


ЗМІСТ:

1. Статус учасника антитерористичної операції (далі – АТО) 
та порядок його надання  ______________________________________________ 2

2. Посвідчення учасника АТО __________________________________________ 7

3. Пільги учасникам АТО  _______________________________________________ 7

4. Реабілітація учасників АТО  ________________________________________13

5. Соціальна та професійна адаптація учасників АТО.  
Пільги у сфері трудових прав  ________________________________________19

6. Зразки документів (додатки)  _____________________________________23

7. Допомога учасникам АТО  
у вирішенні соціальних та інших питань  __________________________29

8. Контактна інформація щодо державної служби у справах 
учасників АТО та комісій з питань надання статусу учасника 
бойових дій  _____________________________________________________________33



– 2 –

1. СТАТУС УЧАСНИКА АТО –  
УЧАСНИКА БОЙОВИХ ДІЙ  

ТА ПОРЯДОК ЙОГО НАДАННЯ
Закон «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захи-

сту» (далі – Закон) прирівнює учасників антитерористичної опе-
рації до учасників бойових дій з числа осіб, перелічених в п.п. 19,20  
ч. 1 ст. 6 Закону:

• військовослужбовців (резервістів, військовозобов’язаних) та 
працівників Збройних Сил України, Національної гвардії Украї-
ни, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки Укра-
їни, Державної прикордонної служби України, Державної спе-
ціальної служби транспорту, військовослужбовців військових 
прокуратур, осіб рядового та начальницького складу підрозді-
лів оперативного забезпечення зон проведення антитерорис-
тичної операції центрального органу виконавчої влади, що ре-
алізує державну податкову політику, державну політику у сфері 
державної митної справи, поліцейських, осіб рядового, началь-
ницького складу, військовослужбовців, працівників Міністер-
ства внутрішніх справ України, Управління державної охорони 
України, Державної служби спеціального зв’язку та захисту ін-
формації України, Державної служби України з надзвичайних си-
туацій, Державної пенітенціарної служби України, інших, утво-
рених відповідно до законів України, військових формувань, які 
захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність 
України і брали безпосередню участь в антитерористичній опе-
рації, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в 
районах антитерористичної операції у період її проведення;

• осіб, які у складі добровольчих формувань, що були утворені або 
самоорганізувалися для захисту незалежності, суверенітету та 
територіальної цілісності України, брали безпосередню участь 
в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, пе-
ребуваючи безпосередньо в районах антитерористичної опера-
ції у період її проведення, за умови, що в подальшому такі до-
бровольчі формування були включені до складу Збройних Сил 
України, Міністерства внутрішніх справ України, Національної 
гвардії України та інших, утворених відповідно до законів Украї-
ни, військових формувань та правоохоронних органів.
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Порядок надання статусу учасника бойових дій особам, які захи-
щали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України 
і брали безпосередню участь в АТО визначено Постановою Кабіне-
ту Міністрів України (далі – Постанова КМУ №413) від 20.08.2014 р.  
№413 (зі змінами) «Про затвердження Порядку надання та поз-
бавлення статусу учасника бойових дій осіб, які захищали неза-
лежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали 
безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні 
її проведення».

СКІЛЬКИ ПОТРІБНО ВИКОНУВАТИ ОБОВ’ЯЗКИ В ЗОНІ АТО  
ДЛЯ ОТРИМАННЯ СТАТУСУ

Статус учасника бойових дій надається вказаним в п.п.19,20 ст. 6 
Закону особам в разі залучення їх до проведення антитерористич-
ної операції на строк не менше ніж 30 календарних днів, у тому 
числі за сукупністю днів перебування в районах її проведення.

Особам, які брали участь у виконанні бойових (службових) за-
вдань в умовах безпосереднього зіткнення та вогневого контакту 
з противником, у проведенні розвідувальних заходів, що підтвер-
джено оперативним штабом з управління антитерористичною 
операцією, а також, які отримали поранення, контузії, каліцтва, 
що унеможливило подальше виконання ними відповідних завдань 
(крім випадків необережного поводження із зброєю та ухилення 
від військової служби шляхом самокалічення або шляхом симуля-
ції хвороби), статус учасника бойових дій надається незалежно від 
кількості днів залучення їх до проведення антитерористичної опе-
рації. 

Статус учасника бойових дій підтверджується визначеними 
законом документами та надається на підставі рішення спеці-
ально утвореного органу.

Підставою для надання особам статусу учасника бойових дій 
є документи про безпосереднє залучення до виконання завдань 
антитерористичної операції в районах її проведення:

• витяги з наказів керівника Антитерористичного центру при СБУ 
або особи, яка його заміщує, першого заступника чи заступника 
керівника Антитерористичного центру при СБУ про залучення 
до проведення антитерористичної операції, витяги з наказів ке-
рівника оперативного штабу з управління антитерористичною 
операцією чи його заступників або керівників секторів (коман-
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дирів оперативно-тактичних угруповань) про підпорядкування 
керівнику оперативного штабу з управління антитерористич-
ною операцією в районах її проведення та про прибуття (ви-
буття) до (з) районів проведення антитерористичної операції; 
документи про направлення у відрядження до районів прове-
дення антитерористичної операції або інші офіційні документи, 
видані державними органами, що містять достатні докази про 
безпосередню участь особи у виконанні завдань антитерорис-
тичної операції в районах її проведення;

• для осіб, які залучалися до проведення антитерористичної опе-
рації на строк менше ніж 30 календарних днів, – документи, за-
значені вище, витяги з бойових наказів, бойових розпоряджень, 
бойових донесень (журналів бойових дій, оперативних завдань), 
які підтверджують факт безпосереднього зіткнення та вогнево-
го контакту з противником, проведення розвідувальних заходів;

• для осіб, які отримали поранення, контузії, каліцтва (крім ви-
падків необережного поводження із зброєю та ухилення від 
військової служби шляхом самокалічення або шляхом симуляції 
хвороби), крім документів, зазначених вище, матеріали спеці-
альних (службових) розслідувань за фактами отримання пора-
нень, контузій, каліцтв;

• для осіб, які були у складі добровольчих формувань, – документи 
про залучення до виконання завдань антитерористичної опера-
ції в районах її проведення або нотаріально завірені свідчення 
не менше ніж двох свідків із числа осіб, які разом із такою особою 
брали участь в антитерористичній операції та отримали статус 
учасника бойових дій або інваліда війни, у разі підтвердження 
суб’єктами боротьби з тероризмом факту взаємодії зазначених 
осіб (особисто або під час перебування у складі добровольчих 
формувань) із Збройними Силами, МВС, Національною гвардією 
та іншими, утвореними відповідно до законів, військовими фор-
муваннями та правоохоронними органами;

• для осіб, які проходять службу (працюють) у військових части-
нах (органах, підрозділах), установах та організаціях або на під-
приємствах, які постійно дислокуються чи розташовані безпосе-
редньо в районах проведення антитерористичної операції, – ви-
тяги з наказів керівника Антитерористичного центру при СБУ 
або особи, яка його заміщує, першого заступника чи заступника 
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керівника Антитерористичного центру при СБУ про залучення 
до проведення антитерористичної операції, витяги з наказів ке-
рівника оперативного штабу з управління антитерористичною 
операцією чи його заступників або керівників секторів (коман-
дирів оперативно-тактичних угруповань) про підпорядкування 
керівнику оперативного штабу з управління антитерористич-
ною операцією в районах її проведення.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! Для надання статусу учасника бойових 
дій військовослужбовцям (резервістам, військовозобов’яза-
ним) та працівникам ЗСУ, які брали безпосередню участь в 
АТО, за відсутності у заявника, через незалежні від ньо-
го причини, необхідних документів, дозволено брати 
до уваги показання свідків (не менше двох), які в період, 
що потребує підтвердження, проходили військову службу чи 
працювали разом із заявником.

Рішення про надання статусу учасника бойових дій прийма-
ється відомчими комісіями з питань розгляду матеріалів про 
визнання учасниками бойових дій,  утвореними в Міноборони, 
МВС, Мін’юсті, Національній поліції, Національній гвардії, СБУ, 
Службі зовнішньої розвідки, Адміністрації Держприкордонслуж-
би, Адміністрації Держспецтрансслужби, Генеральній прокура-
турі України, Управлінні державної охорони, Адміністрації Дер-
жспецзв’язку, ДСНС, ДФС.

Документи в комісії подають командири (начальники) військо-
вих частин (органів, підрозділів) або інші керівники підприємств, 
установ та організацій у місячний строк після завершення особами 
виконання завдань антитерористичної операції в районах її прове-
дення.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! Вказані особи, крім документів, які є під-
ставою для надання статусу учасника бойових дій, подають 
довідку за формою згідно з додатком 1 до Постанови КМУ 
№413(зразок в додатку № 1).

Рішення щодо надання статусу учасника бойових дій приймаєть-
ся протягом місяця. 

За відсутності підстав надати статус, відомчі комісії повертають 
документи до військових частин (органів, підрозділів), підпри-
ємств, установ та організацій з метою подальшого доопрацювання. 
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У разі відмови в наданні статусу учасника бойових дій, питання 
може повторно виноситися на розгляд комісії за рішенням керів-
ника відповідного міністерства, іншого центрального органу вико-
навчої влади чи іншого державного органу.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! У разі неподання командиром (началь-
ником) військової частини (органу, підрозділу) або іншим ке-
рівником підприємства, установи та організації до комісії до-
кументів, необхідних для надання статусу учасника бойових 
дій, зазначені вище особи можуть самостійно звернутися до 
відповідної комісії (зразок заяви у додатку № 2).

МІЖВІДОМЧА КОМІСІЯ
Із спірних питань відомчі комісії з питань розгляду матеріалів 

про визнання учасниками бойових дій подають документи на роз-
гляд міжвідомчої комісії з цих питань, яка утворена при Державній 
службі України у справах ветеранів та учасників АТО.

Міжвідомча комісія розглядає документи, надіслані відомчими 
комісіями, та у разі потреби, уточнює інформацію про осіб, стосов-
но яких вони подані (надсилає необхідні запити тощо), заслуховує 
пояснення таких осіб, свідків, представників державних органів та 
у місячний строк з дня надходження документів (уточненої інфор-
мації) приймає рішення щодо надання статусу учасника бойових 
дій, про що інформує комісії.

Відомчі комісії інформують у місячний строк Державну службу у 
справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції 
про осіб, яким надано статус учасника бойових дій, за встановле-
ною формою.

Рішення комісії (міжвідомчої комісії) може бути оскаржено 
в судовому порядку (зразок адміністративного позову у додатку 
№ 3).

ПОЗБАВЛЕННЯ СТАТУСУ УЧАСНИКА АТО
Відомча комісія або міжвідомча комісія позбавляють статусу 

учасника АТО за наявності обвинувального вироку суду, який на-
брав законної сили, за вчинення особою умисного тяжкого або 
особливо тяжкого злочину в період участі в антитерористичній 
операції; виявлення факту підроблення документів про участь в 
антитерористичній операції, у забезпеченні її проведення або на-
дання недостовірних даних про особу; подання особою заяви про 
позбавлення її статусу учасника бойових дій.
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2. ПОСВІДЧЕННЯ УЧАСНИКА БОЙОВИХ ДІЙ  
(УЧАСНИКА АТО)

Учасникам бойових дій видаються посвідчення з написом 
«Посвідчення учасника бойових дій» та нагрудний знак «Ветеран 
війни – учасник бойових дій» (ст. 6 Закону).

Інвалідам війни видаються посвідчення з написом «Посвідчення 
інваліда війни – інвалід» (ст.7 Закону), учасникам війни – 
посвідчення з написом «Посвідчення учасника війни» та нагрудний 
знак «Ветеран війни – учасник війни» (ст.9 Закону ).

Порядок видачі посвідчень врегульовано Постановою КМУ 
від 12.05.1994 № 302 зі змінами «Про порядок видачі посвідчень 
і нагрудних знаків ветеранів війни».

Посвідчення учасника бойових дій і відповідний нагрудний 
знак особам, яким надано статус учасника бойових дій, видаються 
Мінюстом, органами Міноборони, МВС, Національної поліції, 
Національної гвардії, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, Адміністрації 
Держприкордонслужби, Адміністрації Держспецтрансслужби, 
Генеральної прокуратури України, Управління державної охорони, 
Адміністрації Держспецзв’язку, ДСНС, ДФС.

Державна служба у справах ветеранів війни та учасників 
антитерористичної операції забезпечує ведення єдиного 
державного реєстру учасників бойових дій – учасників АТО.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ – чому необхідно отримати посвідчен-
ня. 
Посвідчення є документом, що підтверджує статус ве-
теранів війни та інших осіб, на яких поширюється дія 
Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх 
соціального захисту», на підставі якого надаються від-
повідні пільги та компенсації.

3. ПІЛЬГИ УЧАСНИКАМ АТО

ЗАГАЛЬНИЙ ПЕРЕЛІК ПІЛЬГ
У відповідності до ст.12 Закону України «Про статус ветеранів вій-

ни, гарантії їх соціального захисту» учасникам АТО, які мають статус 
учасників бойових дій, надаються пільги:
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1) безплатне одержання ліків, лікарських засобів, імунобіологіч-
них препаратів та виробів медичного призначення за рецептами 
лікарів;

2) першочергове безплатне зубопротезування (за винятком про-
тезування з дорогоцінних металів);

3) безоплатне забезпечення санаторно-курортним лікуванням 
або одержання компенсації вартості самостійного санаторно-ку-
рортного лікування;

4) 75-відсоткова знижка плати за користування житлом (квар-
тирна плата) в межах норм, передбачених чинним законодавством 
(21 кв. м. загальної площі житла на кожну особу, яка постійно про-
живає у житловому приміщенні (будинку) і має право на знижку 
плати, та додатково 10,5 кв. м. на сім’ю);

5) 75-відсоткова знижка плати за користування комунальними 
послугами (газом, електроенергією та іншими послугами) та скра-
пленим балонним газом для побутових потреб в межах середніх 
норм споживання;

6) 75– відсоткова 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 тран-
спорту, 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 за наявності посвід-
чення встановленого зразка, а в разі запровадження автоматизо-
ваної системи обліку оплати проїзду – також електронного квитка, 
який видається на безоплатній основі;

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;
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11) виплата допомоги по тимчасовій непрацездатності в розмірі 
100 відсотків середньої заробітної плати незалежно від стажу ро-
боти;

12) використання чергової щорічної відпустки у зручний для них 
час, а також одержання додаткової відпустки із збереженням заро-
бітної плати строком 14 календарних днів на рік;

13) переважне право на залишення на роботі при скороченні чи-
сельності чи штату працівників у зв’язку із змінами в організації 
виробництва і праці та на працевлаштування у разі ліквідації під-
приємства, установи, організації;

14) першочергове забезпечення житловою площею осіб, які по-
требують поліпшення житлових умов, та першочергове відведен-
ня земельних ділянок для індивідуального житлового будівниц-
тва, садівництва і городництва, першочерговий ремонт жилих бу-
динків і квартир цих осіб та забезпечення їх паливом;

15) одержання позики на будівництво, реконструкцію або капі-
тальний ремонт жилих будинків і подвірних будівель, приєднання 
їх до інженерних мереж, комунікацій, а також позики на будівниц-
тво або придбання дачних будинків і благоустрій садових ділянок 
з погашенням її протягом 10 років починаючи з п’ятого року після 
закінчення будівництва. Зазначені позики надаються у порядку, 
який визначається Кабінетом Міністрів України;

16) першочергове право на вступ до житлово-будівельних (жит-
лових) кооперативів, кооперативів по будівництву та експлуатації 
колективних гаражів, стоянок для транспортних засобів та їх тех-
нічне обслуговування, до садівницьких товариств, на придбання 
матеріалів для індивідуального будівництва і садових будинків;

17) безоплатний проїзд один раз на два роки (туди і назад) заліз-
ничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним тран-
спортом, 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 бюдже-
ту відповідно до податкового та митного законодавства, а саме: 

– учасники бойових дій звільняються від сплати судового збо-
ру під час розгляду справи в усіх судових інстанціях у справах, 
пов’язаних з порушенням їхніх прав, а також позивачі – учасни-
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ки АТО за подання позовів щодо спорів, пов’язаних з наданням 
їм статусу учасника бойових дій.
– учасники бойових дій та інваліди війни, які особисто керують 
належними їм транспортними засобами, а також особи, що ке-
рують транспортним засобом, належним інваліду I групи, у його 
присутності, звільняються від обов’язкового страхування ци-
вільно-правової відповідальності на території України. Відшко-
дування збитків від дорожньо-транспортної пригоди, винуват-
цями якої є зазначені особи, проводить моторне (транспортне) 
страхове бюро України (МТСБУ).

Розмір страхового платежу за одним внутрішнім договором 
страхування зменшується на 50%, за умови, що страхувальником 
є громадянин України – учасник війни, а забезпечений транспорт-
ний засіб має робочий об’єм двигуна до 2500 см.куб. включно та 
належить цьому громадянину на праві власності. Зазначена пільга 
надається за умови особистого керування таким транспортним за-
собом без мети надання платних послуг з перевезення пасажирів 
або вантажу.

Учасники бойових дій, інваліди війни, учасники війни і члени 
сімей загиблих звільняються від сплати земельного податку. При 
цьому звільнення від сплати земельного податку поширюється на 
одну земельну ділянку за кожним видом використання у межах 
граничних норм.

Учасники бойових дій, інваліди війни, учасники війни і члени сі-
мей загиблих, не є платниками туристичного збору.

Не оподатковується сума щорічної грошової допомоги, яка нада-
ється згідно із Законом України «Про статус ветеранів війни, гаран-
тії їх соціального захисту». 

19) позачергове користування всіма послугами зв’язку та поза-
чергове встановлення на пільгових умовах квартирних телефонів 
(оплата у розмірі 20 процентів від тарифів вартості основних та 50 
процентів – додаткових робіт). Абонементна плата за користуван-
ня телефоном встановлюється у розмірі 50 процентів від затвер-
джених тарифів;

20) першочергове обслуговування підприємствами, установами 
та організаціями служби побуту, громадського харчування, житло-
во-комунального господарства, міжміського транспорту;

21) позачергове влаштування до закладів соціального захисту 
населення, а також обслуговування службами соціального захисту 
населення вдома; 
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22) учасникам бойових дій пенсії або щомісячне довічне грошо-
ве утримання чи державна соціальна допомога, що виплачується 
замість пенсії, підвищуються в розмірі 25 відсотків прожиткового 
мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

23) 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.

Сума разової грошової допомоги, що належала особі і залишилася 
не одержаною у зв’язку з її смертю, не включається до складу спад-
щини і виплачується батькам, чоловіку (дружині), дітям особи, якій 
передбачена виплата разової грошової допомоги, або родичам, що 
проживали разом з нею (ст 17-1 Закону). 

24) держава забезпечує учасникам бойових дій та їхнім дітям, у 
тому числі дітям, які навчаються за денною формою навчання у 
професійно-технічних та вищих навчальних закладах, – до закін-
чення навчальних закладів, але не довше ніж до досягнення ними 
23 років, – державну цільову підтримку для здобуття професій-
но-технічної та вищої освіти у державних та комунальних навчаль-
них закладах.

Пільги щодо плати за житло, комунальні послуги та паливо, пе-
редбачені пунктами статті 12 Закону, надаються учасникам бойо-
вих дій та членам їх сімей, що проживають разом з ними, незалеж-
но від виду житла чи форми власності на нього.

Площа житла, на яку нараховується 75% знижка плати, передба-
чена пунктами 4 і 5 частини першої статті 12 Закону, визначається 
в максимально можливому розмірі в межах загальної площі житло-
вого приміщення (будинку) згідно з нормами користування (спо-
живання), встановленими цими пунктами, незалежно від наявно-
сті в складі сім’ї осіб, які не мають права на знижку плати. Якщо 
в складі сім’ї є особи, які мають право на знижку плати в розмірі, 
меншому ніж 75%, спочатку обчислюється в максимально можли-
вому розмірі 75% відповідна знижка плати.

Статтею 1 Закону України «Про поліпшення матеріального ста-
новища учасників бойових дій та інвалідів війни», починаючи з 
1 травня 2004 року, встановлено виплату щомісячної виплати 40 
грн. цільової грошової допомоги на прожиття учасникам бойових 
дій, незалежно від розміру пенсій та надбавок, підвищень, додатко-
вої пенсії, цільової грошової допомоги та пенсії за особливі заслуги 
перед Україною.
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Статтею 8 Закону України «Про соціальний і правовий захист 
військовослужбовців та членів їх сімей» передбачено, що час про-
ходження військовослужбовцями військової служби в особливий 
період, що оголошується відповідно до Закону України «Про обо-
рону України», зараховується до їх вислуги років, стажу роботи, 
стажу роботи за спеціальністю, а також до стажу державної служби 
на пільгових умовах у порядку, який визначається Кабінетом Міні-
стрів України.

У ст. 18 вказаного Закону, членам сімей військовослужбовців, які 
проходять військову службу в особливий період, що оголошується 
відповідно до Закону України «Про оборону України», гарантується 
виплата грошового забезпечення цих військовослужбовців у разі 
неможливості ними його отримання під час участі у бойових діях 
та операціях. У такому разі виплата грошового забезпечення здійс-
нюється членам сімей військовослужбовців, зазначеним у пункті 
6 статті 9 цього Закону. (В законі України «Про оборону України» 
зазначено, що особливий період настає з моменту оголошення рі-
шення про мобілізацію (крім цільової) або доведення його до ви-
конавців стосовно прихованої мобілізації чи з моменту введення 
воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях та охоплює 
час мобілізації, воєнний час і частково відбудовний період після за-
кінчення воєнних дій).

Згідно з п. 3 Прикінцевих положень ЗУ «Про загальнообов’язко-
ве державне пенсійне страхування» військовослужбовці, особи на-
чальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, які бра-
ли участь у бойових діях, мають право на призначення дострокової 
пенсії за віком після досягнення чоловіками 55 років, жінками – 50 
років та за наявності страхового стажу не менше 25 років для чоло-
віків і не менше 20 років для жінок.

Постановою КМУ «Про встановлення щомісячної державної 
адресної допомоги до пенсії інвалідам війни та учасникам бойових 
дій» від 28 липня 2010 р. N 656, з 1 січня 2012 р. інвалідам війни та 
учасникам бойових дій за певних умов передбачена виплата щомі-
сячної державної адресної допомоги. Інвалідам війни та учасникам 
бойових дій, у яких щомісячний розмір пенсійних виплат не дося-
гає: в інвалідів війни I групи – 285 відсотків прожиткового мініму-
му для осіб, які втратили працездатність, II групи – 255, III групи 
– 225, учасників бойових дій – 165 відсотків, – виплачується щомі-
сячна державна адресна допомога до пенсії у сумі, що не вистачає 
до зазначених розмірів.
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РЕАЛІЗАЦІЯ ПОЛОЖЕНЬ ЗАКОНОДАВСТВА  
ЩОДО УЧАСНИКІВ АТО НА РІВНІ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Рішенням Миколаївської обласної ради від 22.12.2016 року №5 
затверджена Комплексна програма соціального захисту населен-
ня «Турбота» на період до 2020р. (зі змінами та доповненнями, 
внесеними рішеннями обласної ради від 27.04.2017р. №19, від 
27.07.2017р. №5, 12.10.2017 №21).

Програмою передбачено фінансування відпочинку учасників 
АТО та членів їх сімей на базах відпочинку, санаторно-курортних 
закладах. На 2017 рік передбачено виділення 2700,0 тис. грн. На 
надання послуг з соціально-психологічної підтримки та реалізацію 
соціального замовлення цих послуг з обласного бюджету на 2017 
рік заплановано 100,0 тис. грн. На період до 2020 року на придбан-
ня житла для сімей учасників антитерористичної операції з числа 
учасників бойових дій на сході України, які перебувають на квар-
тирному обліку та потребують поліпшення житлових умов, в об-
ласному бюджеті на 2017 рік передбачено кошти в розмірі 10000,0 
тис. грн. за умови співфінансування: 50 відсотків – з коштів облас-
ного бюджету; 50 відсотків – з коштів місцевого бюджету (терито-
ріальної громади).

Рішенням Миколаївської міської ради від 23 грудня 2016 року 
№13/11, затверджена міська програма соціальної підтримки учас-
ників антитерористичної операції та членів їх сімей з передбачен-
ням обсягу фінансування до 2019 року, метою якої є надання ме-
дичної, психологічної та соціальної підтримки учасникам АТО та 
членам їх сімей, у тому числі надання матеріальної допомоги та 
пільг; допомога родинам загиблих під час проведення АТО; соці-
альний супровід сімей учасників АТО тощо. Виконкомом міськради 
також приймалися рішення щодо затвердження та зміни Порядку 
звільнення учасників АТО, членів їх сімей та сімей загиблих(помер-
лих) під час участі в проведенні АТО від сплати за користування 
житлом (квартирної плати) незалежно від форми власності жит-
лового фонду шляхом надання додаткової пільги до встановленої 
законодавством пільги (від 26.09.2004 р. № 924, від 27.02.2015р.).

4. РЕАБІЛІТАЦІЯ УЧАСНИКІВ АТО
Законами України «Про реабілітацію інвалідів в Україні» та «Про 

статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», учасникам 
АТО гарантується безкоштовне забезпечення:
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• виробами медичного призначення, технічними та іншими засо-
бами реабілітації, в тому числі виробами протезування та/або ор-
тезування, засобами пересування,

• послугами медичної реабілітації, в тому числі психологічної ре-
абілітації,

• санаторно – курортним оздоровленням.

ПСИХОЛОГІЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ
Для проходження психологічної реабілітації учаснику АТО необ-

хідно звернутися до районного органу соцзахисту населення за 
місцем реєстрації або за місцем фактичного проживання (перебу-
вання) із заявою, складеною в довільній формі. 

До заяви додаються:
• копія посвідчення учасника бойових дій, або інваліда війни, або 

учасника війни 
• копія документа, що підтверджує безпосередню участь в анти-

терористичній операції або забезпеченні її проведення з безпосе-
реднім перебуванням в районах антитерористичної операції у пе-
ріод її проведення.

Суб’єкт надання послуг, який може надавати відповідні послуги, 
обирається за бажанням учасника АТО.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! Учаснику АТО оплачуються не лише по-
слуги за лікування, а й проживання та харчування під час 
надання послуг із психологічної реабілітації в умовах стаці-
онару в розмірах, передбачених законом.

Після обрання закладу укладається тристоронній договір між 
органом соцзахистуу населення, тим, хто надає послугу та учасни-
ком АТО у трьох примірниках, які передаються я останньому для 
подальшої передачі суб’єкту надання послуг.

САНАТОРНО-КУРОРТНЕ ЛІКУВАННЯ  
УЧАСНИКІВ БОЙОВИХ ДІЙ (УБД). 

Учасник АТО (УБД) має право на безплатне забезпечення сана-
торно-курортним лікуванням або одержання компенсації вартості 
самостійного санітарно – курортного лікування, в розмірах та по-
рядку визначеному Постановою КМУ від 31.03.2015р. №200.

Безоплатними путівками забезпечуються:
• УБД – щороку строком на 18–21 день;
• інваліди війни – позачергово щороку строком на 18–21 день;
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• інваліди із захворюваннями нервової системи (з наслідками 
травм і захворюваннями хребта та спинного мозку) – відповідно 
до медичних рекомендацій, з них:

• I та II груп – до санаторіїв (відділень) спінального профілю з 
лікуванням строком на 35 днів;

• III групи – до санаторіїв неврологічного профілю з лікуванням 
строком на 18–21 день.

Забезпеченням путівками до санаторно-курортних закладів за-
ймаються органи соцзахисту населення, згідно з медичними реко-
мендаціями, в порядку черговості, в міру надходження путівок.

Для одержання путівок УБД повинен стати на облік в органах 
соціального захисту населення за зареєстрованим місцем про-
живання. 

Для взяття на облік УБД повинен самостійно або через пред-
ставника подати:

 • заяву,
• медичну довідку лікувальної установи за формою №070/о,
• копію посвідчення учасника бойових дій або інваліда війни,
• копію військового квитка (за наявності),
• копію документа, що підтверджує безпосереднє залучення осо-

би до виконання завдань антитерористичної операції в районах її 
проведення.

Під час подання копій документів необхідно надати їх оригінали 
для огляду.

У разі відмови особи від путівки, складається акт відмови від пу-
тівки за формою, затвердженою Мінсоцполітики, а зазначеною пу-
тівкою забезпечується інша особа у порядку черговості.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! УБД за свій рахунок може здійснити доп-
лату, пов’язану з поліпшенням умов проживання в санаторії, 
та за продовження строку лікування. Поділ путівки та пере-
дача її іншій особі забороняється.

РЕАБІЛІТАЦІЯ І ПРОТЕЗУВАННЯ УЧАСНИКІВ АТО.  
ПОРЯДОК ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УЧАСНИКІВ АТО  

ТЕХНІЧНИМИ ЗАСОБАМИ РЕАБІЛІТАЦІЇ
Учасники АТО (УБД) забезпечуються технічними та іншими за-

собами реабілітації безоплатно і позачергово, незалежно від вста-
новлення їм інвалідності. 



– 16 –

ОТРИМАННЯ ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ В УКРАЇНІ
Питання забезпечення технічними та іншими засобами реабі-

літації регламентовані Постановою КМУ 05.04.2012р. № 321 з на-
ступними змінами, якою затверджено Порядок забезпечення тех-
нічними та іншими засобами реабілітації інвалідів, дітей-інвалідів 
та інших окремих категорій населення. 

Основні технічні засоби реабілітації, зазначені в Постанові:
• протезно-ортопедичні вироби, в тому числі ортопедичне взуття; 
• спеціальні засоби для самообслуговування та догляду;
• засоби для пересування; 
• допоміжні засоби для особистої рухомості, переміщення та під-

йому;
• меблі та оснащення;
• спеціальні засоби для орієнтування, спілкування та обміну ін-

формацією.
Для отримання технічних та інших засобів реабілітації необхідно 

звернутися за місцем зареєстрованого чи фактичного проживання 
до місцевого органу соцзахисту населення самостійно, або через 
представника із заявою.

До заяви додати документи:
• копію паспорту;
• копію довідки про присвоєння реєстраційного номера обліко-

вої картки платника податків (ідентифікаційного коду);
• копію рішення військово-лікарської комісії чи висновок лікар-

сько-консультативної комісії про потребу у забезпеченні необхід-
ним виробом;

• копію витягу з наказу командира військової частини (началь-
ника територіального підрозділу) або довідки про обставини трав-
ми (поранення, контузії, каліцтва), виданої командиром військової 
частини (начальником територіального підрозділу), з відомостя-
ми про участь в АТО.

Орган соцзахисту населення формує особову справу особи щодо 
забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації та фор-
мує електронне направлення у банку даних. Відповідне підпри-
ємство у місячний строк з дня формування електронного направ-
лення оформляє замовлення на виготовлення технічних та інших 
засобів реабілітації.
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ОТРИМАННЯ ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ ЗА КОРДОНОМ
Порядок безоплатного забезпечення учасників АТО, які втрати-

ли функціональні можливості кінцівки або кінцівок, за бюджетною 
програмою «Протезування та ортезування виробами підвищеної 
функціональності за новітніми технологіями та технологіями ви-
готовлення, які відсутні в Україні, а також регенерація для окремих 
категорій громадян, які брали участь в антитерористичній опера-
ції та/або у забезпеченні її проведення і втратили функціональні 
можливості кінцівки або кінцівок» встановлено Постановою КМУ 
від 01.10.2014р. №518. 

Право на отримання подібних засобів мають учасники АТО, 
які втратили функціональні можливості кінцівки або кінцівок під 
час участі в АТО або її забезпеченні, потребують, у зв’язку з цим, 
протезування та ортезування виробами підвищеної функціональ-
ності за новітніми технологіями та технологіями виготовлення, 
які відсутні в Україні.

Порядком передбачено надання грошової допомоги відповід-
ному учаснику АТО та безготівкове перерахування коштів підпри-
ємству, на якому здійснюватиметься таке протезування та/або 
ортезування учасника АТО, а також на рахунок учасника АТО для 
оплати вартості проїзду, проживання та харчування його та супро-
воджуючої особи (у разі потреби) за кордоном.

Заяву про протезування (ортезування ) розглядає Фонд соціаль-
ного захисту інвалідів (надалі Фонд).

Для розгляду питання щодо протезування та/або ортезування 
вказаними виробами учасник АТО, особисто або через представни-
ка, подає до Фонду або надсилає:

• заяву;
• копію паспорта або іншого документа, що посвідчує особу, учас-

ника антитерористичної операції, який втратив функціональні 
можливості кінцівок;

• копію документа, що підтверджує реєстрацію у Державному ре-
єстрі фізичних осіб – платників податків (крім фізичних осіб, які 
через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реє-
страційного номера облікової картки платника податків та офіцій-
но повідомили про це відповідному контролюючому органу і ма-
ють відмітку у паспорті);

• направлення на забезпечення технічними та іншими засобами 
реабілітації, 
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• рішення військово-лікарської комісії або висновок лікар-
сько-консультативної комісії про потребу у протезуванні та/або 
ортезуванні;

• довідку з місця роботи (для працівників підприємств, установ, 
організацій, які залучалися та безпосередньо брали участь в анти-
терористичній операції в районах її проведення, яким не встанов-
лено інвалідність);

• витяг з історії хвороби;
• фото- та відеоматеріали кукси та наявного об’єму рухів.
Розгляд документів здійснюється експертною групою, утворе-

ною при Фонді.
Фонд укладає із закордонним надавачем послуг і учасником ан-

титерористичної операції, або його законним представником, три-
сторонній письмовий договір, у якому визначаються умови надан-
ня такому учасникові АТО допомоги.

Розмір грошової допомоги на протезування та/або ортезування 
виробами підвищеної функціональності за технологіями виготов-
лення, які відсутні в Україні, однієї кінцівки без урахування подат-
ку на додану вартість не може перевищувати 900 розмірів прожит-
кового мінімуму для працездатних осіб, установленого на момент 
укладення договору.

Розмір грошової допомоги на заміну приймальної гільзи (куксо-
приймача) та післягарантійний ремонт протезно-ортопедичного 
виробу підвищеної функціональності за технологіями виготовлен-
ня, які відсутні в Україні, без урахування податку на додану вар-
тість не може перевищувати 150 розмірів прожиткового мінімуму 
для працездатних осіб, установленого на момент укладення дого-
вору.

У разі перевищення зазначеної вартості, можна здійснити допла-
ту різниці за рахунок власних коштів або інших, не заборонених за-
конодавством джерел, шляхом перерахування відповідних коштів 
на спеціальний рахунок Фонду.
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5. СОЦІАЛЬНА ТА ПРОФЕСІЙНА  
АДАПТАЦІЯ УЧАСНИКІВ АТО.  

ПОСЛУГИ З ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ  
ДЕМОБІЛІЗОВАНИХ БЕЗРОБІТНИХ  

УЧАСНИКІВ АТО.  
ПІЛЬГИ У СФЕРІ ТРУДОВИХ ПРАВ

З моменту отримання відповідного статусу, учасник АТО набу-
ває право на безоплатну послугу з соціальної та професійної адап-
тації, що надається в порядку визначеному Постановою КМУ від 
21.06.2017р. №432 «Про затвердження Порядку організації соціаль-
ної та професійної адаптації учасників антитерористичної операції».

Соціальна адаптація учасників АТО – допомога у проведенні 
аналізу життєвої ситуації, визначенні основних проблем, шляхів їх 
розв’язання; надання інформації з питань соціального захисту на-
селення; навчання, формування та розвиток соціальних навичок, 
умінь; допомога у зміцненні/відновленні родинних та суспільно 
корисних зв’язків, організації денної зайнятості та дозвілля. 

Професійна адаптація учасників АТО – заходи, спрямовані на 
відновлення та вдосконалення професійних навичок і умінь учас-
ників антитерористичної операції шляхом професійного навчання, 
надання інформаційних, консультаційних та профорієнтаційних 
послуг із зазначених питань; підвищення їх конкурентоспромож-
ності на ринку праці. Здійснюється обласними, Київським міським, 
міськими, районними і міськрайонними центрами зайнятості чи 
іншими установами у порядку, визначеному законодавством.

Облік учасників АТО, які пройшли соціальну та професійну адап-
тацію, ведеться Державною службою у справах ветеранів війни та 
учасників антитерористичної операції за поданням органів соці-
ального захисту населення шляхом внесення відомостей до Єдино-
го реєстру учасників АТО, а для учасників АТО, яким встановлено 
інвалідність, – також до централізованого банку даних з проблем 
інвалідності.

Для отримання послуги з профадаптації необхідно звернутися 
до районного управління соціального захисту населення за місцем 
реєстрації або місцем фактичного проживання із заявою за фор-
мою, встановленою Постановою КМУ.
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До заяви додаються:
• копія індивідуальної програми реабілітації (для інвалідів війни);
• копія посвідчення учасника бойових дій або інваліда війни, або 

учасника війни, що засвідчується підписом учасника антитерорис-
тичної операції;

• копія документа, що підтверджує безпосередню участь в анти-
терористичній операції або забезпеченні її проведення з перебу-
ванням безпосередньо в районах проведення антитерористичної 
операції у період її проведення. 

При поданні копії посвідчення учасник АТО пред’являє оригінал 
такого посвідчення.

Орган соціального захисту населення:
• реєструє заяву учасника АТО;
• видає учаснику направлення до обласного, Київського міського, 

міського, районного і міськрайонного центру зайнятості або іншої 
установи на професійну орієнтацію щодо вибору напряму профе-
сійного навчання;

• видає направлення на професійне навчання з урахуванням 
висновків професійної орієнтації.

Органи соціального захисту населення здійснюють контроль за 
проведенням заходів з професійного навчання учасників антите-
рористичної операції.

Послуги з професійного навчання надаються учаснику АТО одно-
разово в порядку черговості.

Послуги по працевлаштуванню демобілізованим безробіт-
ним учасникам АТО надає Державна служба зайнятості (далі – 
Служба). 

Для того щоб знайти роботу, або отримати статус безробітного та 
отримати допомогу, необхідно зареєструватися в центрі зайнято-
сті (структурному підрозділі Служби). 

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! Реєстрація проводиться незалежно від 
зареєстрованого місця проживання чи перебування. 

Для реєстрації подаються:
• копія паспорту громадянина України (або тимчасове посвідчен-

ня громадянина України);
• копія облікової картки платника податків (ідентифікаційний 

код);
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• копія трудової книжки (за наявності), цивільно-правового дого-
вору чи документ, який підтверджує період зайнятості;

• копія документу про освіту (за наявності);
• копія військового квитка із зазначенням дати взяття на облік у 

військкоматі відповідно до законодавства.
Учасник бойових дій (учасник АТО) має право на отримання до-

помоги на випадок безробіття.
Допомога по безробіттю з урахуванням страхового стажу (відпо-

відно до п.п. 1-5 ст. 22, п. 1 ст. 23 Закону України «Про загально-
обов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіт-
тя» військовослужбовцю призначається на підставі особистої за-
яви безробітного у Державну службу зайнятості, довідки (довідок) 
про виплачене грошове забезпечення, паспорта або тимчасового 
посвідчення громадянина, трудової книжки, військового квитка.

За наявності надається свідоцтво про загальнообов’язкове дер-
жавне соціальне страхування. Довідка про грошове забезпечення 
військовослужбовця видається військовим комісаріатом, де особа 
перебуває на обліку, або військовою частиною, де особа проходила 
службу. 

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ на важливість отримання довідки про 
грошове забезпечення при звільненні зі служби. Розмір 
допомоги залежить від даних у довідці. Розмір допомоги 
по безробіттю визначається залежно від страхового стажу у 
відсотках до середньоденного грошового забезпечення без-
робітних осіб, страховий стаж яких протягом 12 місяців, що 
передували реєстрації особи, як безробітної, становить не 
менше, ніж 6 місяців. Безробітні особи, які мають страховий 
стаж менше 6 місяців, мають право на допомогу по безро-
біттю у мінімальному розмірі. 

Допомога по безробіттю виплачується з восьмого дня після ре-
єстрації в Державній службі зайнятості, як безробітної особи. За-
гальна тривалість виплати допомоги по безробіттю не може пе-
ревищувати 360 календарних днів протягом двох років. Для осіб 
передпенсійного віку цей строк становить 720 календарних днів. 

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ на можливість отримання допомоги 
для організації власного бізнесу.

Можливо отримати, якщо Ви офіційно працювали на роботі 
або проходили військову службу (крім строкової служби) та, якщо 
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служба зайнятості не може Вас працевлаштувати протягом місяця 
у зв’язку з відсутністю на ринку праці підходящої роботи, допомогу 
по безробіттю одноразово для організації підприємницької діяль-
ності.

Така допомога не виплачується особам, які протягом останніх 24 
місяців, що передували початку безробіття, були зареєстровані як 
суб’єкти підприємницької діяльності.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ на гарантії та пільги в сфері трудово-
го права! За учасниками АТО гарантовано зберігається 
місце роботи, посада, середній заробіток. Одночасно вони 
отримують грошове забезпечення, як військовослужбовці. 
До трудових книжок за місцем роботи вноситься окремим 
рядком з посиланням на відповідні документи запис про час 
служби у складі ЗСУ або інших військах.

Участь в АТО в особливий період зараховують до стажу роботи, 
стажу роботи за спеціальністю, до вислуги років, а також до ста-
жу державної служби на пільгових умовах. Час перебування осіб на 
військовій службі зараховується до їх страхового стажу.
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6. ЗРАЗКИ ДОКУМЕНТІВ (ДОДАТКИ)
Додаток 1.

Зразок довідки про безпосередню участь в АТО

Кутовий штамп військової частини
(органу, підрозділу), установи, закладу.

ДОВІДКА
про безпосередню участь особи в антитерористичній операції, 

забезпеченні її проведення і захисті незалежності, суверенітету та 
територіальної цілісності України.

Видана 
 ____________________________________________________________________

(військове (спеціальне) звання,

____________________________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)

про те, що він (вона) дійсно в період з __________ по __________ без-
посередньо брав (брала) участь в антитерористичній операції, за-
безпеченні її проведення і захисті незалежності, суверенітету та 
територіальної цілісності України в районі/районах проведення 
антитерористичної операції
__________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ .

Підстава: ____________________________________________________________________
Ця довідка є підставою для надання особі статусу учасника бойо-

вих дій.
_____________________________             _____________            ___________________ 

(найменування посади, військове                                                                     (підпис)                                                     (ініціали та прізвище)
(спеціальне) звання командира 
(начальника) військової частини 
(органу, підрозділу) чи іншого 
керівника установи, закладу)

МП ____________________
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Додаток 2
Зразок заяви про надання статусу учасника бойових дій

(у разі самостійного звернення учасника АТО до відомчої комісії)

Голові відомчої комісії 
(наприклад: Голові комісії Міністерства оборони України 

з питань визначення учасників бойових дій) 
__________________________________

П.І.Б. командира (начальника) в/ч (органу, підрозділу)  
або керівники підприємства, установи та організації,  

у складі якої особа приймала участь у бойових діях,  
через якого подається заява до комісії. 

___________________________________
П.І.Б. особи, яка звертається з заявою,  

 звання (посада) в/ч (орган, підрозділ),  
у складі якої особа приймала участь у бойових діях,  

адреса, тел.

ЗАЯВА
Прошу розглянути документи, що підтверджують мою безпосе-

редню участь в антитерористичної операції та надати мені статус 
учасника бойових дій.

До заяви додаю: 
1. Довідку про безпосередню участь в АТО № ____ від (дата). – ори-

гінал.
2. Інші документи на підтвердження цього факту.
3. Копію паспорта.
4. Копію ідентифікаційного коду.
5. Згоду на збір та обробку персональних даних.

Дата подання заяви                                                         Підпис
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Додаток № 3.
Зразок позову щодо оскарження рішення комісії

До окружного адміністративного суду 
(За місцем знаходження комісії)

Адреса суду: 
ПОЗИВАЧ: Особа, яка звертається з позовом, 

П.І.Б., індекс, адреса, тел.

ВІДПОВІДАЧ: Найменування Комісії з питань  
розгляду матеріалів про визначення  

учасників бойових дій, адреса комісії.

АДМІНІСТРАТИВНА ПОЗОВНА ЗАЯВА
про визнання протиправними дій та зобов’язання вчинити певні дії

Я, П.І.Б. позивача, з (дата) був мобілізований до лав Збройних Сил 
України та (дата) був направлений для виконання бойових завдань 
в районі проведення антитерористичної операції, де до (дата) при-
ймав участь у бойових діях у складі ( наприклад: в/ч _______).

За наказом командира ______________________________ (П.І.Б., підрозділ) 
я очолював ________ відділення, до якого входили військовослужбов-
ці – П.І.Б. Своїми свідченнями вони можуть підтвердити цей факт. 

Доказами цих стверджень є заяви цих свідків. Ці заяви завірені 
нотаріусом та долучені до справи.

Вище викладені факти підтверджуються фото з іншими військо-
вослужбовцями, а саме: 

Факт моєї участі у бойових діях також підтверджується довідка-
ми, виданими _________________________ (підрозділ).

Під час участі в бойовій операції під _________________ (населений 
пункт) я був поранений легким осколковим пораненням, яке було 
зразу видалено медиками.

(дата) я був контужений під ____________________ (населений пункт). 
Мене доставили в ____________________________________ (місцезнаходжен-
ня лікувального закладу). 

Після повернення додому, мною було подане письмове звернення 
до _______(наприклад, в/ч) про надання документів для набуття ста-
тусу учасника бойових дій, проте отримав відповідь, що ______________
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(наприклад, в/ч_______) не може надати усі необхідні документи, 
пов’язані із участю _________(наприклад, в/ч____) у АТО у зв’язку з не 
підтвердженням Антитерористичним центром при Службі безпеки 
України відомостей про те, що _______________(наприклад, в/ч__) була 
включена до складу сил та засобів АТО.

Тому я самостійно звернувся до відповідача (комісії ________________) 
щодо надання мені статусу учасника бойових дій, як такому, що 
брав безпосередню участь в антитерористичні операції. 

Однак, рішенням відповідної комісії______________________________ мені 
відмовлено у визнанні учасником бойових дій.

Своє рішення комісія мотивувала тим, що для визнання особи 
учасником бойових дій згідно Закону необхідно підтвердження 
двох умов: безпосередня участь особи в антитерористичній опера-
ції, забезпечення її проведення, перебуваючи в районах антитеро-
ристичної операції у період її проведення, а також включення фор-
мування (наприклад, в/ч__), у складі якого особа брала безпосе-
редню участь в антитерористичній операції, Антитерористичним 
Центром СБУ до складу сил та засобів АТО. 

Вважаю, дії комісії __________________________ щодо відмови мені у ви-
знанні учасником бойових дій протиправними, оскільки: 

Відповідно до пункту 4 Постанови Кабінету Міністрів України від 
20 серпня 2014 року №413 «Про затвердження Порядку надання 
статусу учасника бойових дій особам, які захищали незалежність, 
суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосе-
редню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її прове-
дення» підставою для надання особам статусу учасника бойових 
дій є такі документи про безпосереднє залучення до виконання за-
вдань антитерористичної операції в районах її проведення: офіцій-
ні документи, видані державними органами, що містять достатні 
докази про безпосередню участь особи у виконанні завдань анти-
терористичної операції в районах її проведення».

Я маю всі необхідні документи, які підтверджують факт моєї без-
посередньої участі в бойових діях в районі АТО у складі (наприклад, 
ЗСУ), в тому числі: довідкою ________________( наприклад, командира 
в/ч про безпосередню участь позивача в бойових діях в районі 
проведення АТО), а також довідкою в/ч про те, що (дата) наказом 
заступника голови СБУ № ______ в/ч _____ було включено до складу 
сил та засобів АТО в період з _____________ по______, та про підготовку 
внесення змін у накази штабу АТО на підставі зазначеного наказу).
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Частиною 5 статті 17 Конституції України встановлено, що дер-
жава забезпечує соціальний захист громадян України, які перебу-
вають на службі у Збройних Силах України та в інших військових 
формуваннях, а також членів їхніх сімей.

Учасниками бойових дій згідно з пунктом 19 статті 6 Закону 
України № 3551-ХII від 22. 10. 1993 року «Про статус ветеранів вій-
ни, гарантії їх соціального захисту» визнаються військовослуж-
бовці (резервісти, військовозобов’язані) та працівники Збройних 
Сил України, Національної гвардії України, Служби безпеки Украї-
ни, Служби зовнішньої розвідки України, Державної прикордонної 
служби України, особи рядового, начальницького складу, військо-
вослужбовці, працівники Міністерства внутрішніх справ України, 
Управління державної охорони України, Державної служби спеці-
ального зв’язку та захисту інформації України, інших утворень від-
повідно до законів України військових формувань, які захищали 
незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і 
брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забез-
печенні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах ан-
титерористичної операції, а також працівники підприємств, уста-
нов, організацій, які залучалися та брали безпосередню участь в 
антитерористичній операції в районах її проведення у порядку, 
встановленому законодавством.

Відповідно до частини 7 статті 9 КАС України, «У разі відсутності 
закону, що регулює відповідні правовідносини, суд застосовує за-
кон, що регулює подібні правовідносини (аналогія закону), а за від-
сутності такого закону суд виходить із конституційних принципів і 
загальних засад права (аналогія права)».

Також хочу зазначити, що Правосуддя за своєю суттю визнається 
таким лише за умови, що воно відповідає вимогам справедливості 
і забезпечує ефективне поновлення у правах (абзац 10 п. 9 Рішення 
Конституційного суду України від 30 січня 2003 року №3 рп/203).

Стаття 13 Конвенції про захист прав людини і основоположних 
свобод (право на ефективний засіб юридичного захисту) гаран-
тує, що кожен, чиї права та свободи, визнані в цій Конвенції, було 
порушено, має право на ефективний засіб юридичного захисту в 
національному органі, навіть якщо таке порушення було вчинене 
особами, які здійснювали свої офіційні повноваження. При цьому 
під ефективним засобом (способом) необхідно розуміти таке, що 
призводить до потрібних результатів, наслідків, дає найбільший 
ефект. Тобто, ефективний спосіб захисту повинен забезпечити по-
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новлення порушеного права, бути адекватним наявним обстави-
нам.

На підставі вищезгаданого, керуючись ст. ст. 2, 4 Постанови Кабі-
нету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 413 «Про затвер-
дження Порядку надання статусу учасника бойових дій особам, які 
захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність 
України і брали безпосередню участь в антитерористичній опе-
рації, забезпеченні її проведення», статті 6 Закону України «Про 
статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», статей 9, 
19, 104-105 КАС України, частини 5 статті 17 Конституції України, 
статті 13 Європейської конвенції з захисту прав людини, 

Прошу:
1. Визнати дії Відповідача (комісії ___________________) щодо не на-

дання мені статусу учасника бойових дій протиправними, скасува-
ти рішення комісії ______________про відмову у визнанні мене учасни-
ком бойових дій.

2. Зобов’язати Відповідача (комісію _______________) на підставі по-
даних мною документів надати мені статус учасника бойових дій.

3. Зобов’язати Відповідача (комісію _________________) видати мені 
посвідчення учасника бойових дій встановленого законодавством 
зразка.

4. Стягнути з відповідача всі витрати по справі.

Додаток:
1. Копія позовної заяви. 
2. Інші документи на підтвердження позивних вимог.

_____________________2017 року                                 Підпис позивача
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7. ДОПОМОГА УЧАСНИКАМ АТО  
У ВИРІШЕННІ СОЦІАЛЬНИХ ПИТАНЬ 

(станом на грудень 2017 р.)

ЦЕНТРИ ДОПОМОГИ УЧАСНИКАМ АТО
На виконання Указу Президента України від 18.08.2015р. 

№150/2015 (із змінами від 05.10.2015р.) «Про додаткові заходи 
щодо соціального захисту учасників антитерористичної операції» 
з метою надання допомоги учасникам АТО, а також у зв’язку з необ-
хідністю координації дій органів виконавчої влади, органів місце-
вого самоврядування, волонтерських та громадських організацій, 
які надають допомогу учасникам антитерористичної операції роз-
порядженням голови облдержадміністрації від 19.10.2015р. №330-
р «Про створення Центру допомоги учасникам антитерористичної 
операції при Миколаївській обласній державній адміністрації» в 
області створено Центр допомоги учасникам АТО при Миколаїв-
ській облдержадміністрації. Такі центри працюють наразі в кожно-
му районі Миколаївщини. Зазначені центри, координуючи свої зу-
силля з органами влади та місцевого самоврядування, здійснюють 
допомогу учасникам АТО у вирішенні питань: виділення житла та 
земельних ділянок, працевлаштування, надання матеріальної та 
психологічної допомоги, оздоровлення тощо.

Центр розміщується в будівлі облдержадміністрації за адресою: 
м. Миколаїв, вул. Адміральська, 22, каб. 701, тел. (0512) 37-02-22.

ЦЕНТРИ У МІСТАХ ТА РАЙОНАХ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ:
Арбузинський район 

смт. Арбузинка, пров. Каштановий, 5.  
Керівник центру Клопов Олександр Олександрович,  
тел. (05132) 3-01-10; E-mail: utszn_arbuz@ukr.net

Баштанський район 
м. Баштанка, вул. Полтавська, 13.  
Керівник центру Якимчук Ніна Іванівна,  
тел. (05158) 2-64-34; E-mail: utszn_bashtan@ukr.net

Березанський район 
смт. Березанка, вул. Центральна, 34.  
Керівник центру Шипова Людмила Леонтієвна,  
тел. (05153)2-16-65; E-mail: berezanka@mk.gov.ua
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Березнегуватський район  
смт. Березнегувате, вул. Миру, 98.  
Керівник центру Горбунов Олександр Володимирович,  
тел. моб.097-85-77-771, E-mail:bereznegovatoe@mk.gov.ua

Братський район 
смт Братське, вул. Миру, 131.  
Керівник центру Гризоглаз Ліна Василівна,  
тел. (05131) 9-11-80; E-mail: bratskesssdm@ukr.net

Веселинівський район 
смт Веселинове, вул. Мозолевського,14.  
Керівник центру Дрозд Анжеліна Василівна,  
тел. (05163) 2-22– 51; E-mail: veselinovo@meta.ua

Вознесенський район 
м. Вознесенськ, вул. Центральна, 27.  
Керівник центру Довбенко Володимир Михайлович,  
тел. (05134)4-51-28, тел. моб. 066-65-56-247

Врадіївський район 
смт Врадіївка, вул. Героїв Врадіївщини, 118.  
Керівник центру Кривіцька Людмила Андріївна,  
тел. моб. 096-977-27-71, 068-997-53-63, E-mail: vrcentr_ato@ukr.net

Доманівський район 
смт Доманівка, вул. Центральна, 46, каб.101.  
Керівник центру Фалько Наталія Іванівна,  
тел. (05152)9-16-88, тел. моб. 050-787-19-90,  
E-mail: dmn_rda@ukr.net

Єланецький район 
смт Єланець, вул. Першого травня, 23.  
Керівник центру Щербина Віктор Васильович,  
тел. моб. 097-25-35-704

Вітовський район 
м. Миколаїв, вул. Янтарна, 72.  
Керівник центру Коновалова Тетяна Петрівна,  
тел. (0512)25-61-84; 25-31-34, E-mail: tp_sun@ukr.net

Казанківський район 
смт Казанка, вул. Коптєва, 12.  
Керівник центру Поляков Віталій Олександрович,  
тел. моб. 096 73 31 859; E-mail: utszn_kazan@ukr.net
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Кривоозерський район 
смт Криве Озеро, вул. Майдан Незалежності, 1 (1 поверх) каб. №3. 
Керівник центру Мірошниченко Олексій Володимирович, 
тел. (05133) 2-41-42, 2-43-35

Миколаївський район 
м. Миколаїв, вул. Одеське шосе, 18 а.  
Керівник центру Пересунько Руслан Вікторович,  
тел. (0512) 48-05-46; тел.моб.066-34-97-707, E-mail: cduato@ukr.net 

Новобузький район 
м. Новий Буг, вул. Гагаріна, 7.  
Керівник центру Нагорна Олена Петрівна,  
тел. моб. 097-291-01-13, тел. (05151) 9-16-08

Новоодеський район 
м. Нова Одеса, вул. Центральна, 210.  
Керівник центру Лунгол Галина Григорівна,  
тел. (05167) 2-10-78; E-mail:galinalungol@ukr.net

Очаківський район  
м. Очаків, вул. Лоцманська, 26.  
Керівник центру Шевельова Зоя Антонівна,  
тел. (05154) 2-20-65; 3-00-96 E-mail: utszn.ochakov@ukr.net

Первомайський район 
м. Первомайськ, вул. Чкалова, 12, каб.13.  
Керівник центру Новосадова Ніна Володимирівна,  
тел. (05161)4-32-12, 4 22-95 

Снігурівський район 
м. Снігурівка, вул. Центральна, 173.  
Керівник центру Голдун Світлана Миколаївна,  
тел. (05162) 2-26-05, E-mail: snigsentr@ukr.net, utszn_snigir@ukr.net

м. Вознесенськ, пл. Центральна, 1, каб. 30  
Керівник центру Пацалюк Людмила Миколаївна,  
тел. (05134) 4-21-25; E-mail: voz.info1@gmail.com

м. Очаків, вул. Старофортечна 10.  
Керівник центру Савчук Любов Володимирівна,  
тел. (05154) 2-26-76; E-mail: utszn_ochakovg@ukrpost.net

м. Первомайськ, вул. Грушевського, 3.  
Керівник центру Грищенко Олександр Сергійович,  
тел. (05161) 4-20-92, 5-44-63, тел. моб. 097-73-70-451,  
E-mail: utszn_pgor@ukr.net
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м. Южноукраїнськ, вул. Дружби Народів, 48.  
Керівник центру Кольчак Олександр Миколайович,  
тел.(05136) 2-41-50

м. Миколаїв, вул. Нікольська, 46.  
Керівник центру Терещенко Олександр Леонтійович,  
тел. моб. 050-68-05-309, секретар 098-88-99-437.

БЕЗОПЛАТНА ВТОРИННА ПРАВОВА ДОПОМОГА
У відповідності із ст. 14 ЗУ «Про безоплатну правову допомогу» 

регіональним центром з надання безоплатної вторинної правової 
допомоги у Миколаївської області, місцевими центрами з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги та бюро правової допо-
моги, які розташовані у кожному сільському районі області, учас-
никам АТО надається безоплатна правова допомога. Звернення 
про надання безоплатних правових послуг подаються учасниками 
АТО до Центру з надання безоплатної правової допомоги або до 
територіального органу за місцем фактичного проживання таких 
осіб незалежно від реєстрації місця проживання чи місця перебу-
вання особи.

1. Перший Миколаївський місцевий центр з надання безоплат-
ної вторинної правової допомоги включає обслуговування Бере-
занського, Миколаївського, Новоодеського, Очаківського районів, 
м. Очаків, Заводського та Центрального районів м. Миколаєва. 

Адреса центру: м. Миколаїв, вул. Образцова, буд.4-а,  
тел. (0512) 47-20-90;

2. Другий Миколаївський місцевий центр з надання безоплат-
ної вторинної правової включає обслуговування Баштанського, 
Березнегуватського, Вітовського, Казанківського, Новобузького, 
Снігурівського районів, Інгульського та Корабельного районів  
м. Миколаєва. Адреса центру:м. Миколаїв, вул. Космонавтів, буд.61, 
тел. (0512) 44– 54-60, 44-54-61;

3. Вознесенський місцевий центр з надання безоплатної вто-
ринної правової допомоги включає обслуговування Арбузинсько-
го, Братського, Веселинівського, Вознесенського, Врадіївського, 
Доманівського, Єланецького, Кривоозерського, Первомайського 
районів та міст Вознесенськ, Первомайськ, Южноукраїнськ. Адреса 
центру: м. Вознесенськ, вул. Київська,буд.26-а, тел.:(05134) 3-25-04.

Разом із зверненням про надання безоплатної правової допомоги 
учасник АТО повинен подати документи на підтвердження свого 
статусу учасника бойових дій.
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8. КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ
1. Державна служба України у справах ветеранів війни та учас-

ників антитерористичної операції.
01001 м. Київ, провулок Музейний,12. 
тел. (044) 281-08-50, (044) 281-08-48.
Територіальний орган – Південний міжрегіональний сектор: 
Миколаївська область – головний спеціаліст. 54001 м. Миколаїв, 
ул. Спаська,43/5, каб.4 тел. (0512) 37-65-05.

2. Міжвідомча комісія з питань розгляду матеріалів про визнан-
ня учасниками бойових дій. 

Засідання комісії проводяться за адресою: 
01001, м. Київ, провулок Музейний, 12. 
Контактний телефон (044)281-08-54.

3. Контактні дані відомчих комісій:
Міністерства оборони України 
03168, м. Київ, пр-кт Повітрофлотський,6, 
тел. (044)271-36-58. 
Міністерства внутрішніх справ України  
01024 м. Київ, вул. Академіка Богомольця, 
10, тел. (044) 254-78-51, 256-11-75. 
Національної гвардії України
03151 м. Київ, вул. Народного ополчення, 9-а, 
тел. (044) 249-27-53.  
Міністерства інфраструктури України 
01135 м. Київ, пр-кт Перемоги, 14, кімната 805, 
тел. (044) 351-41-56.
Адміністрації державної спеціальної служби транспорту 
02094, м. Київ, вул. Магнітогорська, 5, 
тел.(044)292-55-75
Державної пенітенціарної служби України
04050 м. Київ, Мельникова 81, 
тел. (044) 207-34-58
Управління державної охорони України 
м. Київ, вул. Садова 1/14, кабінет 24, 
тел. (044)254-04-56
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Державна прикордонна служби України
Київ, вул. Володимирська 26, 
тел. (044) 527-62-74
Служба зовнішньої розвідки України
04107, м. Київ, вул. Нагірна, 24/1, 
тел. (044)481-62-10
Адміністрація Державної прикордонної служби України
01601, м. Київ, вул. Володимирська, 26, 
тел. (044)527-62-74
Служба безпеки України
01601, м. Київ вул. Володимирська, 33, 
тел. (044)255-50-57
Державна служба України з надзвичайних ситуацій 
01601, м. Київ, вул. О.Гончара, 55-а, 
тел. (044)247-31-72
Головне управління розвідки Міноборони, в/ч А0515
04176, м. Київ, вул. Електриків, 33, 
тел.(044)428-62-08, 
документи приймаються тільки поштою на ім’я начальника 7-го 

управління.
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