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Надання статусу особи з інвалідністю внаслідок війни особам, 

які отримали інвалідність внаслідок поранення, контузії, 

каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої 

участі в антитерористичній операції, здійсненні заходів із 

забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і 

стримування збройної агресії Російської Федерації в 

Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх 

проведення, під час безпосередньої участі у заходах, 

необхідних для забезпечення оборони України, захисту 

безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з 

військовою агресією Російської Федерації проти України 
 

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 п. 11-15, ч. 2 статті 7 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 абзацах другому(крім осіб, які 

входили до складу добровольчого формування 

територіальної громади) і четвертому пункту 2 

Порядку надання статусу особи з інвалідністю 

внаслідок війни особам, які отримали інвалідність 

внаслідок поранення, контузії, каліцтва або 

захворювання, одержаних під час безпосередньої 

участі в антитерористичній операції, здійсненні заходів 

із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі 

і стримування збройної агресії Російської Федерації в 

Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх 

проведення, під час безпосередньої участі у заходах, 

необхідних для забезпечення оборони України, захисту 

безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з 

військовою агресією Російської Федерації проти 
України, затвердженого ПКМУ від 08.09.2015 № 685 

(далі-Порядок): 

1.1   заява; 

1.2  довідка медико-соціальної експертної комісії про 

групу та причину інвалідності; 

1.3 документи про безпосередню участь особи, яка 

захищала незалежність, суверенітет і територіальну 

цілісність України та брала безпосередню участь в 

антитерористичній операції, забезпеченні її 

проведення, перебуваючи безпосередньо в районах 

антитерористичної операції у період її проведення, 



здійсненні заходів із забезпечення національної 

безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної 

агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській 

областях, перебуваючи безпосередньо в районах та у 

період здійснення зазначених заходів, участь у заходах, 

необхідних для забезпечення оборони України, захисту 

безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з 

військовою агресією Російської Федерації проти 

України. 

Для осіб, які входили до складу добровольчого 

формування територіальної громади: 

1.4 заява; 

1.5 довідка медико-соціальної експертної комісії про 

групу та причину інвалідності; 

1.6 контракт добровольця територіальної оборони; 

1.7 документи про безпосередню участь у заходах, 

необхідних для забезпечення оборони України, захисту 

безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з 

військовою агресією Російської Федерації проти 

України; 

 

2. Для осіб, зазначених в абзаці третьому пункту 2 

Порядку: 

2.1  заява; 

2.2 довідка медико-соціальної експертної комісії про 

групу та причину інвалідності; 

2.3 документи про безпосереднє залучення до 

виконання завдань антитерористичної операції в 

районах її проведення, до здійснення заходів із 

забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і 

стримування збройної агресії Російської Федерації в 

Донецькій та Луганській областях безпосередньо в 

районах та у період здійснення зазначених заходів, про 

залучення до виконання мобілізаційних завдань 

(замовлень) для участі у заходах, необхідних для 

забезпечення оборони України, захисту безпеки 

населення та інтересів держави у зв’язку з військовою 

агресію Російської Федерації проти України, або 

направлення (прибуття) у відрядження для 

безпосередньої участі в антитерористичній операції в 

районах її проведення, для здійснення заходів із 

забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і 

стримування збройної агресії Російської Федерації в 

Донецькій та Луганській областях (витяги з наказів, 

розпоряджень, посвідчень про відрядження, книг 

нарядів, матеріалів спеціальних (службових) 

розслідувань за фактами отримання поранень, 

документи про виконання підприємствами, установами 



і організаціями мобілізаційних завдань (замовлень), а 

також документи, що були підставою для прийняття 

керівниками підприємств, установ і організацій 

рішення про направлення осіб у таке відрядження; 

3.  Для осіб, зазначених в абзаці п’ятому пункту 2 

Порядку: 

3.1 заява; 

3.2 довідка медико-соціальної експертної комісії про 

групу та причину інвалідності; 

3.3 клопотання про надання статусу особи з 

інвалідністю внаслідок війни керівника добровольчого 

формування, до складу якого входила така особа, або 

командира (начальника) військової частини (органу, 

підрозділу) Збройних Сил, МВС, Національної поліції, 

Національної гвардії або іншого утвореного відповідно 

до закону військового формування чи правоохоронного 

органу, у взаємодії з якими особа виконувала завдання 

антитерористичної операції. До клопотання додаються 

документи, що підтверджують участь особи в 

антитерористичній операції, 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, особи з 

інвалідністю внаслідок війни або учасника війни;  

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 закону військовими 

формуваннями та правоохоронними органами, 

перебуваючи безпосередньо в районах 

антитерористичної операції у період її проведення. 

 

4. Для осіб, зазначених в абзаці шостому пункту 2 

Порядку: 

4.1 заява; 

4.2 довідка медико-соціальної експертної комісії про 

групу та причину інвалідності; 

4.3 довідка (витяг з наказу) керівника 

Антитерористичного центру при СБУ, Генерального 

штабу Збройних Сил про добровільне забезпечення або 

добровільне залучення особи до забезпечення 

проведення антитерористичної операції, здійснення 

заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, 

відсічі і стримування збройної агресії Російської 

Федерації  в Донецькій та Луганській областях або 

рішення суду про встановлення факту добровільного 

забезпечення або добровільного залучення особи до 

забезпечення проведення антитерористичної операції, 

здійснення заходів із забезпечення національної 

безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної 

агресії Російської Федерації  в Донецькій та Луганській 

областях  у разі відсутності зазначеної довідки. 



 

Крім зазначених у п.1-4 документів  заявник  подає: 

1. Фотографію 3х4 см – 1 шт. 

2. Паспорт. 

Копії документів подаються з пред’явленням 

оригіналів. 

3. Порядок та спосіб подання 

документів 

Документи подаються громадянином 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 Надання статусу, видача посвідчення особи з 

інвалідністю внаслідок війни або вмотивована відмова. 

7. Способи та місце отримання 

відповіді (результату) 

Посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни 

видається особисто в управлінні соціального захисту 

населення 

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 12.05.1994  
N 302 «Про порядок видачі посвідчень і нагрудних 
знаків ветеранів війни» 

Постанова Кабінету Міністрів України від 08.09.2015 
№ 685 «Про затвердження Порядку надання статусу 
особи з інвалідністю внаслідок війни особам, які 
отримали інвалідність внаслідок поранення, контузії, 
каліцтва або захворювання, одержаних під час 
безпосередньої участі в антитерористичній операції, 
здійсненні заходів із забезпечення національної 
безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної 
агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській 
областях, забезпеченні їх проведення, під час 
безпосередньої участі у заходах, необхідних для 
забезпечення оборони України, захисту безпеки 
населення та інтересів держави у зв’язку з військовою 
агресією Російської Федерації проти України» 

10. Примітка Рішення управління соціального захисту населення 

може бути оскаржене в судовому порядку. 

У разі втрати посвідчення видається його дублікат.  

 
 


