального зв'язку та захисту інформації України призначеного 

судом покарання у вигляді позбавлення волі. 

Стаття 8. Позбавлення права на пільги 

Ветерани військової служби, ветерани органів внутрішніх справ, 

ветерани податкової міліції, центрального органу виконавчої влади, що 

формує і реалізує державну політику у сфері державного фінансового 

контролю, запобігання та боротьби з економічними 

правопорушеннями, ветерани державної пожежної охорони, ветерани 

Державної кримінально-виконавчої служби України, ветерани служби 

цивільного захисту, ветерани Державної служби спеціального зв'язку та 

захисту інформації України та члени їх сімей позбавляються права на 

пільги на період відбування ветераном військової служби, ветераном 

органів внутрішніх справ, ветераном податкової міліції, центрального 

органу виконавчої влади, що формує і реалізує державну політику у 

сфері державного фінансового контролю, запобігання та боротьби з 

економічними правопорушеннями, ветераном державної пожежної 

охорони, ветераном Державної кримінально-виконавчої служби України, 

ветераном служби цивільного захисту, ветераном Державної служби 

спеціального зв'язку та захисту інформації України призначеного судом 

покарання у вигляді позбавлення волі. 

Стаття 10. Посвідчення та нагрудні знаки ветеранів військової 

служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів податкової 

міліції, ветеранів державної пожежної охорони, ветеранів Державної 

кримінально-виконавчої служби України, ветеранів Державної 

служби спеціального зв'язку та захисту інформації України 

Ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, 

ветеранам податкової міліції, ветеранам державної пожежної 

охорони, ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби 

України, ветеранам Державної служби спеціального зв'язку та 

захисту інформації України вручаються посвідчення та нагрудні 

Стаття 10. Посвідчення та нагрудні знаки ветеранів військової служби, 

ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів податкової міліції,  

центрального органу виконавчої влади, що формує і реалізує державну 

політику у сфері державного фінансового контролю, запобігання та 

боротьби з економічними правопорушеннями, ветеранів державної 

пожежної охорони, ветеранів Державної кримінально-виконавчої служби 

України, ветеранів Державної служби спеціального зв'язку та захисту 

інформації України 

Ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, 

ветеранам податкової міліції, центрального органу виконавчої влади, 
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знаки. що формує і реалізує державну політику у сфері державного 

фінансового контролю, запобігання та боротьби з економічними 

правопорушеннями, ветеранам державної пожежної охорони,ветеранам 

Державної кримінально-виконавчої служби України, ветеранам Державної 

служби спеціального зв'язку та захисту інформації України вручаються 

посвідчення та нагрудні знаки. 

Стаття 11. Громадські організації ветеранів військової служби, 

ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів податкової міліції, 

ветеранів державної пожежної охорони, ветеранів Державної 

кримінально-виконавчої служби України, ветеранів служби 

цивільного захисту, ветеранів Державної служби спеціального 

зв'язку та захисту інформації України 

Ветерани військової служби, ветерани органів внутрішніх справ, 

ветерани податкової міліції, ветерани державної пожежної охорони, 

ветерани Державної кримінально-виконавчої служби України, 

ветерани служби цивільного захисту, ветерани Державної служби 

спеціального зв'язку та захисту інформації України згідно з 

законодавством України можуть створювати громадські організації, 

діяльність яких регулюється Законом України "Про об'єднання 

громадян". 

Стаття 11. Громадські організації ветеранів військової служби, 

ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів податкової міліції, 

центрального органу виконавчої влади, що формує і реалізує державну 

політику у сфері державного фінансового контролю, запобігання та 

боротьби з економічними правопорушеннями, ветеранів державної 

пожежної охорони, ветеранів Державної кримінально-виконавчої служби 

України, ветеранів служби цивільного захисту, ветеранів Державної служби 

спеціального зв'язку та захисту інформації України 

Ветерани військової служби, ветерани органів внутрішніх справ, 

ветерани податкової міліції, центрального органу виконавчої влади, що 

формує і реалізує державну політику у сфері державного фінансового 

контролю, запобігання та боротьби з економічними 

правопорушеннями, ветерани державної пожежної охорони, ветерани 

Державної кримінально-виконавчої служби України, ветерани служби 

цивільного захисту, ветерани Державної служби спеціального зв'язку та 

захисту інформації України згідно з законодавством України можуть 

створювати громадські організації, діяльність яких регулюється Законом 

України "Про об'єднання громадян". 

Стаття 12. Відповідальність за порушення законодавства про 

статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх 

справ, ветеранів податкової міліції, ветеранів державної пожежної 

охорони, ветеранів Державної кримінально-виконавчої служби 

України, ветеранів служби цивільного захисту, ветеранів Державної 

служби спеціального зв'язку та захисту інформації України 

Особи, винні у порушенні законодавства про статус ветеранів 

військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів 

податкової міліції, ветеранів державної пожежної охорони, ветеранів 

Державної кримінально-виконавчої служби України, ветеранів 

служби цивільного захисту, ветеранів служби цивільного захисту, 

ветеранів Державної служби спеціального зв'язку та захисту 

інформації України, несуть відповідальність згідно з законодавством 

України. 

Стаття 12. Відповідальність за порушення законодавства про статус 

ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів 

податкової міліції, центрального органу виконавчої влади, що формує і 

реалізує державну політику у сфері державного фінансового контролю, 

запобігання та боротьби з економічними правопорушеннями, ветеранів 

державної пожежної охорони, ветеранів Державної кримінально-виконавчої 

служби України, ветеранів служби цивільного захисту, ветеранів Державної 

служби спеціального зв'язку та захисту інформації України 

Особи, винні у порушенні законодавства про статус ветеранів військової 

служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів податкової міліції, 

центрального органу виконавчої влади, що формує і реалізує державну 

політику у сфері державного фінансового контролю, запобігання та 

боротьби з економічними правопорушеннями, ветеранів державної 

пожежної охорони, ветеранів Державної кримінально-виконавчої служби 

України, ветеранів служби цивільного захисту, ветеранів служби 
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цивільного захисту, ветеранів Державної служби спеціального зв'язку та 

захисту інформації України, несуть відповідальність згідно з 

законодавством України. 

 

ЗАКОН УКРАЇНИ «ПРО ПЕНСІЇ ЗА ОСОБЛИВІ ЗАСЛУГИ ПЕРЕД УКРАЇНОЮ» 

 

Стаття 6. У разі смерті особи, яка мала право на пенсію за 

особливі заслуги відповідно до статті 1 цього Закону, непрацездатні 

члени сім'ї померлого, зазначені в статті 36 Закону України "Про 

загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", мають право 

на встановлення надбавки до пенсії у таких розмірах: за наявності 

одного непрацездатного члена сім'ї - 70 відсотків, двох і більше - 90 

відсотків надбавки до пенсії померлого годувальника або надбавки 

до пенсії, що могла бути йому встановлена.  

У разі смерті військовослужбовця, особи начальницького або 

рядового складу органів внутрішніх справ, особи начальницького або 

рядового складу державної пожежної охорони, особи 

начальницького або рядового складу органів і підрозділів цивільного 

захисту, особи начальницького складу податкової міліції, особи 

начальницького або рядового складу Державної служби спеціального 

зв'язку та захисту інформації України, особи начальницького або 

рядового складу Державної кримінально-виконавчої служби України, 

які загинули (померли) при виконанні службових обов'язків під час 

проходження військової служби, служби в органах внутрішніх справ, 

державній пожежній охороні, органах і підрозділах цивільного 

захисту, податковій міліції, Державній службі спеціального зв'язку 

та захисту інформації України чи Державній кримінально-виконавчій 

службі України внаслідок поранення, контузії, каліцтва або 

захворювання, одержаного під час виконання цих обов'язків, і були 

посмертно нагороджені державними нагородами України або 

колишнього Союзу РСР, зазначеними у статті 1 цього Закону, 

непрацездатні члени сім'ї померлого, зазначені у статті 36 Закону 

України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" 

та статті 30 Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, 

звільнених з військової служби, та деяких інших осіб", мають право 

на встановлення до пенсії надбавки в таких розмірах: за наявності 

одного непрацездатного члена сім'ї - 70 відсотків, двох і більше - 90 

відсотків розміру надбавки, передбаченого для осіб, зазначених у 

пункті 1 статті 1 цього Закону. 

Стаття 6. У разі смерті особи, яка мала право на пенсію за особливі 

заслуги відповідно до статті 1 цього Закону, непрацездатні члени сім'ї 

померлого, зазначені в статті 36 Закону України "Про загальнообов'язкове 

державне пенсійне страхування", мають право на встановлення надбавки до 

пенсії у таких розмірах: за наявності одного непрацездатного члена сім'ї - 

70 відсотків, двох і більше - 90 відсотків надбавки до пенсії померлого 

годувальника або надбавки до пенсії, що могла бути йому встановлена.  

У разі смерті військовослужбовця, особи начальницького або рядового 

складу органів внутрішніх справ, особи начальницького або рядового 

складу державної пожежної охорони, особи начальницького або рядового 

складу органів і підрозділів цивільного захисту, співробітника органів 

центрального органу виконавчої влади, що формує і реалізує державну 

політику у сфері державного фінансового контролю, запобігання та 

боротьби з економічними правопорушеннями, особи начальницького або 

рядового складу Державної служби спеціального зв'язку та захисту 

інформації України, особи начальницького або рядового складу Державної 

кримінально-виконавчої служби України, які загинули (померли) при 

виконанні службових обов'язків під час проходження військової служби, 

служби в органах внутрішніх справ, державній пожежній охороні, органах і 

підрозділах цивільного захисту, на посадах співробітників органів 

центрального органу виконавчої влади, що формує і реалізує державну 

політику у сфері державного фінансового контролю, запобігання та 

боротьби з економічними правопорушеннями, Державній службі 

спеціального зв'язку та захисту інформації України чи Державній 

кримінально-виконавчій службі України внаслідок поранення, контузії, 

каліцтва або захворювання, одержаного під час виконання цих обов'язків, і 

були посмертно нагороджені державними нагородами України або 

колишнього Союзу РСР, зазначеними у статті 1 цього Закону, 

непрацездатні члени сім'ї померлого, зазначені у статті 36 Закону України 

"Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" та статті 30 

Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової 

служби, та деяких інших осіб", мають право на встановлення до пенсії 

надбавки в таких розмірах: за наявності одного непрацездатного члена сім'ї 
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- 70 відсотків, двох і більше - 90 відсотків розміру надбавки, передбаченого 

для осіб, зазначених у пункті 1 статті 1 цього Закону. 

 

ЗАКОН УКРАЇНИ «ПРО РАДІОЧАСТОТНИЙ РЕСУРС УКРАЇНИ» 

 

Стаття 5. Категорії користувачів радіочастотного ресурсу України  

2. До спеціальних користувачів радіочастотного ресурсу України 

відносяться підрозділи і організації Міністерства оборони України, 

Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, 

Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації 

України, Міністерства внутрішніх справ України, Управління 

державної охорони, центральних органів виконавчої влади, що 

забезпечують формування та реалізують державну політику у сфері 

цивільного захисту, центральних органів виконавчої влади, що 

забезпечують реалізацію державної політики у сферах пожежної і 

техногенної безпеки, захисту державного кордону, виконання 

кримінальних покарань, єдиної державної податкової та митної 

політики (у частині застосування радіоелектронних засобів 

податковою міліцією), якщо їх діяльність пов'язана з використанням 

радіоелектронних засобів виключно для виконання функціональних 

обов'язків і за умови їх фінансування виключно за рахунок 

Державного бюджету України, а також центральних органів 

виконавчої влади, що забезпечують формування та реалізують 

державну політику у сфері транспорту, в частині застосування 

радіоелектронних засобів об'єднаної цивільно-військової системи 

організації повітряного руху України та забезпечення польотів і в 

частині застосування радіоелектронних засобів Державною 

спеціальною службою транспорту, системи екстреної медичної 

допомоги. 

Стаття 5. Категорії користувачів радіочастотного ресурсу України  

2. До спеціальних користувачів радіочастотного ресурсу України 

відносяться підрозділи і організації Міністерства оборони України, Служби 

безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, центрального 

органу виконавчої влади, що формує і реалізує державну політику у 

сфері державного фінансового контролю, запобігання та боротьби з 

економічними правопорушеннями, Державної служби спеціального 

зв'язку та захисту інформації України, Міністерства внутрішніх справ 

України, Управління державної охорони, центральних органів виконавчої 

влади, що забезпечують формування та реалізують державну політику у 

сфері цивільного захисту, центральних органів виконавчої влади, що 

забезпечують реалізацію державної політики у сферах пожежної і 

техногенної безпеки, захисту державного кордону, виконання кримінальних 

покарань, єдиної державної податкової та митної політики (у частині 

застосування радіоелектронних засобів), якщо їх діяльність пов'язана з 

використанням радіоелектронних засобів виключно для виконання 

функціональних обов'язків і за умови їх фінансування виключно за рахунок 

Державного бюджету України, а також центральних органів виконавчої 

влади, що забезпечують формування та реалізують державну політику у 

сфері транспорту, в частині застосування радіоелектронних засобів 

об'єднаної цивільно-військової системи організації повітряного руху 

України та забезпечення польотів і в частині застосування 

радіоелектронних засобів Державною спеціальною службою транспорту, 

системи екстреної медичної допомоги. 

  

ЗАКОН УКРАЇНИ «ПРО ДЕРЖАВНУ ПРИКОРДОННУ СЛУЖБУ УКРАЇНИ» 

 

Стаття 20. Права Державної прикордонної служби України  

Органам, підрозділам, військовослужбовцям, а також  

працівникам Державної прикордонної служби України, які 

відповідно до їх службових обов'язків можуть залучатися до 

оперативно-службової діяльності, для виконання покладених на  

Державну прикордонну службу України завдань надається право:  

 9) за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що 

Стаття 20. Права Державної прикордонної служби України  

Органам, підрозділам, військовослужбовцям, а також  

працівникам Державної прикордонної служби України, які відповідно до їх 

службових обов'язків можуть залучатися до оперативно-службової 

діяльності, для виконання покладених на  

Державну прикордонну службу України завдань надається право:  

 9) за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що формує 
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забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну 

політику, центральним органом виконавчої влади, що реалізує 

державну політику у сфері авіаційного транспорту, та Міністерством 

оборони України надавати дозвіл щодо вильоту і посадки повітряних 

суден з аеропортів (аеродромів), у яких відсутні пункти пропуску 

через державний кордон України; 

і реалізує державну політику у сфері державного фінансового 

контролю, запобігання та боротьби з економічними 

правопорушеннями, центральним органом виконавчої влади, що реалізує 

державну політику у сфері авіаційного транспорту, та Міністерством 

оборони України надавати дозвіл щодо вильоту і посадки повітряних суден 

з аеропортів (аеродромів), у яких відсутні пункти пропуску через 

державний кордон України; 

 

ЗАКОН УКРАЇНИ «ПРО ЗАГАЛЬНООБОВ'ЯЗКОВЕ ДЕРЖАВНЕ ПЕНСІЙНЕ СТРАХУВАННЯ» 

 

Стаття 64. Права та обов'язки виконавчої дирекції Пенсійного 

фонду та її територіальних органів 

1. Виконавча дирекція Пенсійного фонду та її територіальні органи 

мають право: … 

10) у разі виявлення порушень порядку використання коштів 

Пенсійного фонду звертатися в установленому законом порядку до 

органів прокуратури, внутрішніх справ, служби безпеки та 

податкової міліції; 

Стаття 64. Права та обов'язки виконавчої дирекції Пенсійного фонду та 

її територіальних органів 

1. Виконавча дирекція Пенсійного фонду та її територіальні органи 

мають право: … 

10) у разі виявлення порушень порядку використання коштів Пенсійного 

фонду звертатися в установленому законом порядку до органів 

прокуратури, внутрішніх справ, служби безпеки та центрального органу 

виконавчої влади, що формує і реалізує державну політику у сфері 

державного фінансового контролю, запобігання та боротьби з 

економічними правопорушеннями;  

 

ЗАКОН УКРАЇНИ «ПРО ПОХОВАННЯ ТА ПОХОРОННУ СПРАВУ» 

 

Стаття 15. Поховання померлих військовослужбовців, осіб 

начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, 

Державної кримінально-виконавчої служби України та осіб 

начальницького і рядового складу податкової міліції 
Збройні Сили України, інші утворені відповідно до закону 

військові формування, а також Служба безпеки України, 

Міністерство внутрішніх справ України, інші державні органи 

надають допомогу в проведенні поховання померлих сім'ям, батькам 

або іншим особам, які зобов'язалися поховати померлих 

військовослужбовців, осіб начальницького та рядового складу 

органів внутрішніх справ, Державної кримінально-виконавчої 

служби України, осіб начальницького і рядового складу 

податкової міліції, які померли (загинули) під час проходження 

служби (виконання службових обов'язків), компенсують матеріальні 

витрати на ритуальні послуги та на спорудження надгробків у 

порядку та розмірах, що визначаються Кабінетом Міністрів України. 

Стаття 15. Поховання померлих військовослужбовців, осіб 

начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, Державної 

кримінально-виконавчої служби України та співробітників органів 

центрального органу виконавчої влади, що формує і реалізує державну 

політику у сфері державного фінансового контролю, запобігання та 

боротьби з економічними правопорушеннями 
Збройні Сили України, інші утворені відповідно до закону військові 

формування, а також Служба безпеки України, Міністерство внутрішніх 

справ України, інші державні органи надають допомогу в проведенні 

поховання померлих сім'ям, батькам або іншим особам, які зобов'язалися 

поховати померлих військовослужбовців, осіб начальницького та рядового 

складу органів внутрішніх справ, Державної кримінально-виконавчої 

служби України, співробітників органів центрального органу 

виконавчої влади, що формує і реалізує державну політику у сфері 

державного фінансового контролю, запобігання та боротьби з 

економічними правопорушеннями, які померли (загинули) під час 
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проходження служби (виконання службових обов'язків), компенсують 

матеріальні витрати на ритуальні послуги та на спорудження надгробків у 

порядку та розмірах, що визначаються Кабінетом Міністрів України. 

 

ЗАКОН УКРАЇНИ «ПРО ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ» 

 

Стаття 27. Телекомунікаційна мережа загального користування 

7. Оператори телекомунікацій, незалежно від форм власності, в 

першу чергу надають у користування на договірних засадах ресурси 

своїх мереж державній системі урядового зв'язку, національній 

системі конфіденційного зв'язку, органам з надзвичайних ситуацій, 

безпеки, оборони, внутрішніх справ України у порядку, 

встановленому ЦОВЗ. 

Стаття 27. Телекомунікаційна мережа загального користування 

7. Оператори телекомунікацій, незалежно від форм власності, в першу 

чергу надають у користування на договірних засадах ресурси своїх мереж 

державній системі урядового зв'язку, національній системі конфіденційного 

зв'язку, органам з надзвичайних ситуацій, безпеки, оборони, внутрішніх 

справ України, центрального органу виконавчої влади, що формує і 

реалізує державну політику у сфері державного фінансового контролю, 

запобігання та боротьби з економічними правопорушеннями у порядку, 

встановленому ЦОВЗ. 

Стаття 38. Права операторів, провайдерів телекомунікацій 

2. Відключення кінцевого обладнання підрозділам Міністерства 

оборони України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої 

розвідки України, Державної служби спеціального зв'язку та захисту 

інформації України, Міністерства внутрішніх справ України, 

центрального органу виконавчої влади, що забезпечує 

формування та реалізує державну податкову і митну політику, 

центральних органів виконавчої влади, що забезпечують формування 

та реалізують державну політику у сферах цивільного захисту, 

пожежної і техногенної безпеки, захисту державного кордону, 

з'єднувальних ліній служб екстреного виклику здійснюється в 

порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. 

Стаття 38. Права операторів, провайдерів телекомунікацій 

2. Відключення кінцевого обладнання підрозділам Міністерства оборони 

України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, 

Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, 

Міністерства внутрішніх справ України, центрального органу виконавчої 

влади, що формує і реалізує державну політику у сфері державного 

фінансового контролю, запобігання та боротьби з економічними 

правопорушеннями, центральних органів виконавчої влади, що 

забезпечують формування та реалізують державну політику у сферах 

цивільного захисту, пожежної і техногенної безпеки, захисту державного 

кордону, з'єднувальних ліній служб екстреного виклику здійснюється в 

порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. 

Стаття 39. Обов'язки операторів і провайдерів телекомунікацій 

1. Оператори телекомунікацій зобов'язані: … 

9) першочергово надавати телекомунікаційні послуги підрозділам 

Міністерства оборони України, Служби безпеки України, Служби 

зовнішньої розвідки України, Державної служби спеціального зв'язку 

та захисту інформації України, Міністерства внутрішніх справ 

України, центрального органу виконавчої влади, що забезпечує 

формування та реалізує державну податкову і митну політику, 

центральних органів виконавчої влади, що забезпечують формування 

та реалізують державну політику у сферах цивільного захисту, 

пожежної і техногенної безпеки, захисту державного кордону; … 

4. Оператори телекомунікацій зобов'язані за власні кошти 

Стаття 39. Обов'язки операторів і провайдерів телекомунікацій 

1. Оператори телекомунікацій зобов'язані: … 

9) першочергово надавати телекомунікаційні послуги підрозділам 

Міністерства оборони України, Служби безпеки України, Служби 

зовнішньої розвідки України, Державної служби спеціального зв'язку та 

захисту інформації України, Міністерства внутрішніх справ України, 

центрального органу виконавчої влади, що формує і реалізує державну 

політику у сфері державного фінансового контролю, запобігання та 

боротьби з економічними правопорушеннями, центральних органів 

виконавчої влади, що забезпечують формування та реалізують державну 

політику у сферах цивільного захисту, пожежної і техногенної безпеки, 

захисту державного кордону; … 
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встановлювати на своїх телекомунікаційних мережах технічні 

засоби, необхідні для здійснення уповноваженими органами 

оперативно-розшукових заходів і забезпечувати функціонування цих 

технічних засобів, а також у межах своїх повноважень сприяти 

проведенню оперативно-розшукових заходів та недопущенню 

розголошення організаційних і тактичних прийомів їх проведення. 

Оператори телекомунікацій зобов'язані забезпечувати захист 

зазначених технічних засобів від несанкціонованого доступу. 

4. Оператори телекомунікацій зобов'язані за власні кошти встановлювати 

на своїх телекомунікаційних мережах технічні засоби, необхідні для 

здійснення уповноваженими органами оперативно-розшукових заходів, 

негласних слідчих (розшукових) дій і забезпечувати функціонування цих 

технічних засобів, а також у межах своїх повноважень сприяти проведенню 

оперативно-розшукових заходів, негласних слідчих (розшукових) дій та 

недопущенню розголошення організаційних і тактичних прийомів їх 

проведення. Оператори телекомунікацій зобов'язані забезпечувати захист 

зазначених технічних засобів від несанкціонованого доступу. 

 

ЗАКОН УКРАЇНИ 

«ПРО ЗАСАДИ ЗАПОБІГАННЯ І ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ» 

 

Стаття 4. Суб'єкти відповідальності за корупційні 

правопорушення 

1. Суб'єктами відповідальності за корупційні правопорушення є: 

1) особи, уповноважені на виконання функцій держави або 

місцевого самоврядування: … 

д) особи рядового і начальницького складу органів внутрішніх 

справ, державної кримінально-виконавчої служби, Державної служби 

спеціального зв'язку та захисту інформації України, податкової 

міліції, особи начальницького складу органів та підрозділів 

цивільного захисту; 

Стаття 4. Суб'єкти відповідальності за корупційні правопорушення 

1. Суб'єктами відповідальності за корупційні правопорушення є: 

1) особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого 

самоврядування: … 

д) особи рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ, 

державної кримінально-виконавчої служби, Державної служби 

спеціального зв'язку та захисту інформації України, посадові особи органів 

центрального органу виконавчої влади, що формує і реалізує державну 

політику у сфері державного фінансового контролю, запобігання та 

боротьби з економічними правопорушеннями, особи начальницького 

складу органів та підрозділів цивільного захисту; 

 

ЗАКОН УКРАЇНИ «ПРО ПРАВИЛА ЕТИЧНОЇ ПОВЕДІНКИ» 

 

Стаття 2. Суб'єкти, на яких поширюється дія цього Закону 

1. Суб'єктами, на яких поширюється дія цього Закону, є особи, 

уповноважені на виконання функцій держави або місцевого 

самоврядування (далі - особи, уповноважені на виконання функцій 

держави або місцевого самоврядування): … 

6) особи рядового і начальницького складу органів внутрішніх 

справ, державної кримінально-виконавчої служби, органів та 

підрозділів цивільного захисту, Державної служби спеціального 

зв'язку та захисту інформації України, особи начальницького 

складу податкової міліції; 

Стаття 2. Суб'єкти, на яких поширюється дія цього Закону 

1. Суб'єктами, на яких поширюється дія цього Закону, є особи, 

уповноважені на виконання функцій держави або місцевого 

самоврядування (далі - особи, уповноважені на виконання функцій держави 

або місцевого самоврядування): … 

6) особи рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ, 

державної кримінально-виконавчої служби, органів та підрозділів 

цивільного захисту, Державної служби спеціального зв'язку та захисту 

інформації України, посадові особи органів центрального органу 

виконавчої влади, що формує і реалізує державну політику у сфері 

державного фінансового контролю, запобігання та боротьби з 

економічними правопорушеннями; 



41 

 

ЗАКОН УКРАЇНИ «ПРО ДЕПОЗИТАРНУ СИСТЕМУ УКРАЇНИ» 

 

Стаття 25. Доступ до інформації, що міститься у системі 

депозитарного обліку 

1. Інформація, що міститься у системі депозитарного обліку, 

надається депозитарними установами на письмову вимогу: … 

2) органів прокуратури України, Служби безпеки України, 

Міністерства внутрішніх справ України, податкової міліції - 

стосовно проведення операцій на рахунках конкретної юридичної 

або фізичної особи за визначений період виключно в межах 

кримінальної або оперативно-розшукової справи; 

 

Стаття 25. Доступ до інформації, що міститься у системі депозитарного 

обліку 

1. Інформація, що міститься у системі депозитарного обліку, надається 

депозитарними установами на письмову вимогу: … 

2) органів прокуратури України, Служби безпеки України, Міністерства 

внутрішніх справ України, центрального органу виконавчої влади, що 

формує і реалізує державну політику у сфері державного фінансового 

контролю, запобігання та боротьби з економічними 

правопорушеннями - стосовно проведення операцій на рахунках 

конкретної юридичної або фізичної особи за визначений період виключно в 

межах кримінального провадження або оперативно-розшукової справи; 
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