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Комітет у справах ветеранів, учасників бойових дій,  

учасників антитерористичної операції та людей з інвалідністю  

 
 

 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 

 

від 19 лютого 2015 року 

 

 

 

Про стан реалізації Закону України "Про статус ветеранів війни, 

гарантії їх соціального захисту" в частині надання статусу  

учасника бойових дій учасникам антитерористичної операції 

 

 
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 учасників 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. 

Процедура надання статусу учасника бойових дій зазначеним особам 

визначена 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 р.               

№ 413 (далі - Порядок). 



Згідно з пунктом 6 Порядку для надання статусу учасника бойових дій 

військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу командири 

(начальники) військових частин (органів, підрозділів) у місячний строк після 

завершення особами виконання завдань антитерористичної операції в районах її 

проведення зобов'язані подати на розгляд комісій, утворених в Міноборони, 

МВС, Національній гвардії, Службі безпеки України, Службі зовнішньої 

розвідки, Адміністрації Держприкордонслужби, Адміністрації 

Держспецтрансслужби, Управлінні державної охорони, Адміністрації 

Держспецзв'язку, ДСНС, ДПтС (далі -відомчі комісії), довідки встановленого 

зразка та інші документи, що є підставою для надання особам статусу учасника 

бойових дій. 

Відомчі комісії вивчають документи і, за наявності підстав, подають їх на 

розгляд міжвідомчої комісії з питань розгляду матеріалів про визнання 

учасниками бойових дій, яка утворена Державною службою у справах ветеранів 

війни та учасників антитерористичної операції (далі - міжвідомча комісія). 

Міжвідомча комісія, до складу якої включені фахівці вищезазначених 

міністерств та інших державних органів, розглядає документи та в місячний 

строк з дня їх надходження приймає відповідне рішення, про що інформує 

відомчі комісії. 

Для надання статусу учасника бойових дій працівникам підприємств, 

установ та організацій, які залучалися і брали безпосередню участь в 

антитерористичній операції в районах її проведення, керівники цих 

підприємств, установ та організацій подають необхідні документи 

безпосередньо на міжвідомчу комісію. 

Засідання міжвідомчої комісії проводяться щотижня.  

Станом на 19.02.2015 року проведено 21 засідання міжвідомчої комісії. 

Внесено на розгляд міжвідомчої комісії матеріали на 18356 осіб, з яких 

розглянуто на 16339 осіб. Рішення про надання статусу учасника бойових дій 

прийнято стосовно 15841 особи, повернуто на доопрацювання матеріали на 484 

особи, відмовлено в наданні статусу учасника бойових дій 22 особам. 

Довідково: 

Станом на 15.12.2014 року (попереднє засідання Комітету, на якому було 

розглянуто аналогічне питання) на розгляд міжвідомчої комісії було внесено 

матеріали на 5515 осіб, з яких було розглянуто - на 5109 осіб. При цьому 

прийнято рішення про надання статусу учасника бойових дій стосовно 4938 

осіб, повернуто на доопрацювання матеріали на 152 особи, відмовлено в наданні 

статусу учасника бойових дій 17 особам. 
 

З урахуванням вищезазначеного та проведеного обговорення, Комітет 

вирішив:  

 

інформацію Державної служби у справах ветеранів війни та учасників 

антитерористичної операції взяти до відома.  

 

 



 

 

Голова Комітету      О.Третьяков 


