
53 

Версія 03 

 

 
Надання статусу особи, на яку поширюється чинність Закону 

України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 

захисту", членам сімей загиблих (таких, що пропали безвісти), 

померлих під час безпосередньої участі в антитерористичній 

операції, забезпеченні її проведення, під час забезпечення 

здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, 

відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у 

Донецькій та Луганській областях 
 

Управління соціального захисту населення Запорізької міської ради по Вознесенівському району 

Управління соціального захисту населення Запорізької міської ради по Дніпровському району 

Управління соціального захисту населення Запорізької міської ради по Заводському району 

Управління соціального захисту населення Запорізької міської ради по Комунарському району 

Управління соціального захисту населення Запорізької міської ради по Олександрівському району 

Управління соціального захисту населення Запорізької міської ради по Хортицькому району 

Управління соціального захисту населення Запорізької міської ради по Шевченківському району 

 

1. Перелік категорій 

одержувачів послуги 

Громадяни, які належать до категорій осіб, зазначених 

у абз. 4-8, п. 1 статті 10 Закону України «Про статус 

ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»  

2. Вичерпний перелік 

документів, необхідних для 

отримання послуги, а також 

вимоги до них 

1. Для осіб, зазначених в абзаці другому пункту 2 
Порядку надання статусу особи, на яку поширюється 
чинність Закону України “Про статус ветеранів 
війни, гарантії їх соціального захисту”, деяким 
категоріям осіб, затвердженого ПКМУ від 23.09.2015 
№ 740 (далі - Порядок): 

1.1 заява; 

1.2 свідоцтво про смерть (копія) або повідомлення про 
загибель особи; 

1.3 копія договору про провадження волонтерської 
діяльності (за наявності) або копія договору про 
надання волонтерської допомоги (за наявності); 

1.4 свідчення командира (начальника) військової 
частини (органу, підрозділу), керівника добровольчого 
формування, які захищали незалежність, суверенітет і 
територіальну цілісність України та брали 
безпосередню участь в антитерористичній операції, 
забезпеченні її проведення, перебуваючи 
безпосередньо в районах антитерористичної операції в 
період її проведення, під час забезпечення здійснення 
заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, 
відсічі і стримування збройної агресії Російської 
Федерації у Донецькій та Луганській областях, 
перебуваючи безпосередньо в районах та у період 
здійснення зазначених заходів, про безпосередню 
участь особи в антитерористичній операції, у 
здійсненні заходів із забезпечення національної 
безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної 
агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській 
областях, завірені печаткою військової частини; 

1.5 довідка (витяг з наказу) керівника 
Антитерористичного центру при СБУ, Генерального 
штабу Збройних Сил про добровільне забезпечення або 
добровільне залучення до забезпечення проведення 
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антитерористичної операції, здійснення заходів із 
забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і 
стримування збройної агресії Російської Федерації у 
Донецькій та Луганській областях особи, яка загинула 
(пропала безвісти) або померла; 

1.6  висновок судово-медичної експертизи; 

1.7 рішення суду про встановлення факту 
добровільного забезпечення або добровільного 
залучення до забезпечення проведення 
антитерористичної операції, здійснення заходів із 
забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і 
стримування збройної агресії Російської Федерації у 
Донецькій та Луганській областях особи, яка загинула 
(пропала безвісти) або померла, - за відсутності 
зазначених документів (крім свідоцтва про смерть 
(копії) або повідомлення про загибель особи та 
висновку судово-медичної експертизи). 

2. Для осіб, зазначених в абзаці третьому пункту 2 
Порядку: 

2.1 заява; 

2.2 свідоцтво про смерть (копія) або повідомлення про 
загибель особи; 

2.3 довідка керівника Антитерористичного центру при 
СБУ, Генерального штабу Збройних Сил про 
виконання добровольчим формуванням, до складу 
якого входила особа, що померла (загинула), завдань 
антитерористичної операції у взаємодії із Збройними 
Силами, МВС, Національною гвардією чи іншими 
утвореними відповідно до законів України військовими 
формуваннями та правоохоронними органами під час 
перебування безпосередньо в районах 
антитерористичної операції у період її проведення; 

2.4 документи про безпосереднє виконання завдань 
антитерористичної операції в районах її проведення 
(витяги з наказів, розпоряджень, книг нарядів, 
матеріалів спеціальних/службових розслідувань за 
фактами отримання поранень), а також інші видані 
державними органами офіційні документи, що містять 
достатні докази про безпосередню участь особи, яка 
померла (загинула), у виконанні завдань 
антитерористичної операції в районах її проведення, 
або письмові свідчення не менш як двох свідків з числа 
осіб, які разом з такою особою брали участь в 
антитерористичній операції та отримали статус 
учасника бойових дій або особи з інвалідністю 
внаслідок війни;  

2.5 висновок судово-медичної експертизи. 

3. Для осіб, зазначених в абзаці четвертому пункту 2 
цього Порядку: 

3.1 заява; 

3.2 свідоцтво про смерть (копія) або повідомлення про 
загибель особи; 

3.3 клопотання про надання статусу особи, на яку 
поширюється чинність  Закону, керівника 
добровольчого формування, до складу якого входила 
особа, яка загинула (пропала безвісти) чи померла. До 
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клопотання додаються документи або письмові 
свідчення не менш як двох свідків з числа осіб, які 
разом з такою особою брали участь в 
антитерористичній операції та отримали статус 
учасника бойових дій, або особи з інвалідністю 
внаслідок війни, або учасника війни відповідно до 
зазначеного Закону, що підтверджують участь особи, 
яка загинула (пропала безвісти), померла, в 
антитерористичній операції; 

3.4 довідка керівника Антитерористичного центру при 
СБУ, Генерального штабу Збройних Сил про 
виконання добровольчими формуваннями завдань 
антитерористичної операції у взаємодії із Збройними 
Силами, МВС, Національною гвардією та іншими 
утвореними відповідно до законів України військовими 
формуваннями та правоохоронними органами під час 
перебування безпосередньо в районах 
антитерористичної операції у період її проведення; 

3.5 висновок судово-медичної експертизи. 

4. Для осіб, зазначених в абзаці п’ятому пункту 2 цього 
Порядку: 

4.1 заява; 

4.2 свідоцтво про смерть (копія) або повідомлення про 
загибель особи; 

4.3 документи про безпосередню участь особи, яка 
захищала незалежність, суверенітет та територіальну 
цілісність України і брала безпосередню участь в 
антитерористичній операції, забезпеченні її 
проведення, перебуваючи безпосередньо в районах 
антитерористичної операції у період її проведення, у 
здійсненні заходів із забезпечення національної 
безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної 
агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській 
областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи 
безпосередньо в районах та у період здійснення 
зазначених заходів, і загинула (пропала безвісти), 
померла внаслідок поранення, контузії, каліцтва або 
захворювання, одержаних під час безпосередньої 
участі в антитерористичній операції, забезпеченні її 
проведення, перебуваючи безпосередньо в районах 
антитерористичної операції у період її проведення, під 
час безпосередньої участі у здійсненні заходів із 
забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і 
стримування збройної агресії Російської Федерації у 
Донецькій та Луганській областях, у забезпеченні їх 
здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у 
період здійснення зазначених заходів; 

4.4 постанова штатної військово-лікарської комісії 
відповідного військового формування. 

5. Для осіб, зазначених в абзаці шостому пункту 2 
цього Порядку: 

5.1 заява; 

5.2 свідоцтво про смерть (копія) або повідомлення про 
загибель особи; 

5.3 документи про безпосереднє залучення особи, яка 
загинула (пропала безвісти) чи померла, до 
забезпечення проведення антитерористичної операції, 
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забезпечення здійснення заходів із забезпечення 
національної безпеки і оборони, відсічі і стримування 
збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та 
Луганській областях в районах та у період здійснення 
зазначених заходів, або направлення (прибуття) у 
відрядження для безпосередньої участі в 
антитерористичній операції в районах її проведення, 
забезпечення здійснення заходів із забезпечення 
національної безпеки і оборони, відсічі і стримування 
збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та 
Луганській областях в районах та у період здійснення 
зазначених заходів (витяги з наказів, розпоряджень, 
посвідчень про відрядження, книг нарядів, матеріалів 
спеціальних/службових розслідувань за фактами 
отримання поранень), а також документи, що були 
підставою для прийняття керівником підприємства, 
установи, організації рішення про направлення особи у 
таке відрядження; 

5.4 висновок судово-медичної експертизи. 

 

Крім зазначених у п.1-5 документів заявник  подає: 

1. Копію свідоцтва про шлюб (для дітей – копія 

свідоцтва про народження). 

2. Фотографію 3х4 см – 1 шт. 

3. Паспорт. 

Копії документів подаються з пред’явленням 
оригіналів. 

3. Порядок та спосіб подання 

документів 

Документи подаються особою, законним 

представником особисто до управління соціального 

захисту населення за зареєстрованим місцем 

проживання. 

 

4. Платність (безоплатність) 

надання  послуги 
Безоплатно  

5. Строк надання послуги Рішення про встановлення статусу приймається у 

місячний строк з дати подання документів. 

6. Результат надання  послуги Видача посвідчення з написом «Член сім’ї загиблого» 

або вмотивована відмова.  
Матері (або іншому повнолітньому члену сім'ї загиблої 

особи, або опікуну) дітей загиблих осіб до досягнення 

ними 16-річного віку видається довідка або надається 

вмотивована відмова. 

7. Способи та місце отримання 

відповіді (результату) 

Посвідчення з написом «Член сім’ї загиблого» або 

довідка видається особі, законному представнику  

особисто в районному управлінні соціального захисту 

населення за зареєстрованим місцем проживання. 

8. Перелік підстав для відмови 

у наданні послуги 

Відсутність документів та їх недостовірність 

9. Акти законодавства, що 

регулюють порядок та умови 

надання послуги  

 

Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх 
соціального захисту»  

Постанова Кабінету Міністрів України від 23.09.2015 
№ 740 «Про затвердження Порядку надання статусу 
особи, на яку поширюється чинність Закону України 
“Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 
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захисту”, деяким категоріям осіб»  

Постанова Кабінету Міністрів України від 12. 05.1994 
N 302 «Про порядок видачі посвідчень і нагрудних 
знаків ветеранів війни» 

Постанова Кабінету Міністрів України від 02.01.1995 
№ 1 «Про доповнення постанови Кабінету Міністрів 
України від 12 травня 1994 р. N 302» 

10. Примітка Рішення управління соціального захисту населення 

може бути оскаржене в судовому порядку. 

У разі втрати посвідчення видається його дублікат.  

 


