Соціальний захист жінок-військовослужбовців
Військовослужбовці є суб’єктами військових трудових правовідносин,
які перебувають під захистом держави, мають усю повноту прав та свобод
громадян України з урахуванням особливостей, що визначаються
Конституцією України, законами України з військових питань, військовими
статутами Збройних Сил України та іншими нормативно-правовими актами.
Гарантії правового і соціального захисту громадян України, які
виконують конституційний обов'язок щодо захисту Вітчизни, забезпечуються
відповідно до законів України “Про Збройні Сили України”, “Про соціальний
і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей”, “Про пенсійне
забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб”,
“Про державні гарантії соціального захисту військовослужбовців, які
звільняються із служби у зв'язку з реформуванням Збройних Сил України, та
членів їхніх сімей” та іншими законами.
Частиною 8 статті 10-1 Закону України “Про соціальний і правовий
захист військовослужбовців та членів їх сімей” передбачено, що
військовослужбовцям, крім військовослужбовців строкової військової
служби, додаткові відпустки у зв'язку з навчанням, творчі відпустки та
соціальні відпустки надаються відповідно до Закону України “Про
відпустки”. Інші додаткові відпустки надаються їм на підставах та в порядку,
визначених відповідними законами України.
Статтею 19 Закону України “Про відпустки” передбачено, що жінці,
яка працює і має двох або більше дітей віком до 15 років, або дитинуінваліда, або яка усиновила дитину, матері інваліда з дитинства підгрупи А I
групи, одинокій матері, батьку дитини або інваліда з дитинства підгрупи А I
групи, який виховує їх без матері (у тому числі у разі тривалого перебування
матері в лікувальному закладі), а також особі, яка взяла під опіку дитину або
інваліда з дитинства підгрупи А I групи, чи одному із прийомних батьків
надається щорічно додаткова оплачувана відпустка тривалістю 10
календарних днів без урахування святкових і неробочих днів. За наявності
декількох підстав для надання цієї відпустки її загальна тривалість не може
перевищувати 17 календарних днів.
Отже, і жінки-військовослужбовці (крім військовослужбовців
строкової служби) мають право на дану додаткову соціальну відпустку.
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