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Комітет у справах ветеранів та інвалідів 
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від  17 грудня 2014 року  

 

 

 

 

 

Про стан реалізації права учасників антитерористичної операції 

на отримання статусу учасника бойових дій, 

передбаченого Законом України «Про статус ветеранів війни, 

гарантії їх соціального захисту» 

 

Відповідно до пункту 19 частини першої статті 6 Закону України «Про 

статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» право на отримання 

статусу учасника бойових дій із числа осіб, які захищали незалежність, 

суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в 

антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи 

безпосередньо в районах антитерористичної операції, мають: 

- військовослужбовці (резервісти, військовозобов’язані) та працівники 

Збройних Сил України, Національної гвардії України, Служби безпеки України, 

Служби зовнішньої розвідки України, Державної прикордонної служби України; 

особи рядового, начальницького складу, військовослужбовці, працівники 

Міністерства внутрішніх справ України, Управління державної охорони України, 

Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України; 

- працівники підприємств, установ, організацій, які залучалися та брали 

безпосередню участь в антитерористичній операції в районах її проведення. 

 Порядок надання статусу учасника бойових дій особам, які захищали 

незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали 

безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, 

http://zakon2.rada.gov.ua/rada/show/413-2014-%D0%BF#n10
http://zakon2.rada.gov.ua/rada/show/413-2014-%D0%BF#n10
http://zakon2.rada.gov.ua/rada/show/413-2014-%D0%BF#n10


затверджено постановою Кабінету Міністрів України   від 20 серпня 2014 року 

№ 413 (далі Порядок). 

Для надання статусу учасника бойових дій військовослужбовцям 

(резервістам, військовозобов’язаним), особам рядового та начальницького 

складу, командири (начальники) військових частин (органів, підрозділів) або 

інші керівники установ, закладів у місячний строк після завершення 

особами виконання завдань антитерористичної операції в районах її 

проведення зобов’язані подати на розгляд комісій, утворених у міністерствах, 

інших центральних органах виконавчої влади чи інших державних органах 

(далі - комісія), у підпорядкуванні яких перебували військові частини (органи, 

підрозділи), установи та заклади, в складі яких проходили службу чи 

працювали особи, довідки за формою згідно з додатком 1 Порядку та 

документи, які є підставою для надання особам статусу учасника бойових дій. 

Комісії вивчають документи і подають їх на розгляд міжвідомчої комісії, 

а в разі відсутності підстав, які підтверджуються документами, повертають їх 

до військових частин (органів, підрозділів), установ, закладів з метою 

подальшого доопрацювання. 

Рішення щодо утворення комісій та положення про них затверджуються 

відповідними міністерствами, іншими центральними органами виконавчої 

влади та іншими державними органами. На сьогодні утворено 12 відомчих 

комісій з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій у: 

Мінобороні, МВС, СБУ, Службі зовнішньої розвідки, Адміністрації 

Держприкордонслужби, Адміністрації Держспецтрансслужби, Національній 

гвардії, Управлінні державної охорони, Адміністрації Держспецзв’язку, 

Держслужбі з надзвичайних ситуацій, Державній пенітенціарній службі, 

Головному управлінні розвідки.  

 У разі неподання командиром (начальником) військової частини (органу, 

підрозділу) або іншим керівником установи, закладу до відомчої комісії 

документів, необхідних для надання статусу учасника бойових дій,  особа може 

самостійно звернутися до відповідної відомчої комісії. 

Рішення про надання статусу учасника бойових дій приймається 

міжвідомчою комісією з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками 

бойових дій, яка утворюється Державною службою у справах ветеранів війни 

та учасників антитерористичної операції із включенням до її складу фахівців 

Міноборони, МВС, Національної гвардії, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, 

Адміністрації Держприкордонслужби, Адміністрації Держспецтрансслужби, 

Управління державної охорони, Адміністрації Держспецзв’язку, ДСНС, ДПтС, 

військових формувань. 

Міжвідомча комісія розглядає документи, надіслані комісією, і в разі 

потреби заслуховує пояснення осіб, стосовно яких вони подані, свідків, 

представників державних органів та в місячний строк з дня надходження 

документів приймає рішення щодо надання статусу учасника бойових дій, про 

що інформує комісію. 

 Стосовно працівників підприємств, установ та організацій, які залучалися 

і брали безпосередню участь в антитерористичній операції в районах її 

проведення, керівники зазначених підприємств, установ, організацій у 

місячний строк після завершення особами виконання завдань 
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антитерористичної операції подають документи безпосередньо на міжвідомчу 

комісію. 

У разі неподання керівником підприємства, установи, організації до 

міжвідомчої комісії документів, необхідних для надання статусу учасника 

бойових дій, особа може самостійно звернутися до міжвідомчої комісії. 

Підставою для надання особам статусу учасника бойових дій є 

документи про безпосереднє залучення до виконання завдань 

антитерористичної операції в районах її проведення, направлення (прибуття) у 

відрядження до районів проведення антитерористичної операції, їх 

перебування в таких районах з метою виконання завдань із захисту 

незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України шляхом 

безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення 

(витяги з наказів, директив, розпоряджень, посвідчень про відрядження, 

журналів бойових дій, бойових донесень, дислокацій, книг нарядів, графіків 

несення служби, звітів, зведень, донесень, матеріалів спеціальних (службових) 

розслідувань за фактами отримання поранень). 

За повідомленням Міжвідомчої комісії станом на 11 грудня 2014 року на 

розгляді комісії було внесено 5149 справ, розглянуто під час засідання 5109 

справ. Членами комісії прийнято рішення з надання статусу учасника бойових 

дій 4938 особам, які брали участь у проведенні антитерористичної операції. 

Матеріали на 152 осіб з певних причин направлено на доопрацювання. 

Станом на 15 грудня 2014 року надано статус учасника бойових дій 

1838 військовослужбовцям (резервістам, військовозобов’язаним) та 

працівникам Збройних Сил – учасникам антитерористичної операції. 

За повідомленням Міністерства оборони України вже сьогодні існує 

низка проблемних питань, які виникають під час розгляду матеріалів на 

встановлення статусу учасника бойових дій, а саме: 

1) є потреба в залученні додаткових людських та матеріальних ресурсів 

для оформлення та обробки документів особового складу, оптимізації 

алгоритму розгляду та подання до Міжвідомчої комісії документів на учасників 

АТО;  

 Довідково: За прогнозними даними, більш ніж 45 тис. 

військовослужбовців (резервістів, військовозобов'язаних) та працівників 

Збройних Сил України потребуватимуть встановлення їм статусу учасника 

бойових дій; 

2) запроваджений, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України 

від 20.08.2014 № 413, порядок надання статусу учасника бойових дій суттєво 

знижує оперативність реалізації права учасників антитерористичної операції на 

отримання статусу учасника бойових дій, що викликає соціальну напругу у 

військових колективах та їх родинах;  

Довідково: Проведені розрахунки свідчать, що для отримання 

посвідчення учасника бойових дій для учасників АТО, по існуючій процедурі, 

необхідно 2,5 – 3 місяці, а за іншими підставами – до 1 місяця. Надалі, із 

збільшенням напливу поданих документів, цей термін буде збільшуватись, 

оскільки Міжвідомча комісія вже зараз працює на межі своїх можливостей і 



не встигатиме вивчати та видавати встановленого зразка Рішення щодо 

надання статусу учасника бойових дій. 

3) законодавчо не вирішено питання щодо підтвердження участі в 

антитерористичній операції осіб, які в березні - квітні місяці 2014 року 

направлялися в райони проведення бойових дій, але не були передані в 

оперативне підпорядкування антитерористичного центру при Службі безпеки 

України; 

4) не вирішено на законодавчому рівні питання щодо можливості надання 

статусу учасника бойових дій особам, які приймали участь у бойових діях на 

Сході країни у складі добровольчих батальйонів, а також волонтерам, які 

залучалися та брали безпосередню участь в антитерористичній операції в районах 

її проведення.  

Слід зазначити, що на розгляді в Верховній Раді України знаходиться 

законопроект «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

гарантій соціального захисту осіб, які добровільно захищають незалежність, 

суверенітет та територіальну цілісність України» (реєстр. № 1056 від 

27.11.2014 року), поданий народними депутатами України Ярошем Д.А. та 

іншими. Цим законопроектом передбачено надати право на встановлення 

статусу учасника бойових дій особам, які добровільно захищали незалежність, 

суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в 

антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи 

безпосередньо в районах антитерористичної операції, при цьому не входили до 

складу військових формувань, передбачених пунктом 19 цієї статті. 

5) існують випадки порушення деякими командирами військових частин 

термінів (1 місяць після завершення виконання завдань АТО) подання до 

комісії Міноборони необхідних документів на підпорядкований особовий склад 

для встановлення йому статусу учасника бойових дій та вимог нормативних 

актів щодо їх оформлення (якість поданих документів);  

Довідково: Всього повернуто до органів військового управління на 

доопрацюванн, 994 документи на учасників АТО, що становить 16,2% від 

загальної кількості поданих до комісії Міністерства оборони України. 

 Крім того, на сьогодні Законом України «Про статус ветеранів війни, 

гарантії їх соціального захисту» не передбачено право на встановлення статусу 

учасника бойових дій військовослужбовцям (працівникам) Державної служби 

України з надзвичайних ситуацій, Державної спеціальної служби транспорту та 

Державної пенітенціарної служби. Питання встановлення статусу учасника 

бойових дій зазначеним особам врегульовано тільки Порядком надання статусу 

учасника бойових дій особам, які захищали незалежність, суверенітет та 

територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в 

антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, затвердженим 

постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 413. 

 

Беручи до уваги викладене та результати обговорення, Комітет 

вирішив:  

1. З метою забезпечення реалізації права учасників антитерористичної 

операції на встановлення статусу учасника бойових дій рекомендувати: 
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1.1 Членам Комітету у справах ветеранів та інвалідів опрацювати 

питання про законодавче врегулювання питання встановлення статусу учасника 

бойових дій військовослужбовцям (працівникам) Державної служби України з 

надзвичайних ситуацій, Державної спеціальної служби транспорту та Державної 

пенітенціарної служби; 

 

1.2 Кабінету Міністрів України: 

1) вжити заходів щодо виконання вимог законодавства в частині 

дотримання термінів підготовки та розгляду документів, необхідних для 

встановлення учасникам антитерористичної операції статусу учасника бойових 

дій; 

2) опрацювати питання щодо надання статусу учасник бойових дій 

волонтерам, які залучалися та брали безпосередню участь в антитерористичній 

операції в районах її проведення; 

3) надати експертний висновок до проекту Закону України «Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо гарантій 

соціального захисту осіб, які добровільно захищають незалежність, 

суверенітет та територіальну цілісність України» (реєстр. № 1056) щодо 

можливості вирішення питання встановлення статусу учасника бойових дій 

особам, які приймали участь у бойових діях на Сході країни у складі 

добровольчих батальйонів. 

 

 

 

Голова Комітету      ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. 

 

 


