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Про соціальний захист працівників митю-rх органів 

Державна служба в митних органах почесна 

відповідальна. а .ТJе й небезпечна для життя та ·щоров·я митниюв . 

Навіть ·.ш відсутності прямих збройних конфлікгів серед працівників 
\'ІИПrих органів бувають ·оа гиблі й поранені. В умовах :1агострення 

кримшогенноі ситуацп на кордонах України ·1росла кількість 

випадків фі зичної ро~шрави над митниками. 

Професійний ризик, із яким постійно стикаються 

працівники митних органів при виконанні службових обов ' язків по 

'Іа провадженЮQ митного контрошо , вимагає надання їм додаткових 

гарантій соціального захисту. І саме забезпечення таких гарантій 
покладено на правовий інститут страхування. за допомогою якого 

держава надає додаткову матеріальну допомогу застрахованій особі 

або членам її сімей у випадках загибелі , поранення чи інвалідності 
·шстрахованого. 

У ст.6 Закону України "Про страхування " . від 7 бере ·.шя 
1996 р . поряд 31 страл")'ванням деяких категорій державних 

службовців (суддів . працівників органів внутрішніх справ, 

прокуратури . державної податкової адміністрації та ін .) державне 

особисте страхування як його обов ·язковий вид передбаLrено і для 

працівників ,\Іитни.х органів [1] . Статтн 163 Митного кодексу 

України також передбачає обов 'я·.1ко вість державного страхування 

працівни ків \ІИтних органів. 

Підстави і-і порядок сплати страхової С\'МИ працівникам 

митних органів nередбачені Положенням про порядок і :~· мови 

державного особистого страхування працівників митних органів , 

·оатвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 19 
серпня 1992 р. N2 487 [2]. 

Аналізуючи чинне законодавство. ми бачимо. що виплата 

страхових сум працівникам митних органів або членаNt: їх сімей nри 

3агибелі. nораненні чи зюшорюванні :щійсЮQється за двох обставин : 

а) у разі загибелі при виконанні службових обов' я·1ків . 

пов 'язаних '3 безпосередньою участю в здійсненні митного 

контрото чи боротьбі з і злочинністю ; 
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б) у разі каліцтва. 3аподіяного працівникові ~rитного 

орган~· при виконанні службових обов' язків. а також інвалідності. 

що настала в період проходження служби. 

Розміри виплачуваних сум у цих двох випадках теж різні. 

Так. у разі '.\агибелі або смерті працівника ~штного органу. що 

сталася при ви конанні або у зв· я·3ку ·з виконанням ним своїх 

службових обов· юків. його спадкоємцяи вип.1а чУється страхова 

сума в рюмірі. визнененому шляхом ;lІ.lеННJІ ;1есятирічного 

грошового утримання 3астрахованого '.\а останньою посадою 

(посадами) на мінімальну 3аробітh)' плату на день страхової події і 

множення одержаного результату на мінімальну ·заробітну п.rтап· на 

день подачі 3аяви на вюпату страхової суми. 

Загибель чи поранення працівника 

вважається таким, шо настали при виконанні 

митних органів 

ним службових 

обов'язків, бе:шосередньо пов ' язано з участю в 'Jабезпеченні 

митного кончюJію чи в боротьбі ·зі ·;лочинністю. якшо вони мали 

місце за Т<lких обставин: 

при виконанні службового обов' я·шу по захист\' 

економічного інтересу України~ 

при нападі на працівника митного ·органу. який 

перебуває поза службою. '3 метою по~rсти "Ja законні дії. що бупи 

пов'юані з припиненням правопорушення. "Jатриманням чи 

викриттям правопорушника в період спужбк 

при таких бе·тосере;щіх дІях правопорушення 

(контрабанда). як напад. опір. ·1ахоштення прашвника шпних 

органів як 3аручника. а також при переслідуванні й ·штриманні 

правопорушника (злочинця). припиненні порушення останнім 

. митних правил: 
- у разі втрати застрахованим працівником митних органів 

працездатності в результаті поранення (конт:пії. травми або 

каліцтва), захворювання, що сталося при виконанні або у ·щ • я·жу ·.1 

виконанням ним службових обов·юків у розмірі. що '3<1.'тежить від 

ступеня втрати працездатності. при встановленні інвалідності. 

А :згідно з Порядком та уиова~rи державного 

обов 'я:шового особистого страхування службових осіб контрольно

ревізійної служби в Україні від 5 липня 1993 р. страхова сума nри 

пораненні реві:юра (без визначення інвалідності) встановлена в 

розмірі "від п 'ятимісячного грошового утримання" [3]. Положення 
ж про обов'язкове державне страхуванюr посадових осіб 

Державного комітету України по стандартизації. методологЇІ та 
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сертифікації від 12 шатого 1996 р. передбачає. що у випадку 

поранення цим категоріям осіб сnлачуються грошові утримання в 

розмірі "від однорічного доп' ятирічного грошового утримання"-

Такий погляд :шконодавця на цю проблем~' не може не 

викпикати подиву , тому виникає питання: яю ж юпегорії 

службовців отримують більше ушкоджень і поранень -- прапівники 

контрольно-ревізійного апарату 'ІИ працівники митної служби') 

Адже :1а виконуваними функціананьними обов.5nками 

дер>юlвні службовці належать .'J:O кабінетних прапівників і основна 

ї:х робота пов ·язана ·1 документацією. тоді як робота більшості 

працівників полягає у бе·шосередній боротьбі Іі Jлочинними 

елементами у сфері охорони \ІИтноrо правопорндку. До того ж 

щорічно гине й отрИJ\·rує поранення набагато бі.1ьше митників. аніж 

працівників '3азначених органів. Може скл:астися враження, що на 

сплаті належних стра:хових виплат держава вирішила 'І<Ющадити на 

працівника:..; митниці. 

Також "дискримінаційний" підхід зберігається і при 

встановленні працівникові митного органу інвалідності. Судіть самі. 

У разі встановлення застрахованому інвалідності. що настала в 

період проходження служби, однак, не пізніше як LJepeз три місяці 

пісня звільнення цього строку, але внаслідок ·5ахворювання чи 

нещасного випадку. що мали місце при виконанні службових 

обов· я:ш.ів. страхове відшкодування спmNується: 

- інвалідові l групи - у розмірі п'ятирічного грошового 

утриманюt: 

інвалідові 

грошового УТРИ:\·rання: 

- інвалідові Ш 

утримання. 

П групи у розмІрІ 'Ютирирічного 

групи - \' розмірі трирічного грошового 

Водночас при встановленні інвалідності працівникові 

відомчої та сільської пожежної охорони йому сплачується при 

інвалідності І групи - грошове утрю1ання 3а десять років: ІІ групи

за дев'ять років: ІІІ групи- 'Ja сім років [4]. У той же час правила 
обов· язково го страхування працівників лісової охорони 

передбачають. шо при настанні інвалідності І групи застрахованому 

виплачується грошове утримання за вісім років. П групи - за сім 

років, ІІІ групи- 'Ja шість років [5]. 
Як бачимо, ситуація, яка склалася при виплаті 

працівникам митних органів та членам їх сімей страхових су :vІ у рюі 

отримання поранення. встановлення інвалідності порівняно 'J 
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іншими державними спужбовцями викликає здивування. Ось чо.му 

ми поділяємо думку, яка вже висловлюва:1ася в юридичній 

літературі щодо встановлення уніфікованого fiOJ.нipJ; cmpaxormї 

суми на випшJок поранення чи інвалідності ociu, які підлягають 

держ·авнтну обов 'язІШВОА·tу ocoбucmo.JVtY сrпрах\нюнню. і ОІ<ремо 

визначення уніфікованого poз.JVtipv апрахової cvл.tu для праціrтикі6 

всіх держ·авних органів, які отримали пораненю1 чи інвалідність при 

виконанні ними своїх службових обов· юків. пов· юаних і:І 

безпосередньою участю в охороні інтересів держави і суспільства. 

Ро:шір одноразової допомоги. ·1 нашої точки ·юру. при отриманні 
поранення повинен встанов:'ІЮватися в pm~ripi ві.J однорічного .10 

п'ятирічного грошового утриманюt 3а останньою посадою. При 

встановленні ж інвалідності ці розміри мають бути ·1більшсні ·1 
урахуванням певної кратності. Таким чином. \Ш вважаємо . що 

справедлива й уніфікована система державного обов· юкового 

особистого страхування працівників митних органів дозволить 

належним чином реалізувати їх конституційне пр·аво на соціальне 

з<ібе:шечення. 
Назване 3абе3пес1ення :vюже бути реа:1і·.ющ1но у вппяд1 

надання працівникам митних органів низки пі:1ьг. іrІ\ИМ и вони 

мають право користуватися: при отриманні житла. вслІнов :lснні 

квартирних телефонів, влаштуванні дітей у дошкільні ·Іш<шІди, 

вирішенні інших питань соціально-побутового характеру в порядку. 

передбаченому законодавством України. Фактично встановлені 

пільги пов'язані з відносинами, що регулюються. uивільни'r і 

трудовим '3аконодавством . На жаль. нині відповідно до ст 58 Закону 
України "Про Державний бюджет на 2001 рік" дія певних пільг JЛЯ 
працівників митних органів прюупинена. Необхідно ·ш1начити. що. 

по - перше . це суперечить Конституції України та МитнО\І} 

кодексу України. по-друге, негативно впливає на стан соціальної 

·1ахишеності працівників митних органів. 
Під час несення служби цими працівниками Ї.\ соціальний 

·1ахист відбувається шляхом '3астосуванюІ норіІІ трудового 

·1аконодавства. Дrur них встановлюється 41-годинни й робочий 

тиждень. але в необхідних випадках атестовані посадові особи 

несуть службу понад передбачсну тривалість робочого Ч(}С:І' . а Т<!І\ОЖ 

у вихідні та святкові дні. 

Правовий і соціальний '3ахист працівників митних органів 

через їх належність до особливого виду державної служби має нижу 
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обмежень. ·~акріплених у відповідних '3аконодавчих і нормативних 

актах. 

Звідси випливає, що такий '3ахист, ІНаюле кажучи, 

ко~rплекс пі.1ьг і переваг для працівників митних органів та членів їх 

сі~Іей. '3акріплений у законодавстві. повинен компенсувати не тільки 

важкі у~юви праці, а й обмеження. законодавчо встановлені для 

ни:х. і довести до рівня виваженого співвідношення прав та 

обов·юків , які мають інші категорії державних службовців. 

За допомогою держав}[ОГО ре гу лювання сnіввідношення 

прав і пільг митних працівників мо:>ке підтримуватися їх сумарна 

рівноправність порівняно 'J іншими категоріями громадян. Фактична 
рівність досягається шляхом суспільного вИ'>нання nевних 

ро·.1біжностей ~Ііж людьми_ обv~ювлених об'єктивними причинами. 

та надання додаткових прав. ПІ.lьг 1 переваг. що до'3воля:ють . 

конкрети-Jу вати службово-трудовий ·ш:хист працівників митних 

органІв. 

Вважаємо. що саме цей комплекс науково обгрунтованих 

nропо·1ицій щодо ·>ахисту працівників митних органів дозволить 

певною мірою з3повнити прога ,1ию1 в теорії і практиці 

органі:~аційно-кадрової сфери управління митною справою. 

Крім цього. соціальну ·~ахищеність працівників митних 

орга1-1.ів можна ро:~глядати не тільки ЯІ< 3абезпеченю1 шперіальними 

блага11ш. а й як реальну lІюжливість для освіти. підвищення їх 

професійного й культурного рівня. '3адоволенюІ духовних та інших 

потреб . 

Спи ст: літературrІ.'l. Відомості В<>рхонної Ради України . - І 996.-N~ І ~.-Ст.?g. 2. 'ЗП 

Україн и .-1992 . · N22 . -Ст.2 27: 1994.- N2ІО. - Ст.24~: 1995- N2 6.· Cr. 146. З. 'JЛ У кр<t їни 

.- 1993 .· N2 1\.- Ст.25З. 4 . Положення про п орядок і y~togи обон·іІ·< ко воrо ощбистоrо 

~траху~ання ІІrа Іtівннкін відо~Рюї 1а J..:і : н.ської пожежної о .'\орони t 1 ІЛ tнів 

J.tобровільних ІІ ОЖсЖІ ·ІИ ~ к•шанд '!:~тн . Ію с·l . КМУ від 3 квітня 19')5 р . N2 232 ;/ЗП 

Укrаїни . - 1995 .- N':! () ,- (' 1. І 51J . 5. П І)рЯЛ.і.1К ta уі\ ІОВІ-І ofioFt ·>пковоІ ·о дсrжаrнюго 

t..'ТрахуRСІНН >І праt!іНІІн к ін ,І t..::ріt..:ан н 'й ;1it:t)BOЇ о .\t>р онн 'іатв. ІІ ОL' 1·. Kf.A)/ Rід З l ЛИПН>І 
1995 р. N2 5Х9 '/ І ;JOJJ . ·•а І<о ІІ с>На н с 1 н;< і Іорин. І Ірак ПІКИ України.-1997.· N2 4. -С. \4 І

\42 . 
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