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Розділ 1
Учасники антитерористичної операції
(далі – учасники АТО)

В законодавстві України не надано поняття учасників АТО. Характеристика осіб, яких можна віднести до учасників АТО дана в
Законі України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального
захисту» (далі – Закон). До учасників АТО Закон відносить осіб, які
захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність
України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах АТО у період її проведення.

Виходячи з положень Закону до Учасників АТО відносяться:
1. Учасники бойових дій
• військовослужбовці (резервісти, військовозобов’язані), працівники Збройних Сил України, Національної гвардії України,
Служби безпеки України, інших, утворених відповідно до законів України, військових формувань, які захищали незалежність,
суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її
проведення, перебуваючи безпосередньо в районах АТО у період її
проведення (п.19 ч.1 ст. 6 Закону);
• учасники добровольчих формувань, що діяли в подібних умовах,
та додатково за умови, що в подальшому такі добровольчі формування були включені до складу Збройних Сил України, Міністерства внутрішніх справ України, Національної гвардії України
та інших утворених відповідно до законів України військових
формувань та правоохоронних органів (п.20 ч.1 ст. 6 Закону).
2. Інваліди війни
• військовослужбовці (резервісти, військовозобов’язані) військових формувань, утворених відповідно до законів України, які
захищали незалежність, суверенітет і територіальну цілісність
України та стали інвалідами внаслідок поранення, контузії або
каліцтва, одержаних під час АТО (п.11 ч.1 ст.7 Закону);
• працівники юридичних осіб, які залучалися до забезпечення
проведення АТО і стали інвалідами;
• учасники добровольчих формувань про яких йдеться в п. 20 ч. 1
ст. 6 Закону, які стали інвалідами (п.12ч.1ст.7 Закону);
• учасники добровольчих формувань, які стали інвалідами, які не
включалися до складу військових формувань та правоохорон–3–

них органів, утворених відповідно до законів України, але виконували у взаємодії з ними завдання АТО (п.13ч.1 ст.7 Закону);
• особи, які добровільно забезпечували (або добровільно залучалися до забезпечення) проведення АТО і стали інвалідами; працівники юридичних осіб, які залучалися до забезпечення проведення АТО і стали інвалідами (п.14 ч.1ст.7 Закону).
3. Учасники війни
Працівники підприємств, установ, організацій, які залучалися та
брали безпосередню участь у забезпеченні проведення АТО, перебуваючи безпосередньо в районах АТО у період її проведення, у порядку, встановленому законодавством (п.13 ст.9 Закону).
4. Члени сім’ї учасників АТО – окрема група осіб, на яких розповсюджується положення законодавства щодо встановлення пільг
учасникам АТО.
До таких сімей відносяться:
• сім’ї військовослужбовців (резервістів, військовозобов’язаних)
та працівників військових формувань, утворених відповідно до
законів України, які загинули, померли, захищаючи незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України;
• сім’ї осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх
справ, поліцейських, які загинули під час участі в АТО;
• сім’ї осіб, які добровільно забезпечували (або добровільно залучалися до забезпечення) проведення АТО (у тому числі здійснювали волонтерську діяльність) та загинули (пропали безвісти),
померли внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних
під час забезпечення проведення АТО;
• сім’ї осіб, які, перебуваючи у складі добровольчих формувань,
загинули, померли, за умови, що в подальшому такі добровольчі
формування були включені до складу військових формувань та
правоохоронних органів, утворених відповідно до законів України;
• сім’ї осіб, які, перебуваючи у складі добровольчих формувань,
що в подальшому не були включені до складу військових формувань та правоохоронних органів, утворених відповідно до законів України, загинули або померли;
• сім’ї працівників підприємств, установ, організацій, які залучалися до забезпечення проведення АТО та загинули, померли
внаслідок поранень, які одержані під час забезпечення проведення АТО та в районах проведення вказаної операції.
До членів сімей учасників АТО належать: утриманці загиблого
або того, хто пропав безвісти, яким у зв’язку з цим виплачується
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пенсія; батьки; один з подружжя, який не одружився вдруге, незалежно від того, виплачують йому пенсію чи ні; діти, які не мають (і
не мали) своїх сімей; діти, які мають свої сім’ї, але стали інвалідами
до досягнення повноліття; діти, обоє з батьків яких загинули або
пропали безвісті; дружини (чоловіки) померлих учасників бойових
дій, визнаних за життя інвалідами від загального захворювання,
трудового каліцтва та з інших причин, які не одружилися вдруге;
діти померлих учасників бойових дій, які навчаються за денною
формою навчання у вишах I–IV рівнів акредитації та професійнотехнічних навчальних закладах, до закінчення цих навчальних закладів, але не довше ніж до досягнення ними 23 років.

Розділ 2
Соціальні гарантії учасників АТО

Соціальні гарантії учасників АТО визначаються як сукупність
матеріально – правових заходів, що забезпечують соціальний
захист учасника АТО.
Основні соціальні гарантії учасників АТО, які призвані під час
мобілізації, та брали або беруть участь в АТО:
• отримання грошового забезпечення, з урахуванням всіх надбавок та премій, на рівні військовослужбовців контрактної служби (відповідно до посад та військових звань);
• використання всіх гарантій соціального і правового захисту для
військовослужбовців;
• збереження за громадянами, які призвані під час мобілізації на
військову службу, місця роботи, посади, середнього заробітку
на підприємстві, в установі, організації, незалежно від підпорядкування та форм власності (умови та строк, на який зберігаються вказані гарантії встановлюються Законом України «Про
військовий обов’язок і військову службу» та КЗпП України) та
інших трудових гарантій;
• отримання одноразової грошової допомоги, яка виплачується на
день демобілізації військовослужбовцям, крім військовослужбовців строкової військової служби, які звільняються зі служби
за станом здоров’я. За загальним правилом виплачується 50 відсотків місячного грошового забезпечення за кожний повний календарний рік служби. Для осіб, які звільнилися за переліченими в законі підставами, передбачена умова виплати допомоги –
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вислуга 10 і більше років (п. 2 ст.15 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей»);
• збереження права на підприємницьку діяльність для приватних
підприємців, при їх призові на військову службу під час мобілізації (державна реєстрація підприємницької діяльності фізичних осіб-підприємців не припиняється);
• збереження розміру пенсій офіцерам запасу, які призвані під час
мобілізації з можливістю її збільшення за визначених законом
умов. Пенсіонерам з числа військовослужбовців та осіб, які отримують пенсію за Законом України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб»
у разі призову їх на військову службу під час мобілізації на особливий період до Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань та вказаних в
законі служб, виплата пенсій не припиняється. Після звільнення
із служби виплата їм пенсій здійснюється з урахуванням додаткової вислуги років та виплачується у розмірі не меншому ніж
той, який вони отримували на день призову на службу у зв’язку
з мобілізацією;
• отримання членами сімей військовослужбовця одноразової грошової допомоги у разі його загибелі (смерті), або самим військовослужбовцем у разі втрати працездатності в порядку та розмірі вказаному у ст.ст.16-2,16-3 Закону України «Про соціальний і
правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей»;
• дострокове присвоєння військових звань;
• звільнення від оподаткування військовим збором доходів осіб,
які беруть безпосередню участь в антитерористичній операції;
• надання учаснику АТО статусу учасника бойових дій;
• безоплатне поховання учасника АТО;
• право на безоплатну вторинну правову допомогу у випадках,
визначених законом.

Соціальні пільги учасників АТО та членів їх сімей, можна
визначити як додатковий вид соціального забезпечення,
які на законодавчому рівні передбачають повне чи часткове
звільнення від виконання вказаними особами своїх обов’язків або надання їм додаткових прав.
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Основна класифікація пільг провадиться виходячи із сфер, в яких
вони надаються. За цим принципом пільги поділяються на:
• житлово-комунальні;
• медико-реабілітаційні;
• транспортні;
• соціально-побутові;
• пенсійні;
• соціально-трудові;
• у сфері надання послуг освіти;
• податкові.
Пільги поділяються на ті, що встановлені законодавчими та виконавчими органами державної влади (основні), та ті, що можуть
бути встановлені місцевими органами самоврядування в межах їх
компетенції (додаткові).
Основні пільги учасників бойових дій та прирівняних до них
осіб, учасників війни та інвалідів війни встановлені Законом
України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», іншими законам, в залежності від сфери надання пільг. Порядок надання пільг визначається підзаконними нормативно – правовими актами (постановами КМУ, наказами голів відомств тощо).
Основні пільги та гарантії членів сімей військовослужбовців.
Встановлюються Кодексом цивільного захисту України, Законом
України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», Законом України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» (в частині призначення пенсії за віком), Законом
України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців
та членів їх сімей» (в частині права на медичне обслуговування
у закладах Міноборони України, інших військових формувань та
правоохоронних органів), Законами України «Про оздоровлення та
відпочинок дітей», «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з
військової служби, та деяких інших осіб», «Про Національну поліцію», «Про волонтерську діяльність», Постановою КМУ від 29 квітня 2016 року №336 з наступними змінами і доповненнями «Деякі
питання соціального захисту ветеранів війни та членів їх сімей»,
Постановою КМУ від 30 листопада 2016 року №884 «Про затвердження Порядку виплати грошового забезпечення сім’ям військовослужбовців, захоплених у полон або заручниками, а також інтернованих у нейтральних державах або безвісно відсутніх» (в частині
виплат одноразової грошової допомоги).
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Розділ 3
Органи та організації, що оформлюють
та надають пільги учасникам АТО
та членам їх сімей. Реалізація гарантій
Організаційно-адміністративне забезпечення діяльності роботи з
учасниками бойових дій та сім’ями учасників АТО здійснюють державні органи, урядові установи, органи місцевого самоврядування,
державні і недержавні підприємства, установи та організації.
Міністерство соціальної політики України – центральний орган виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України.
Міністерство забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері соціального захисту ветеранів війни та учасників АТО:
забезпечення їх психологічної реабілітації, санаторно-курортного
лікування, технічними та іншими засобами реабілітації, житлом,
надання освітніх послуг; забезпечення соціальної та професійної
адаптації військовослужбовців, які звільняються, осіб, звільнених
з військової служби, та учасників АТО; організації поховання.
Реалізація пільг учасників АТО та членів їх сімей на місцях покладена на обласні, міські, районні управління соціального захисту
населення.
Державна служба України у справах ветеранів війни та учасників АТО – центральний орган виконавчої влади, діяльність якого
спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через
Міністра соціальної політики. Служба реалізує державну політику
у сфері соціального захисту ветеранів війни та учасників антитерористичної операції. На місяцях діє через свої територіальні органи, міжрегіональні сектори, відділи, сектори у м. Києві та Київській
області.
Державні адміністрації здійснюють свої повноваження через
структурні підрозділи (департаменти та управління).

ЦЕНТРИ ДОПОМОГИ УЧАСНИКАМ АТО

Створюються при обласних державних адміністраціях для
координації дій органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, волонтерських та громадських організацій, які надають допомогу учасникам антитерористичної операції та їх сім’ям;
для роботи при вирішенні питань лікування, реабілітації, соціального захисту та адаптації учасників АТО.
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Основні завдання Центрів:
• збір та обробка інформації щодо проблемних питань і потреб
учасників АТО та їх родин;
• підготовка пропозицій щодо вирішення проблемних питань
учасників АТО;
• моніторинг стану вирішення питань лікування, реабілітації, соціального захисту, адаптації учасників АТО;
• консультативна допомога та сприяння учасникам АТО реалізації їх прав;
• проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи з представниками недержавних установ та об’єднань, що сприяють відстоюванню прав учасників АТО.
На підставі розпорядження Миколаївської обласної державної
адміністрації від 19 жовтня 2015 року №330-р. (зареєстровано
23 жовтня 2015 р. за №150/2316 в Головному територіальному
управлінні юстиції у Миколаївській області), виданого на виконання Указу Президента України від 18 березня 2015 року №150/2015
«Про додаткові заходи щодо соціального захисту учасників антитерористичної операції», утворено Центр допомоги учасникам антитерористичної операції при Миколаївській обласній державній
адміністрації (далі – Центр) та затверджено положення про Центр.
За положенням він є допоміжним органом при Миколаївській обласній державній адміністрації, його склад визначається головою
Миколаївської обласної державної адміністрації за пропозицією
волонтерських організацій. Очолює Центр керівник, який за посадою є радником голови Миколаївської обласної державної адміністрації, а до складу Центру за посадою входять представник територіального органу Державної служби України у справах ветеранів
війни та учасників антитерористичної операції, військовий комісар області, директор департаменту соціального захисту населення Миколаївської обласної державної адміністрації, а також інші
члени, які беруть участь у роботі Центру на громадських засадах.
Центр допомоги учасникам антитерористичної операції при Миколаївській обласній державній адміністрації розміщується в
будівлі облдержадміністрації за адресою:
м. Миколаїв, вул. Адміральська, 22, каб 701,
конт. тел. (0512) 37 02 22.
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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
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
– 10 –

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

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
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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
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.

В залежності від виду пільг та гарантій, їх реалізація покладається також на інші державні органи, які реалізують положення законів в межах своєї компетенції (Державну фіскальну службу
України щодо пільг на податки, Державну службу України з питань
геодезії, картографії та кадастру щодо забезпечення земельними
ділянками, служби у справах дітей щодо психологічної реабілітації
тощо).
Органи місцевого самоврядування та їх виконавчі органи діють в межах повноважень, визначених законом.
Місцеві ради – вирішують покладені на них законом питання
щодо реалізації пільг та гарантій, які встановлені державою. Можуть встановлювати додаткові пільги для учасників АТО – членів
громад.
Виконавчі органи сільських, селищних, міських рад:
• вирішують відповідно до законодавства питання про надання
допомоги інвалідам, ветеранам війни, сім’ям загиблих (померлих або визнаних такими, що пропали безвісти) військовослужбовців; військовослужбовців, звільнених у запас (крім військовослужбовців строкової служби та військової служби за призо– 12 –

вом осіб офіцерського складу) або відставку у будівництві індивідуальних жилих будинків, проведенні капітального ремонту
житла, у придбанні будівельних матеріалів;
• вирішують питання відведення зазначеним особам у першочерговому порядку земельних ділянок для індивідуального будівництва, садівництва та городництва (ст. 34 Закону України «Про
місцеве самоврядування»);
• здійснюють інші повноваження щодо реалізації пільг учасникам АТО в межах, визначених законом (виділення земельних ділянок, повноваження щодо розподілення житла, повноваження
в сфері надання безоплатної правової допомоги тощо).

ДЕРЖАВНІ І НЕДЕРЖАВНІ ПІДПРИЄМСТВА,
УСТАНОВИ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ РЕАЛІЗУЮТЬ ГАРАНТІЇ ТА ПІЛЬГИ,
ВСТАНОВЛЕНІ УЧАСНИКАМ АТО ТА ЧЛЕНАМ ЇХ СІМЕЙ.

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ЗАЙНЯТОСТІ

• Державна служба зайнятості – централізована структура спеціальних органів, утворена для комплексного вирішення питання
регулювання зайнятості населення, професійної орієнтації і соціальної підтримки тимчасово непрацюючих громадян. Діяльність служби здійснюється під керівництвом Міністерства соціальної політики України, місцевих державних адміністрацій та
органів місцевого самоврядування. Служба складається з Державного центру зайнятості Міністерства соціальної політики
України та територіальних центрів зайнятості.
• Служба реалізує положення Закону України «Про зайнятість населення», в тому числі положення щодо додаткових гарантій у
сприянні працевлаштуванню учасників бойових дій, які брали
безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення (ст. 14 Закону).

ОРГАНИ ЩО НАДАЮТЬ БЕЗОПЛАТНУ
ПРАВОВУ ДОПОМОГУ УЧАСНИКАМ АТО

Правова безоплатна допомога – безоплатна первинна та вторинна правова допомога, що гарантується державою та повністю або
частково надається за рахунок коштів Державного бюджету України, місцевих бюджетів та інших джерел.
До системи надання безоплатної правової допомоги належать:
Координаційний центр з надання правової допомоги; суб’єкти надання безоплатної первинної правової допомоги; суб’єкти надання
безоплатної вторинної правової допомоги.
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Первинна безоплатна правова допомога – вид державної гарантії, що полягає в інформуванні особи про її права і свободи, порядок їх реалізації, відновлення у випадку їх порушення та порядок
оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади,
органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб.
На допомогу мають право усі особи, які перебувають під юрисдикцією України, в тому числі і учасники АТО.
Допомога надається через систему органів виконавчої влади; органів місцевого самоврядування; фізичних та юридичні осіб приватного права; спеціалізовані установи.
Вторинна безоплатна правова допомога вид державної гарантії, що полягає у створенні рівних можливостей для доступу осіб
до правосуддя та включає такі правові послуги: захист; здійснення
представництва інтересів осіб, що мають право на безоплатну вторинну правову допомогу, в судах, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, перед іншими особами; складення
документів процесуального характеру.
Допомога здійснюється через центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги.
Особи, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» (учасники АТО) мають право на безоплатну вторинну правову допомогу, отримання
всіх вказаних послуг (п.9 ч.1.ст. 14 Закону України «Про безоплатну
правову допомогу»).
Особи, які перебувають під юрисдикцією України і звернулися
для отримання статусу передбаченого Законом України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» (УБД, інваліда війни тощо), мають право на вказані у законі види безоплатної
вторинної правової допомоги до моменту прийняття рішення про
надання такого статусу (на здійснення представництва їх інтересів
в судах, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, перед іншими особами; складення документів процесуального характеру).
В реалізації гарантій та пільг учасників АТО приймають
участь громадські об’єднання, благодійні фонди і волонтерський
рух. Вказані суб’єкти суспільних правовідносин відіграють велику роль в реалізації учасниками АТО соціальних пільг та гарантій.
Вони приймають участь у координації зусиль державних і недержавних органів для вирішення соціально-правових проблем військовослужбовців та сприяють налагодженню механізмів реалізації їх прав.
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ОСНОВНІ НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ,
ЩО РЕГУЛЮЮТЬ ПИТАННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ
УЧАСНИКІВ АТО ТА ЧЛЕНІВ ЇХ СІМЕЙ
(станом на 01.11.2017р.)

Закони приведені з врахуванням дат прийняття, без спеціальної
позначки про зміни, але з врахуванням поточної редакції. Під час
використання необхідно враховувати поточну редакцію нормативно правових актів.
• Кодекс цивільного захисту України, №5403-VI від 02.10.2012р.;

• Кодекс законів про працю України, №322 – VIII від 10.12.1971р.;

• Податковий кодекс України №2755 – VI (перехідні положення)
від 02.12.2010р.;
• Закон України «Про Збройні Сили України», №1934-XII від
06.12.1991р.;
• Закон України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців і членів їх сімей», №2011-XII від 20.12.1991р.;

• Закон України «Про військовий обов’язок і військову службу»,
№2233-XII від 25.03.1992р.;

• Закон України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених
з військової служби, та деяких інших осіб», №2262 – XII від
09.04.1992р.;
• Закон України» «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту, №3551 – XII від 22.10.1993р.;

• Закон України «Про боротьбу з тероризмом», №638-IV від
20.03.2003р.;

• Закон України «Про державну прикордонну службу», №661-IV
від 03.04.2003р.;
• Закон України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне
страхування», №1058 – IV від 09.07.2003р.;
• Закон України «Про поліпшення матеріального становища учасників бойових дій та інвалідів війни», №1603 – IV від
16.03.2004р.;
• Закон України «Про реабілітацію інвалідів в Україні», №2961 –
IV від 06.10.2005р.;
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• Закон України «Про оздоровлення та відпочинок дітей», №375VI від 04.09.2008р.;
• Закон України «Про Національну Гвардію України», №876-VII від
13.03.2014 р.;
• Закон України «Про вищу освіту», №1556 – VII від 01.07.2014р.;

• Указ Президента України від 18.03.2015 року «Про додаткові
заходи щодо соціального захисту учасників антитерористичної
операції» (із змінами і доповненнями, внесеними Указом Президента України від 5 жовтня 2015 року №570/2015);

• Постанова КМУ, №12 від 14.01.2009р. «Про внесення змін до Постанови Кабінету Міністрів України від 12.05.1994р., №302 «Про
порядок видачі посвідчень і нагрудних знаків ветеранів війни»
та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України»;
• Постанова КМУ, №656 від 28.07.2010р. «Про встановлення щомісячної державної адресної допомоги до пенсії інвалідам війни та
учасникам бойових дій»;

• Постанова КМУ, №450 від 26.06.2013р. «Про розмір і порядок
виплати грошової компенсації військовослужбовцям Збройних
Сил, Національної гвардії, Служби безпеки, Служби зовнішньої
розвідки, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації та Державної спеціальної служби транспорту за піднайом (найом) ними жилих приміщень»;
• Постанова КМУ, №975 від 25.12.2013р. «Одноразова грошова допомога у разі загибелі (смерті), інвалідності або часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності військовослужбовців, військовозобов’язаних та резервістів, які призвані
на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори чи для проходження служби у військовому резерві»

• Постанова КМУ, №413 від 20.08.2014р. «Про затвердження Порядку надання та позбавлення статусу учасника бойових дій
особам, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення»;

• Постанова КМУ, № 518 від 01.10.2014р. «Деякі питання протезування та ортезування виробами підвищеної функціональності
за новітніми технологіями та технологіями виготовлення, які
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відсутні в Україні, окремих категорій громадян, які брали участь
в антитерористичній операції та/або забезпеченні її проведення і втратили функціональні можливості кінцівки або кінцівок»;

• Постанова КМУ, №149 від 31.03.2015 р. «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів щодо надання соціальної та психологічної допомоги центрами соціально-психологічної реабілітації населення»;
• Постанова КМУ, №179 від 31.03.2015р. «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів із соціальної та професійної адаптації учасників антитерористичної операції»;
• Постанова КМУ, №200 від 31.03.2015р. «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті на забезпечення постраждалих учасників антитерористичної операції санаторно-курортним лікуванням»;
• Постанова КМУ, №685 від 08.09.2015р. «Про затвердження Порядку надання статусу інваліда війни особам, які отримали інвалідність внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних
під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення»;
• Постанова КМУ, №739 від 23.09.2015р. «Питання надання статусу учасника війни деяким особам»;
• Постанова КМУ, №740 від 23.09.2015р. «Про затвердження Порядку надання статусу особи, на яку поширюється чинність Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», деяким категоріям осіб»;
• Постанова КМУ, №1161 від 30.12.2015р. «Про порядок підтвердження статусу осіб, які беруть безпосередню участь в антитерористичній операції, з метою застосування пільги з оподаткування військовим збором»;

• Постанова КМУ, №510 від 08.08.2016р. «Про внесення змін до
Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті на забезпечення постраждалих учасників антитерористичної операції санаторно-курортним лікуванням»;
• Постанова КМУ, №528 від 23.08.2016р. «Про затвердження Порядку виплати грошової компенсації вартості проїзду учасни– 17 –

ків антитерористичної операції до реабілітаційних установ для
проходження психологічної реабілітації та назад»;

• Постанова КМУ, №602 від 08.09.2016р. «Про внесення змін до
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»;

• Постанова КМУ, №719 від 19.10.2016р. «Питання забезпечення
житлом сімей загиблих військовослужбовців, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, а також інвалідів
І-ІІ групи з числа військовослужбовців, які брали участь у зазначеній операції, та потребують поліпшення житлових умов»;
• Постанова КМУ, №223 від 05.04.2017р. «Деякі питання виплати
у 2017 році разової грошової допомоги, передбаченої Законами
України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» і «Про жертви нацистських переслідувань»;
• Постанова КМУ, №497 від 12.07.2017р. «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів із психологічної реабілітації учасників антитерористичної операції»;

• Розпорядження КМУ, №898-р від 19.08.2015р. «Питання забезпечення учасників антитерористичної операції та сімей загиблих
учасників антитерористичної операції земельними ділянками».

– 18 –

ДЛЯ НОТАТОК

– 19 –

Матеріали підготовлено ВБО «Ініціатива заради життя»
в межах проекту
«Посилення організаційної спроможності
центрів надання допомоги учасникам АТО»,
який реалізується за підтримки Фонду сприяння демократії
Посольства США в Україні.
Погляди авторів не обов’язково збігаються
з офіційною позицією уряду США.
Авторський колектив:
Рогожинська Тетяна,
Мурлигіна Олена,
Олещук Тетяна.

Авторський колектив вдячний Департаменту
соціального захисту Миколаївської облдержадміністрації
(в.о. директора департаменту Л. П. Бєлкіна),
Миколаївському обласному центру зайнятості
(директор Д. М. Оборонько)
за надані інформаційні матеріали та організаційну підтримку.

Розповсюджується безкоштовно.

Формат 60х841/16. Умовн. друк. арк. 1,16.
Тираж 1000 пр. Зам. №2501-02.

ВИГОТОВЛЮВАЧ
Поліграфічне підприємство СПД Румянцева Г. В.
54038, м. Миколаїв, вул. Бузника, 5/1.
Свідоцтво МК № 11 від 26.01.2007 р.

