
Встановлення статусу особи з інвалідністю внаслідок війни, учасника війни, 

члена сім'ї померлого (загиблого) ветерана війни, учасника бойових дій 

 

 Статус особи з інвалідністю внаслідок війни встановлюється відповідно 

до 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, забезпеченні її проведення, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 8 вересня 2015 року № 685. 

 Підставою для надання особам статусу особи з інвалідністю внаслідок 

війни є: 

 - довідка медико-соціальної експертної комісії про групу та причину 

інвалідності; 

 - 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. 
 

 Порядок встановлення статусу особи, на яку поширюється чинність 

Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” 

визначено постановою Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2015 року 

№ 740 “Про затвердження Порядку надання статусу особи, на яку поширюється 

чинність Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 

захисту”. 

 Підставою для надання особам статусу члена сім'ї померлого (загиблого) 

ветерана війни є: 

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

 - 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, та 

загинула (пропала безвісти), померла внаслідок поранення, контузії, каліцтва або 

захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній 

операції, забезпеченні її проведення, або документи про безпосереднє залучення 

до забезпечення проведення антитерористичної операції особи, яка загинула 

(пропала безвісти), померла внаслідок поранення, контузії, каліцтва або 

захворювання, одержаних під час забезпечення проведення антитерористичної 

операції безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її 

проведення; 

 постанова штатної військово-лікарської комісії відповідного військового 

формування. 

  

 До членів сімей загиблих, померлих належать: 
 утриманці загиблого або того, хто пропав безвісти, яким у зв’язку з цим 

виплачується пенсія; 

 батьки; 

 один з подружжя, який не одружився вдруге, незалежно від того, 

виплачується йому пенсія чи ні; 

 діти, які не мають (і не мали) своїх сімей; 



 діти, які мають свої сім’ї, але стали особами з інвалідністю до досягнення 

повноліття; 

 діти, обоє з батьків яких загинули або пропали безвісти. 

 

 Працівникам підприємств, установ та організацій, які залучалися та брали 

безпосередню участь у забезпеченні проведення антитерористичної операції, 

перебуваючи безпосередньо в районах її проведення статус учасника війни 

встановлюється відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 

23 вересня 2015 року № 739 “Питання надання статусу учасника війни деяким 

особам” комісіями для розгляду питань, пов’язаних із встановленням статусу 

учасника війни (міські, районні, районні в містах, обласні, республіканська) на 

підставі документів про безпосереднє залучення до виконання завдань 

антитерористичної операції в районах її проведення. 
  
 Статус учасника бойових дій встановлюється органами Міноборони, 

МВС, Національної поліції, ДСНС, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, 

Управління державної охорони, ДПС, Адміністрації Державної прикордонної 

служби, Держспецзв'язку, а також Держспецтрансслужбою.  
 Порядок надання та позбавлення статусу учасника бойових дій осіб, які 

захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали 

безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення 

чи у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і 

стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській 

областях, забезпеченні їх здійснення затверджений постановою Кабінету 

Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 413. 
  

 Положення про порядок видачі посвідчень і нагрудних знаків ветеранів 

війни затверджене постановою Кабінету міністрів України від 12 травня 1994 

року № 302. 


