Порядок надання статусу учасника бойових дій особам,
які брали безпосередню участь в антитерористичній операції
Відповідно до Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх
соціального захисту”, Порядку надання статусу учасника бойових дій особам,
які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і
брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її
проведення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
20 серпня 2014 року № 413 статус учасника бойових дій надається:
1. Військовослужбовцям (резервістам, військовозобов’язаним) та
працівникам Збройних Сил, Національної гвардії, СБУ, Служби зовнішньої
розвідки, Держприкордонслужби, Держспецтрансслужби, особам рядового і
начальницького складу, військовослужбовцям, працівникам МВС, Управління
державної охорони, Держспецзв’язку, ДСНС, ДПтС, військових формувань, які
захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали
безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення,
перебуваючи безпосередньо в районах проведення антитерористичної операції;
2. Працівникам підприємств, установ та організацій, які залучалися і
брали безпосередню участь в антитерористичній операції в районах її
проведення.
Підставою для надання особам статусу учасника бойових дій є:
для осіб, зазначених в пункті 1 — 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);
для осіб, зазначених в пункті 2 — документи про безпосереднє залучення
до виконання завдань антитерористичної операції в районах її проведення або
направлення (прибуття) у відрядження для безпосередньої участі в
антитерористичній операції в районах її проведення (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 керівниками підприємств,
установ, організацій рішення про направлення осіб у таке відрядження.
Рішення про надання статусу учасника бойових дій приймається
міжвідомчою комісією з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками
бойових дій (далі - міжвідомча комісія), 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. До складу міжвідомчої
комісії можуть включатися фахівці інших державних органів та представники
громадських організацій.
Для надання статусу учасника бойових дій особам, зазначеним в пункті 1
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 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.
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.
Для надання статусу учасника бойових дій особам, зазначеним в пункті 2
керівники підприємств, установ, організацій в місячний строк після завершення
особами виконання завдань антитерористичної операції в районах її проведення
зобов’язані подати на розгляд міжвідомчої комісії довідки за формою та
документи, які є підставою для надання особам статусу учасника бойових дій.
Міжвідомча комісія розглядає документи і в разі потреби заслуховує
пояснення осіб, стосовно яких вони подані, свідків, представників державних
органів та приймає в місячний строк з дня надходження документів рішення
щодо надання статусу учасника бойових дій, про що інформує керівників
підприємств, установ, організацій та органи соціального захисту населення за
місцем реєстрації особи.
Посвідчення учасника бойових дій і нагрудний знак особам, яким надано
статус учасника бойових дій, видаються органами Міноборони, МВС, СБУ,
Служби
зовнішньої
розвідки,
Адміністрації
Держприкордонслужби,
Адміністрації Держспецтрансслужби, Управління державної охорони,
Адміністрації Держспецзв’язку, ДСНС, ДПтС, а також органами соціального
захисту населення за місцем їх реєстрації.

Пільги учасникам бойових дій, передбачені статтею 12 Закону України
“Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”
1) безплатне одержання ліків, лікарських засобів, імунобіологічних
препаратів та виробів медичного призначення за рецептами лікарів;
2) першочергове безплатне зубопротезування (за винятком протезування з
дорогоцінних металів);
3) безоплатне забезпечення санаторно-курортним лікуванням або одержання
компенсації вартості самостійного санаторно-курортного лікування;
4) 75-процентна знижка плати за користування житлом (квартирна
плата) в межах норм, передбачених чинним законодавством (21 кв. метр
загальної площі житла на кожну особу, яка постійно проживає у житловому
приміщенні (будинку) і має право на знижку плати, та додатково 10,5 кв. метра
на сім'ю);
5) 75-процентна знижка плати за користування комунальними послугами
(газом, електроенергією та іншими послугами) та скрапленим балонним
газом для побутових потреб в межах середніх норм споживання.
Площа житла, на яку надається знижка, при розрахунках плати за опалення
становить 21 кв. метр опалювальної площі на кожну особу, яка постійно
проживає у житловому приміщенні (будинку) і має право на знижку плати, та
додатково 10,5 кв. метра на сім'ю.
Для сімей, що складаються лише з непрацездатних осіб, надається 75процентна знижка за користування газом для опалювання житла на подвійний
розмір нормативної опалювальної площі (42 кв. метри на кожну особу, яка
має право на знижку плати, та 21 кв. метр на сім'ю);
6) 75-процентна знижка вартості палива, в тому числі рідкого, в межах норм,
встановлених для продажу населенню, для осіб, які проживають у будинках,
що не мають центрального опалення;
7) безплатний проїзд усіма видами міського пасажирського транспорту,
автомобільним транспортом загального користування в сільській місцевості, а
також залізничним і водним транспортом приміського сполучення та
автобусами
приміських
і
міжміських маршрутів,
у
тому
числі
внутрірайонних, внутрі- та міжобласних незалежно від відстані та місця
проживання;
8) користування при виході на пенсію (незалежно від часу виходу на
пенсію) чи зміні місця роботи поліклініками та госпіталями, до яких вони
були прикріплені за попереднім місцем роботи;
9) щорічне медичне обстеження і диспансеризація із залученням необхідних
спеціалістів;
10) першочергове обслуговування в лікувально-профілактичних закладах,
аптеках та першочергова госпіталізація;
11) виплата допомоги по тимчасовій непрацездатності в розмірі 100 процентів
середньої заробітної плати незалежно від стажу роботи;
12) використання чергової щорічної відпустки у зручний для них час, а також
одержання додаткової відпустки без збереження заробітної плати строком до
двох тижнів на рік;
13) переважне право на залишення на роботі при скороченні чисельності чи

штату працівників у зв'язку із змінами в організації виробництва і праці та на
працевлаштування у разі ліквідації підприємства, установи, організації;
14) першочергове забезпечення жилою площею осіб, які потребують
поліпшення житлових умов, та першочергове відведення земельних ділянок
для індивідуального житлового
будівництва, садівництва і городництва,
першочерговий ремонт жилих будинків і квартир цих осіб та забезпечення їх
паливом.
Учасники бойових дій, які дістали поранення, контузію або каліцтво під
час участі в бойових діях чи при виконанні обов’язків військової служби,
забезпечуються жилою площею, у тому числі за рахунок жилої площі, що
передається міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади,
підприємствами, установами та організаціями у розпорядження місцевих рад
та державних адміністрацій, - протягом двох років з дня взяття на квартирний
облік;
15) одержання позики на будівництво, реконструкцію або капітальний
ремонт жилих будинків і подвірних будівель, приєднання їх до інженерних
мереж, комунікацій, а також позики на будівництво або придбання дачних
будинків і благоустрій садових ділянок з погашенням її протягом 10 років
починаючи з п'ятого року після закінчення будівництва.
16) першочергове право на вступ до житлово-будівельних (житлових)
кооперативів, кооперативів по будівництву та експлуатації колективних гаражів,
стоянок для транспортних засобів та їх технічне обслуговування, до
садівницьких
товариств,
напридбання матеріалів для
індивідуального
будівництва і садових будинків;
17) безплатний проїзд один раз на два роки (туди і назад) залізничним,
водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом, незалежно
від наявності залізничного сполучення, або проїзд один раз на рік (туди і назад)
вказаними видами транспорту з 50-процентною знижкою;
18) зі сплати податків, зборів, мита та інших платежів до бюджету
відповідно до податкового та митного законодавства;
19) позачергове користування всіма послугами зв'язку та позачергове
встановлення на пільгових умовах квартирних телефонів (оплата у розмірі
20 процентів від тарифів вартості основних та 50 процентів - додаткових робіт).
Абонементна плата за користування телефоном встановлюється у розмірі
50 процентів від затверджених тарифів;
20) першочергове обслуговування підприємствами, установами та
організаціями
служби
побуту,
громадського
харчування, житловокомунального господарства, міжміського транспорту;
21) позачергове влаштування до закладів соціального захисту населення, а
також обслуговування службами соціального захисту населення вдома.
22) учасникам бойових дій на території інших держав надається право на
позаконкурсний вступ до вищих навчальних закладів та переважне право на
вступ до професійно-технічних навчальних закладів і на курси для одержання
відповідних професій.
Щорічно до 5 травня учасникам бойових дій виплачується разова грошова
допомога у розмірі, який визначається Кабінетом Міністрів України в межах
бюджетних призначень, встановлених законом про Державний бюджет України.

