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Соціально - правовий статус бійців АТО (антитерористичної операції) 
чітко визначено в законодавстві, а саме в п. 19 ч.1 ст. 6 Закону України «Про 
статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», згідно із яким статус 
учасника бойових дій має право отримати в зв'язку з участю в АТО 
військовослужбовці (резервісти, військовозобов'язані) і працівники Збройних 
Сил України, Національної гвардії України, Служби безпеки України, Служби 
зовнішньої розвідки України, Державної прикордонної служби України, 
Державної спеціальної служби транспорту, особи рядового, начальницького 
складу ;, військовослужбовці, працівники MBС, інших утворених відповідно до 
законів України військових формувань. Ці особи набувають вказаний статус за 
умови, що вони захищали незалежність, суверенітет і територіальну цілісність 
України і брали безпосередню участь в АТО, забезпеченні її проведення, 
перебуваючи безпосередньо в районах цієї операції. 

Крім того, статус учасника бойових дій має право отримати працівники 
підприємств, установ, організацій. Підстава - їх залучали і вони брали 
безпосередню участь в АТО в районах її проведення в порядку, встановленому 
законодавством. Йдеться перш за все про співробітників будівельних, 
рятувальних, транспортних, громадського харчування та інших підприємств, 
якщо відповідний роботодавець офіційно був притягнутий до здійснення АТО. 

Факторами, які впливають на соціально-правовий статус учасників АТО 
є: правова база, політична ситуація в країні, криза в державі та найголовнішим 
фактором є нестабільна ситуація на сході країни. Основними проблемами 
бійців АТО є: 1. Отримання статусу учасника бойових дій. Тобто 
документальне підтвердження участі в Антитерористичній операції. Тому, що 
саме така документальне підтвердження надає в подальшому виплату 
соціальних пільг. Проблема на даному етапі полягає в тому, що держава 
занадто повільно та довго видає відповідні посвідчення учасників АТО. 2. 
Проблема матеріального плану. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів 
України «Питання грошового забезпечення військовослужбовців, які проходять 
військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період» 
учасники АТО мають право отримувати грошове забезпечення в повному 
обсязі, з урахуванням всіх надбавок та премій, на рівні військовослужбовців 
контрактної служби, а також мають право використовувати весь комплекс 
гарантій соціального і правового захисту, встановлених законодавством як для 
військовослужбовців. Але суть проблеми полягає в тому, що державі не 
вистачає коштів для виплат, на які учасники АТО мають відповідне право за 
законом. А тому такі виплати надаються дуже повільно та не всім учасникам 
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бойових дій. Проблема медичного забезпечення. На даному етапі держава 
вживає заходи щодо надання своєчасного лікування бійців АТО та їх 
реабілітації, але на практиці цих заходів замало. Велику допомогу надають 
волонтери, але учасникам бойових дій потрібно орієнтуватися у правовому полі 
свої прав більш активно у зв’язку із тим, що державна бюрократична система, 
управління не націлена на підтримку соціальних гарантій бійців АТО. 
Насправді існує велика кількість нормативних актів, які надають соціальні 
пільги бійцям АТО та їх сім’ям, проблема криється в отриманні цих пільг на 
постійній основі. Автор вважає, що вихід із ситуації полягає у тому, щоб 
юридична спільнота та військовослужбовці об’єднали зусилля на шляху 
створення правової держави. 
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Туристична галузь в Україні займає невисокі позиції серед інших 

секторів економіки, і розвиток її діяльності гальмується за багатьох причин: 
нерозвинена нормативно-правова база; неналежна якість туристичних 
продуктів та послуг; недостатня популяризація внутрішнього українського 
туристичного відпочинку; економічна та політична нестабільність; недостатній 
контроль легітимності виконання процедур сертифікації, відсутність державної 
підтримки. 


