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ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 20 серпня 2014 р. № 413

ПОРЯДОК
надання статусу учасника бойових дій особам, які захищали незалежність,
суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в
антитерористичній операції, забезпеченні її проведення
1. Цей Порядок визначає процедуру надання статусу учасника бойових дій особам,
які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали
безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, та
категорії таких осіб.
2. Статус учасника бойових дій надається:
військовослужбовцям (резервістам, військовозобов’язаним) та працівникам
Збройних Сил, Національної гвардії, СБУ, Служби зовнішньої розвідки,
Держприкордонслужби, Держспецтрансслужби, особам рядового і начальницького
складу, військовослужбовцям, працівникам МВС, Управління державної охорони,
Держспецзв’язку, ДСНС, ДПтС, військових формувань, які захищали незалежність,
суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в
антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи
безпосередньо в районах проведення антитерористичної операції;
працівникам підприємств, установ та організацій, які залучалися і брали
безпосередню участь в антитерористичній операції в районах її проведення.
3. Райони проведення антитерористичної операції та терміни її проведення
визначаються Антитерористичним центром при СБУ.
4. Підставою для надання особам статусу учасника бойових дій є:
для осіб, зазначених в абзаці другому пункту 2 цього Порядку, - документи про
безпосереднє залучення до виконання завдань антитерористичної операції в
районах її проведення, направлення (прибуття) у відрядження до районів
проведення антитерористичної операції, їх перебування в таких районах з метою
виконання завдань із захисту незалежності, суверенітету та територіальної
цілісності України шляхом безпосередньої участі в антитерористичній операції,
забезпеченні її проведення (витяги з наказів, директив, розпоряджень, посвідчень
про відрядження, журналів бойових дій, бойових донесень, дислокацій, книг
нарядів, графіків несення служби, звітів, зведень, донесень, матеріалів спеціальних
(службових) розслідувань за фактами отримання поранень);
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для осіб, зазначених в абзаці третьому пункту 2 цього Порядку, - документи про
безпосереднє залучення до виконання завдань антитерористичної операції в
районах її проведення або направлення (прибуття) у відрядження для
безпосередньої участі в антитерористичній операції в районах її проведення (витяги
з наказів, розпоряджень, посвідчень про відрядження, книг нарядів, матеріалів
спеціальних (службових) розслідувань за фактами отримання поранень), а також
документи, що були підставою для прийняття керівниками підприємств, установ,
організацій рішення про направлення осіб у таке відрядження.
5. Рішення про надання статусу учасника бойових дій приймається міжвідомчою
комісією з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій (далі міжвідомча комісія), яка утворюється Державною службою у справах ветеранів
війни та учасників антитерористичної операції із включенням до її складу фахівців
Міноборони, МВС, Національної гвардії, СБУ, Служби зовнішньої розвідки,
Адміністрації Держприкордонслужби, Адміністрації Держспецтрансслужби,
Управління державної охорони, Адміністрації Держспецзв’язку, ДСНС, ДПтС,
військових формувань. До складу міжвідомчої комісії можуть включатися фахівці
інших державних органів та представники громадських організацій.
6. Для надання статусу учасника бойових дій особам, зазначеним в абзаці другому
пункту 2 цього Порядку, командири (начальники) військових частин (органів,
підрозділів) або інші керівники установ, закладів у місячний строк після
завершення особами виконання завдань антитерористичної операції в районах її
проведення зобов’язані подати на розгляд комісій, утворених у міністерствах,
інших центральних органах виконавчої влади чи інших державних органах (далі комісія), у підпорядкуванні яких перебували військові частини (органи, підрозділи),
установи та заклади, в складі яких проходили службу чи працювали особи, довідки
за формою згідно з додатком 1 та документи, які є підставою для надання особам
статусу учасника бойових дій.
Комісії вивчають документи і подають їх на розгляд міжвідомчої комісії, а в разі
відсутності підстав, які підтверджуються документами, повертають їх до
військових частин (органів, підрозділів), установ, закладів з метою подальшого
доопрацювання.
Рішення щодо утворення комісій та положення про них затверджуються
відповідними міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади та
іншими державними органами.
Міжвідомча комісія розглядає документи, надіслані комісією, і в разі потреби
заслуховує пояснення осіб, стосовно яких вони подані, свідків, представників
державних органів та в місячний строк з дня надходження документів приймає
рішення щодо надання статусу учасника бойових дій, про що інформує комісію.

3

7. Для надання статусу учасника бойових дій особам, зазначеним в абзаці третьому
пункту 2 цього Порядку, керівники підприємств, установ, організацій в місячний
строк після завершення особами виконання завдань антитерористичної операції в
районах її проведення зобов’язані подати на розгляд міжвідомчої комісії довідки за
формою згідно з додатком 2 та документи, які є підставою для надання особам
статусу учасника бойових дій.
Міжвідомча комісія розглядає документи і в разі потреби заслуховує пояснення
осіб, стосовно яких вони подані, свідків, представників державних органів та
приймає в місячний строк з дня надходження документів рішення щодо надання
статусу учасника бойових дій, про що інформує керівників підприємств, установ,
організацій та органи соціального захисту населення за місцем реєстрації особи.
8. У разі неподання командиром (начальником) військової частини (органу,
підрозділу) або іншим керівником установи, закладу до комісії чи керівником
підприємства, установи, організації до міжвідомчої комісії документів, необхідних
для надання статусу учасника бойових дій, особа може самостійно звернутися до
таких комісій.
У разі відмови в наданні статусу учасника бойових дій питання про надання особі
зазначеного статусу може повторно виноситися на розгляд міжвідомчої комісії за
рішенням Міністра соціальної політики.
Рішення комісії може бути оскаржено в судовому порядку.
9. Посвідчення учасника бойових дій і нагрудний знак особам, яким надано статус
учасника бойових дій, видаються органами Міноборони, МВС, СБУ, Служби
зовнішньої розвідки, Адміністрації Держприкордонслужби, Адміністрації
Держспецтрансслужби,
Управління
державної
охорони,
Адміністрації
Держспецзв’язку, ДСНС, ДПтС, а також органами соціального захисту населення
за місцем їх реєстрації.
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Основні соціальні гарантії учасникам антитерористичної операції
№

1.

2.

3.

Назва пільги, соціальної гарантії

Нормативноправовий акт в якому
передбачена пільга,
соціальна гарантія
зміни
до
Право на отримання Внесені
пенсії пенсіонерам з Закону України «Про
числа
пенсійне забезпечення
військовослужбовців
осіб, звільнених 3
та осіб, які отримують військової служби, та
пенсію
за
цим деяких інших осіб».
Законом,
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.

Стаття
39
Закону
України
«Про
військовий обов'язок і
військову
службу»
(доповнено частиною
другою), стаття 119
Кодексу законів про
працю
України
(доповнено частиною
третьою).
Державна реєстрація Статтю 39 Закону
України
«Про
підприємницької
діяльності фізичних військовий обов'язок і
службу»
осіб-підприємців не військову
доповнено ч. 3.
припиняється.
Збереження
місця
роботи
(посади),
середнього заробітку
на підприємстві, в
установі, організації,
незалежно
від
підпорядкування
та
форм власності».
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Короткий зміст пільги, соціальної
гарантії

Статтю 2 після ч. 2 доповнено новою
частиною такого змісту: «Пенсіонерам
з числа військовослужбовців та осіб,
які отримують пенсію за цим Законом,
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
Державної
спеціальної
служби
транспорту, на службу до органів
внутрішніх справ, Державної служби
спеціального
зв'язку та захисту
інформації
України,
органів
та
підрозділів
цивільного
захисту,
податкової міліції та Державної
кримінальновиконавчої
служби
України виплата пенсій на час такої
служби не припиняється. Після
звільнення із служби цих осіб виплата
їм пенсій здійснюється з урахуванням
додаткової вислуги років на день їх
демобілізації. Якщо новий розмір
пенсії у цих осіб буде нижчим за
розмір, який вони отримували в
мирний час, виплата їм пенсії
здійснюється у розмірі, який вони
отримували на день призову на службу
у зв'язку з мобілізацією».
За громадянами України, які проходять
військову службу за призовом під час
мобілізації, на особливий період, але не
більше одного року, зберігаються
місце роботи (посада), середній
заробіток на підприємстві, в установі,
організації,
незалежно
від
підпорядкування та форм власності.

За громадянами України, які проходять
військову службу за призовом під час
мобілізації, на особливий період, не
припиняється державна реєстрація
підприємницької
діяльності

4.

Одноразова грошова Пункт 2 ст. 15 Закону
«Про
допомога на день України
соціальний і правовий
демобілізації.
захист
військовослужбовців та членів їх
сімей»
доповнено
новим абзацом.

5.

Право на грошове
забезпечення
військовослужбовців,
які
проходять
військову службу за
призовом під час
мобілізації.

6.

Постанова
Кабінету
Міністрів України від
9 квітня 2014 р. № 111
«Питання грошового
забезпечення
військовослужбовців,
які
проходять
військову службу за
призовом
під
час
мобілізації, на особливий період».
Надання
учасникам Пункт 19 ст. 6 Закону
АТО статусу учасника України «Про статус
бойових дій.
ветеранів
війні,
гарантії їх соціального
захисту».
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фізичних осіб-підприємців.
Військовослужбовцям,
які
були
призвані на військову службу за
призовом у зв'язку з мобілізацією,
виплата
одноразової
грошової
допомоги, передбаченої цим пунктом,
здійснюється за період такої служби з
дня їхнього зарахування на службу без
урахування
періоду
попередньої
військової служби, на якій вони
перебували у мирний час, за винятком
тих осіб, які при звільненні 3 військової
служби у мирний час не набули права
на отримання такої грошової допомоги.
Військовослужбовцям,
які
були
призвані на військову службу за
призовом у зв'язку з мобілізацією та
звільняються
із
служби
після
прийняття рішення про демобілізацію
(крім військовослужбовців строкової
військової
служби),
виплачується
одноразова грошова допомога в розмірі
4 відсотків місячного грошового
забезпечення за кожний повний
календарний місяць служби, але не
менш як 25 відсотків місячного
грошового забезпечення. Умови та
порядок виплати одноразової грошової
допомоги
військовослужбовцям,
призваним на військову службу за
призовом у зв'язку з мобілізацією,
визначені у Постанові Кабінету
Міністрів України від 17 вересня 2014
р. № 460.
Військовослужбовцям, які проходять
військову службу за призовом під час
мобілізації, на особливий період,
грошове забезпечення виплачується в
порядку та розмірах, установлених для
осіб
офіцерського
складу,
осіб
рядового
сержантського
та
старшинського складу, які проходять
військову службу за контрактом.

Учасниками
бойових
дій
визнаються:
військовослужбовці
(резервісти, військовозобов'язані) та
працівники Збройних Сил України,
Національної гвардії України, Служби
безпеки України, Служби зовнішньої

7.

Право членів сімей Пункт 1 ст. 10 Закону
військовослужбовців
України «Про статус
та осіб рядового і ветеранів війни,
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розвідки
України,
Державної
прикордонної служби України, особи
рядового, начальницького складу,
військовослужбовці,
працівники
Міністерства
внутрішніх
справ
України,
Управління
державної
охорони України, Державної служби
спеціального зв'язку та захисту
інформації України, 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
антитерористичної операції, а також
працівники підприємств, установ,
організацій, які залучалися та брали
безпосередню
участь
в
антитерористичній операції в районах
її
проведення
у
порядку,
встановленому
законодавством.
Порядок надання статусу учасника
бойових дій особам, зазначеним в
абзаці першому цього пункту, категорії
таких осіб та терміни їх участі
(забезпечення
проведення)
в
антитерористичній операції, а також
райони антитерористичної операції
визначає Кабінет Міністрів України.
Додатково повідомляємо, що Порядок
надання статусу учасника бойових дій
особам, які захищали незалежність,
суверенітет та територіальну цілісність
України і брали безпосередню участь в
антитерористичній
операції,
забезпеченні
її
проведення,
затверджено Постановою Кабінету
Міністрів України від 20 серпня 2014 р.
№ 413. Також рішенням Уряду
створено Державну службу України у
справах ветеранів війни та учасників
антитерористичної операції (поста-нова
Кабінету Міністрів України від 11
серпня 2014 р. № 326). В подальшому
ця служба братиме участь в організації
поховання учасників АТО.
На сім'ї військовослужбовців та осіб
рядового і начальницького складу
Міністерства
внутрішніх
справ

начальницького складу гарантії їх соціального
Міністерства
захисту».
внутрішніх
справ
України, які загинули
(пропали безвісти) або
померли
внаслідок
поранення, контузії чи
каліцтва,
одержаних
під
час
захисту
Батьківщини
або
виконання
інших
обов'язків військової
служби
(службових
обов'язків)
на
отримання
гарантій,
передбачених Законом
України «Про статус
ветеранів
війни,
гарантії їх соціального
захисту».

8.

Право членів сімей
військовослужбовців, осіб, звільнених з
військової
служби,
інших
осіб,
які
загинули
(померли)
внаслідок поранення,
контузії або каліцтва,
одержаних при захисті
Батьківщини
на
отримання пенсії у
розмірі 70 процентів
грошового
забезпечення
(заробітної
плати)
загиблого (померлого)
годувальника
на
одного
непрацездатного члена
сім'ї.

Стаття 36 Закону України «Про пенсійне
забезпечення
осіб,
звільнених з військової
служби, та деяких
інших осіб».
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України, які загинули (пропали
безвісти) або померли внаслідок
поранення, контузії чи каліцтва,
одержаних
під
час
захисту
Батьківщини або виконання інших
обов'язків
військової
служби
(службових обов'язків), поширюється
чинність Закону України «Про статус
ветеранів війни, гарантії їх соціального
захисту» (п. 1 ст. 10 Закону України
«Про статус ветеранів війни, гарантії їх
соціального захисту»). Крім того, п. 1
ст. 10 («Особи, на яких поширюється
чинність цього Закону») Закону
України «Про статус ветеранів війни,
гарантії їх соціального захисту» згідно
із Зако-ном від 19 червня 2014 р. №
1538-VII
після
абзацу
третього
доповнено новим абзацом такого
змісту: «Сім'ї осіб рядового і
начальницького
складу
органів
внутрішніх справ України, які загинули
або померли внаслідок поранення,
контузії чи каліцтва, одержаних під час
участі в антитерористичній операції,
захищаючи незалежність, суверенітет
та територіальну цілісність України».
Передбачено:
Членам
сімей
військовослужбовців, осіб, звільнених з
військової служби, інших осіб, які
мають право на пенсію за цим Законом,
які загинули (померли) внаслідок
поранення, контузії або каліцтва,
одержаних при захисті Батьківщини,
ліквідації наслідків Чорнобильської
катастрофи або виконанні інших
обов'язків
військової
служби
(службових обов'язків), або внаслідок
захворювання,
пов'язаного
з
перебуванням
на
фронті,
у
партизанських загонах і з'єднаннях та
підпільних організаціях і групах,
визнаних
такими
законодавством
України,
ліквідацією
наслідків
Чорнобильської катастрофи чи участю
у бойових діях у мирний час, які є
непрацездатними та перебували на
утриманні
загиблого
(померлого)
годувальника (при цьому дітям та
іншим особам, зазначеним в абзаці 2
ст. ЗО цього Закону, незалежно від
того, чи перебували вони на утриманні

9.

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
резерв

Постанова
Кабінету
Міністрів України від
25 грудня 2013 р. №
975 «Про затвердження
Порядку призначення і
виплати одноразової
грошової допомоги 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».
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загиблого (померлого) годувальника,
70 процентів грошового забезпечення
(заробітної
плати)
загиблого
(померлого) годувальника на одного
непрацездатного члена сім'ї. Якщо на
утриманні
загиблого
(померлого)
годувальника перебували двоє і більше
членів сім'ї, пенсія призначається у
розмірі 90 процентів грошового
забезпечення
(заробітної
плати)
загиблого (померлого) годувальника,
що розподіляється між ними рівними
частками, але не менше ніж 40
процентів на кожного непрацездатного
члена сім'ї. У таких самих розмірах,
незалежно
від
причини
смерті
годувальника, обчислюються пенсії
членам сімей померлих інвалідів війни
та членам сімей, до складу яких
входять діти, які втратили обох батьків.
Одноразова
грошова
допомога
призначається і виплачується у розмірі
500-кратного прожиткового мінімуму,
встановленого
законом
для
працездатних осіб на дату загибелі
(смерті), рівними частками членам
сім'ї, батькам та утриманцям загиблого
(померлого)
військовослужбовця,
військовозобов'язаного та резервіста.
Одноразова
грошова
допомога
призначається і виплачується:
1) військовослужбовцю, інвалідність
якого настала внаслідок поранення
(контузії, травми або каліцтва),
отриманого ним під час виконання
обов'язків військової служби або
внаслідок захворювання, пов'язаного з
виконанням ним обов'язків військової
служби, чи встановлення інвалідності
особі після її звільнення з військової
служби внаслідок зазначених причин, у
розмірі:
250-кратного прожиткового мінімуму,
встановленого
законом
для
працездатних
осіб
на
дату
встановлення інвалідності,
у разі
встановлення інвалідності І групи;
200-кратного прожиткового мінімуму,
встановленого
законом
для
працездатних
осіб
на
дату
встановлення інвалідності,
у разі
встановлення інвалідності II групи;

150-кратного прожиткового мінімуму,
встановленого
законом
для
працездатних
осіб
на
дату
встановлення інвалідності, - у разі
встановлення інвалідності III групи;
2) військовослужбовцю, інвалідність
якого настала в період проходження
військової служби або внаслідок
захворювання,
пов'язаного
з
проходженням ним військової служби,
або встановлення особі, звільненій з
військової служби, інвалідності не
пізніше ніж через три місяці після
звільнення її з військової служби чи
після закінчення тримісячного строку,
але внаслідок захворювання або
нещасного випадку, що мали місце в
період
проходження
зазначеної
служби, у розмірі:
120-кратного прожиткового мінімуму,
встановленого
законом
для
працездатних
осіб
на
дату
встановлення інвалідності, - у разі
встановлення інвалідності І групи; 90кратного прожиткового
мінімуму,
встановленого
законом
для
працездатних
осіб
на
дату
встановлення інвалідності, - у разі
встановлення інвалідності II групи; 70кратного прожиткового
мінімуму,
встановленого
законом
для
працездатних
осіб
на
дату
встановлення інвалідності, - у разі
встановлення інвалідності III групи; 3)
військовозобов'язаному або резервісту,
якого призвано на навчальні (або
перевірочні) та спеціальні збори чи для
проходження служби у військовому
резерві, інвалідність якого настала
внаслідок поранення (контузії, травми
або
каліцтва),
заподіяного
військовозобов'язаному чи резервісту
під час виконання обов'язків військової
служби або служби у військовому
резерві, або не пізніше ніж через три
місяці
після
закінчення
зборів,
проходження служби у військовому
резерві, але внаслідок захворювання
або нещасного випадку, що мали місце
в період проходження таких зборів,
служби у військовому резерві, у
розмірі:
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120-кратного прожиткового мінімуму,
встановленого
законом
для
працездатних
осіб
на
дату
встановлення інвалідності, - у разі
встановлення інвалідності І групи; 90кратного прожиткового
мінімуму,
встановленого
законом
для
працездатних
осіб
на
дату
встановлення інвалідності, - у разі
встановлення інвалідності II групи; 70кратного прожиткового
мінімуму,
встановленого
законом
для
працездатних
осіб
на
дату
встановлення інвалідності, - у разі
встановлення інвалідності III групи.
У разі часткової втрати працездатності
без
встановлення
інвалідності
одноразова
грошова
допомога
виплачується залежно від ступеня
втрати
працездатності,
який
встановлюється медико-соціальними
експертними комісіями, у розмірі, що
визначається у відсотках від:
70-кратного прожиткового мінімуму,
встановленого
законом
для
працездатних
осіб
на
дату
встановлення
ступеня
втрати
працездатності, -військовослужбовцю,
який отримав поранення (контузію,
травму або каліцтво) під час виконання
обов'язків військової служби, що
призвело
до
часткової
втрати
працездатності
без
встановлення
інвалідності;
50-кратного
прожиткового мінімуму, встановленого
законом для працездатних осіб на дату
встановлення
ступеня
втрати
працездатності, - військовослужбовцю
строкової військової служби, який
отримав поранення (контузію, травму
або каліцтво) у період проходження
ним строкової військової служби, що
призвело
до
часткової
втрати
працездатності
без
встановлення
інвалідності;
50-кратного
прожиткового мінімуму, встановленого
законом для працездатних осіб на дату
встановлення
ступеня
втрати
працездатності,
військовозобов'язаному або резервісту,
якого призвано на навчальні (або
перевірочні) та спеціальні збори чи для
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10.

Одноразова грошова
допомога
у
разі
загибелі (смерті) або
каліцтва працівника
міліції
та
компенсація
заподіяння
шкоди
його майну.

проходження служби у військовому
резерві, який отримав поранен-ня
(контузію, травму або каліцтво) під час
виконання
обов'язків
військо-вої
служби або служби у військовому
резерві, що призвело до часткової
втрати працездатності без встановлення йому інвалідності.
Стаття 23 Закону Ук- Виплата
одноразової
грошової
раїни «Про міліцію».
допомоги у разі загибелі (смерті) або
каліцтва
працівника
міліції
та
компенсація заподіяння шкоди його
майну. У разі загибелі (смерті)
працівника міліції, який перебував на
службі в органах внутрішніх справ, під
час
виконання
ним
службових
обов'язків по охороні громадського
порядку та боротьбі із злочинністю
сім'ї загиблого (померлого), а в разі її
відсутності
його
батькам
та
утриманцям виплачується одноразова
грошова
допомога
в
розмірі
десятирічного грошового забезпечення
загиблого (померлого) за останньою
посадою в порядку та на умовах,
визначених
Кабінетом
Міністрів
України.
У разі поранення (контузії, травми або
каліцтва),
заподіяного
працівнику
міліції під час виконання ним
службових
обов'язків,
а
також
інвалідності, що настала в період
проходження служби в органах
внутрішніх справ або не пізніше ніж
через три місяці після звільнення зі
служби чи після закінчення цього
строку, але внаслідок захворювання
або нещасного випадку, що мали місце
в період проходження служби в
органах внутрішніх справ, залежно від
ступеня втрати працездатності йому
виплачується одноразова грошова
допомога в розмірі до п'ятирічного
грошового забезпечення за останньою
посадою в порядку та на умовах,
визначених
Кабінетом
Міністрів
України. Визначення ступеня втрати
працездатності працівником міліції у
період проходження служби в органах
внутрішніх справ у кожному випадку
ушкодження здоров'я здійснюється в
індивідуальному порядку відповідно до
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законодавства.
11.

Одноразова грошова Стаття 118
допомога
у
разі цивільного
загибелі
(смерті), України.
травми
або
поранення,
захворювання
чи
інвалідності
осіб
рядового
і
начальницького
складу
служби
цивільного захисту.

Кодексу Виплата
одноразової
грошової
захисту допомоги у разі загибелі (смерті),
травми або поранення, захворювання
чи інвалідності осіб рядового і
начальницького
складу
служби
цивільного захисту.
У разі загибелі (смерті) особи рядового
чи начальницького складу служби
цивільного захисту під час виконання
службових обов'язків сім'ї загиблого
(померлого), а в разі її відсутності його
батькам та утриманцям виплачується
одноразова грошова допомога у розмірі
десятирічного грошового забезпечення
загиблого (померлого) за останньою
посадою, яку він обіймав, у порядку та
на умовах, встановлених Кабінетом
Міністрів України. У разі травми або
поранення, заподіяного особі рядового
чи начальницького складу служби
цивільного захисту під час виконання
службових
обов'язків,
а
також
інвалідності, що настала у період
проходження служби або не пізніше
ніж через три місяці після звільнення із
служби, чи після закінчення цього
строку, але внаслідок захворювання
або нещасного випадку, що стався у
період
проходження
служби,
пов'язаного з виконанням службових
обов'язків, залежно від ступеня втрати
працездатності
такій
особі
виплачується одноразова грошова
допомога у розмірі до п'ятирічного
грошового забезпечення за останньою
посадою у порядку та на умовах,
встановлених Кабінетом Міністрів
України. Визначення ступеня втрати
працездатності особою рядового чи
начальницького
складу
служби
цивільного
захисту
у
період
проходження служби у кожному
випадку
ушкодження
здоров'я
здійснюється
в
індивідуальному
порядку відповідно до законодавства.
У всіх випадках розмір одноразової
грошової допомоги у разі загибелі
(смерті)
особи
рядового
чи
начальницького
складу
служби
цивільного захисту не може бути
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12.

Надання права на Указ Президента України від 19 травня
отримання
2014
р.
«Про
позачергових
заохочення
військових звань.
військовослужбовців учасників
антитерористичної
операції».

13.

Надбавка
за
виконання особливо
важливих завдань під
час
проходження
служби у розмірі

Наказ
Мінастерства
Оборони України від
19 травня 2014 р. №
325 «Про внесення
змін до наказу МОУ
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меншим
за
стократний
розмір
прожиткового мінімуму, встановленого
законом для працездатних осіб на час
виплати допомоги. Якщо особа
рядового чи начальницького складу
служби цивільного захисту або члени її
сім'ї одночасно має право на отримання
одноразової грошової допомоги з
підстав, передбачених цією статтею, та
одноразової грошової допомоги або
компенсаційної виплати, встановленої
іншими законами, виплата відповідних
грошових сум здійснюється за однією з
підстав за вибором особи, яка має
право на отримання таких виплат.
Дозволити
Міністерству
оборони
України,
Головному
управлінню
Національної гвардії України, Службі
безпеки
України,
Адміністрації
Державної
прикордонної
служби
України,
Управлінню
державної
охорони України під час проведення
антитерористичної
операції
присвоювати в порядку заохочення
військовослужбовцям
учасникам
антитерористичної соціальних гарантій
операції чергові військові звання до
полковника (капітана 1 рангу) включно
незалежно від займаної посади та
строків вислуги у відповідному званні.
Так, зокрема, з метою заохочення осіб
рядового і начальницького складу
органів
внутрішніх
справ,
які
залучаються
до
проведення
антитерористичної операції, п. 1
постанови Кабінету Міністрів України
від 17 липня 2014 р. № 271 дозволено
Міністерству внутрішніх справ під час
проведення антитерористичної операції
присвоювати в порядку заохочення
особам рядового і начальницького
складу органів внутрішніх справ
учасникам антитерористичної операції
чергові
спеціальні
звання
до
полковника міліції включно незалежно
від займаної посади та строків вислуги
у відповідному званні.
Передбачена надбавка за виконання
особливо важливих завдань під час
проходження служби (у відсотках
посадового окладу за військовим
званням та надбавки за вислугу років)

100%.

14.

Медичне
забезпечення.

15.

Винагорода в розмірі
100
відсотків
місячного грошового
забезпечення
та
заробітної плати.

від 14 квітня 2014 р. військовослужбовцям що залучаються
№240».
Антитерористичним центром та його
координаційними
групами
при
регіональних
органах
СБУ
до
проведення заходів щодо запобігання
терористичним
проявам
та
їх
припинення, за період виконання ними
спеціальних завдань, пов'язаних з
антитерористичною діяльністю 100%
Постанова ВРУ від 29 Згідно
з
постановою,
травня 2014 р. № «Військовослужбовці Збройних Сил
1286VII
«Про України, Національної гвардії України,
забезпечення
Служби безпеки України, Служби
належним медичним зовнішньої
розвідки
України,
обслуговуванням
Державної
прикордонної
служби
учасників бойових дій, України,
особи
рядового,
які зазнали порань під начальницького
складу
і
час
проведення військовослужбовці
Міністерства
антитерористичної
внутрішніх справ України, інших
операції (АТО) на утворених відповідно до законів
Сході України 2014».
України військових формувань, які
захищаючи незалежність, суверенітет
та територіальну цілісність України,
брали участь в антитерористичній
операції і зазнали поранень, контузій
чи іншого ушкодження здоров'я, мають
право
на
безоплатне
медичне
обслуговування
(лікування,
диспансеризацію,
медичну
реабілітацію та ін.) в клінічній лікарні
«Феофанія» Державного управління
справами». Постановою передбачено,
що медична допомога зазначеним
особам надається закладами охорони
здоров'я невідкладно.
Постанова КМУ від 4 Установити, що за безпосередню
червня 2014 р. №158 участь в антитерористичних операціях,
«Про
перерозподіл здійсненні заходів із забезпечення
деяких
видатків правопорядку на державному кордоні,
державного бюджету, від биття збройного нападу на об'єкти,
пе
редбачених що
охороняються
Міністер ству фінансів військовослужбовцями, звільнення цих
на
2014
рік,
та об'єктів у разі захо плення або спроби
виділення коштів з насильного заволо діння зброєю,
резервного фон ду бойовою та іншою тех нікою
державного бюджету». військовослужбовцям, у тому числі
строкової військової служби, особам
рядового і начальницького складу
органів внутрішніх справ, Державної
служби спеціального зв'язку та захисту
інформації, водіям автотранспортних
засобів
Національної
гвардії
і
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16.

Безоплатне
поховання учасника
Антитерористичної
операції.

Стаття
6
Закону
України «Про статус
ветеранів
війни,
гарантії їх соціального
захисту»,
Закон
України
«Про
поховання
та
похоронну справу».
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Державної
прикордонної
служби
починаючи з 1 травня 2014 р.
виплачується винагорода в розмірі 100
відсотків
місячного
грошового
забезпечення та заробітної плати, але
не менш ніж 3000 гривень, у
розрахунку на місяць.
Відповідно до ст. 6 Закону України
«Про статус ветеранів війни, гарантії їх
соціального
захисту»
військовослужбовці
(резервісти,
військовозобов'язані) та працівники
військових формувань, які захищали
незалежність,
суверенітет
та
територіальну цілісність України і
брали
безпосередню
участь
в
антитерористичній
операції,
забезпеченні
її
проведення,
перебуваючи безпосередньо в районах
антитерористичної
операції,
визнаються учасниками бойових дій.
Відповідно до Закону України «Про
поховання та похоронну справу»
безоплатне поховання осіб, які мають
особливі заслуги перед Батьківщиною,
учасників бойових дій та інвалідів
війни здійснюється за рахунок коштів
державного та місцевого бюджетів у
порядку,
визначеному
Кабінетом
Міністрів
України.
Зокрема
це
Постанова Кабінету Міністрів України
від 28 жовтня 2004 р. № 1445 «Про
затвердження Порядку проведення
безоплатного поховання померлих
(загиблих) осіб, які мають особливі
заслуги та особливі трудові заслуги
перед
Батьківщиною,
учасників
бойових дій та інвалідів війни». Крім
того, відповідно до ст. 34 Закону
України «Про місцеве самоврядування
в Україні», до повноважень органів
місцевого самоврядування належить
вирішення питань про надання за
рахунок коштів місцевих бюджетів
ритуальних послуг у зв'язку з
похованням ветеранів війни та інших
категорій громадян.

Покрокова схема
реалізації громадянами Українивійськовослужбовцями Збройних сил
України, інших військових формувань та
членами їх сімей, які беруть (брали) участь
у виконанні завдань щодо здійснення АТО
їх конституційних прав на безоплатне
отримання земельних
та оформлення права власності на них

Управління Держземагентства у Виноградівському районі
Закарпатської області
Виноградів – 2015

Покрокова схема
реалізації громадянами Українивійськовослужбовцями Збройних сил
України, інших військових формувань та членами їх сімей, які беруть
(брали) участь у виконанні завдань щодо здійснення АТО їх
конституційних прав на безоплатне отримання земельних та оформлення
права власності на них
Відповідно до статті 121 Земельного кодексу України кожен громадянин
України має право на безоплатне отримання земельної ділянки із земель
державної чи комунальної власності у таких розмірах:
для ведення фермерського господарства в розмірі земельної частки (паю),
визначеної для членів сільськогосподарських підприємств, розташованих на
території сільської, селищної, міської ради, де знаходиться фермерське
господарство,
для ведення особистого селянського господарства не більше 2,0 гектара;
для ведення садівництва не більше 0,12 гектара;
для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд (присадибна ділянка) у селах не більше 0,25 гектара, в селищах не
більше 0,15 гектара, в містах не більше 0,10 гектара;
для індивідуального дачного будівництва не більше 0,10 гектара;
для будівництва індивідуальних гаражів не більше 0,01 гектара
Варто зазначити, що згідно із частиною 4 статті 116 Земельного кодексу
України передача земельних ділянок безоплатно у власність громадян у межах
норм, визначених цим Кодексом, провадиться один раз по кожному виду
використання.
Для того, щоб безоплатно отримати земельну ділянку у власність, громадянину
України необхідно здійснити наступні дії:
КРОК 1
Звернутись до органу, уповноваженого здійснювати розпорядження
земельними ділянками державної або комунальної власності, із клопотанням
про безоплатне надання земельної ділянки у власність.
Повноваження органів виконавчої влади та органів місцевого
самоврядування щодо передачі земельних ділянок у власність або у
користування регламентовано ст. 122 Земельного кодексу України. Зокрема,
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сільські, селищні, міські ради передають земельні ділянки у власність або
у користування із земель комунальної власності відповідних територіальних
громад для всіх потреб;
центральний орган виконавчої влади з питань земельних ресурсів у галузі
земельних відносин та його територіальні органи передають земельні ділянки
сільськогосподарського призначення державної власності, крім випадків,
визначених частиною восьмою цієї статті, у власність або у користування для
всіх потреб.
Таким чином, органом уповноваженим здійснювати розпорядження
земельними ділянками щодо земель комунальної власності, які переважно
розташовані в межах населених пунктів, є відповідна сільська, селищна, міська
рада, а щодо земель державної власності сільськогосподарського призначення,
які, як правило, розташовані за межами населених пунктів, є Головне правління
Державного агентства земельних ресурсів в області.
У клопотанні зазначаються цільове призначення земельної ділянки та її
орієнтовні розміри. До клопотання додаються графічні матеріали, на яких
зазначено бажане місце розташування земельної ділянки, погодження
землекористувача (у разі вилучення земельної ділянки, що перебуває у
користуванні інших осіб) та документи, що підтверджують досвід роботи у
сільському господарстві або наявність освіти, здобутої в аграрному
навчальному закладі (у разі надання земельної ділянки для ведення
фермерського господарства). Зазначені клопотання розглядаються у
відповідності до частини 7 ст.118 Земельного кодексу України.
Разом з тим, роз’яснюємо, що відповідно до Плануграфіку дій
Держземагентства України та головних управлінь Держземагентства
в
областях та м. Києві щодо реалізації громадянами України –
військовослужбовцями, які беруть участь у виконанні завдань щодо здійснення
антитеростичної операції у східних та південносхідних областях України, їх
конституційних прав на безоплатне отримання земельних ділянок із земель
запасу державної (комунальної) власності для будівництва та обслуговування
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка),
ведення садівництва, особистого селянського господарства та індивідуального
дачного будівництва (далі Планграфік дій) Головне управління Державного
агентства земельних ресурсів в області приймає рішення про надання дозволу
на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельної ділянки в
рекомендований термін до п’яти днів від дати реєстрації клопотання.
КРОК 2
Замовити у землевпорядній організації виготовлення проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки. Вартість, строки виконання робіт
встановлюються відповідним договором, укладеним між замовником та
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розробником документації із землеустрою. Відповідно до статті 28 Закону
України «Про землеустрій» максимальний строк складання документації із
землеустрою не повинен перевищувати шести місяців з моменту укладення
договору.
Разом з тим, роз’яснюємо, що відповідно до Плануграфіку дій проекти
землеустрою щодо відведення земельних ділянок
військовослужбовцям
розробляються державними підприємствами, що виконують землевпорядні
роботи, в рекомендований термін до тридцяти днів від дати укладання договору
на проведення робіт із землеустрою.
Землевпорядна організація має виконати геодезичні роботи і розробити проект
землеустрою щодо відведення земельної ділянки, який має бути складений у
паперовій формі та у формі електронного документу. Проект землеустрою
щодо відведення земельної ділянки підлягає погодженню уповноваженими
органами влади відповідно до статті 1861 Земельного кодексу України. За
потреби, відповідно до Плануграфіку дій, Головне управління Державного
агентства земельних ресурсів в області разом з територіальними підрозділами
Держземагентства у районах сприяє в межах компетенції у погодженні проектів
землеустрою щодо відведення земельних ділянок військовослужбовцям у
відповідних структурних підрозділах місцевого органу виконавчої влади у
сфері містобудування та архітектури.
КРОК 3
Звернення до державного кадастрового реєстратора у територіальному
(районному, міському) органі Держземагентства України із заявою про
державну реєстрацію земельної ділянки. Якщо інше не передбачено договором
про розроблення проекту, до цього органу має звертатись землевпорядна
організація.
До заяви додається:
копія документа, що посвідчує особу;
копія документа, що посвідчує повноваження діяти від Вашого імені (договір,
довіреність);
копія документа про присвоєння податкового номера;
розроблений та погоджений уповноваженими органами проект землеустрою
щодо відведення земельної ділянки у паперовому вигляді та у формі
електронного документу, а у разі, якщо щодо проекту проводилась державна
експертиза – також оригінал позитивного висновку цієї експертизи.
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КРОК 4
Подана заява протягом 14 днів розглядається державним кадастровим
реєстратором територіального органу Держземагентства за наслідком чого, у
разі, якщо подані документи складені вірно, а межі ділянки не порушують меж
вже зареєстрованих ділянок, державний кадастровий реєстратор реєструє
земельну ділянку у Державному земельному кадастрі і видає Витяг із
Державного земельного кадастру про земельну ділянку із зазначенням у ньому
кадастрового номеру.
Зауважуємо, що відповідно до Плануграфіку дій державна реєстрація
земельних ділянок військовослужбовцям у Державному земельному кадастрі
здійснюється в рекомендований термін протягом чотирьох днів з дня реєстрації
заяви та подання документації.
КРОК 5
Подання до органу, уповноваженого розпоряджатись земельною ділянкою,
клопотання про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки. До клопотання додається примірник погодженого проекту, Витяг із
Державного земельного кадастру про земельну ділянку, агрохімічний паспорт
земельної ділянки (поля).
Зауважуємо, що відповідно до Плануграфіку дій перевірка на відповідність
законодавству поданих до документів та прийняття рішень про затвердження
проектів
землеустрою
щодо
відведення
земельних
ділянок
військовослужбовцям та надання таких ділянок у власність здійснюється
Головним управлінням Державного агентства земельних ресурсів в області в
рекомендований термін до п’яти днів з дати реєстрації клопотання.
КРОК 6
Після одержання рішення про безоплатну передачу у власність земельної
ділянки, громадянин подає до Реєстраційної служби заяву про державну
реєстрацію права власності на земельну ділянку,
КРОК 7
Подана заява протягом 14 днів розглядається Державним реєстратором, в
результаті чого, у разі, якщо подані документи складені вірно, видається
Свідоцтво про право власності на земельну ділянку та Витяг із Державного
реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень.
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ЗРАЗОК
Голові ___________________
сільської (селищної), міської
ради
__________________________
(ПІБ громадян)
____________________________
________________________
Реквізити (адреса, телефон)
Клопотання
Прошу

дати

дозвіл

на

розроблення

(вид

документації)

__________________________________________________________________
для надання у власність земельної ділянки орієнтовною площею _______ га
__________________________________________________________________,
(цільове призначення земельної ділянки)

розташованої в межах населеного пункту ________________________ на
території ___________________________ ради_____________________ району.
Одночасно
повідомляю,
що
земельну
ділянку
для
__________________________________________________________________
(цільове призначення земельної ділянки)

безоплатно у власність не отримував (ла).
До заяви додаю копії:
викопіювання з кадастрової карти (плану), або інші графічні матеріали
________________________________________________________,

на

яких

зазначено бажане місце розташування земельної ділянки;
копії паспорту та ідентифікаційного коду;
довідка учасника АТО.

Даю згоду на обробку персональних даних.

Дата _____________

Підпис _________________

22

ЗРАЗОК
Головне управління
Держземагентства
у Закарпатській області
__________________________
(ПІБ громадян)
____________________________
________________________
Реквізити (адреса, телефон)
Клопотання
Прошу

дати

дозвіл

на

розроблення

(вид

документації)

__________________________________________________________________
для надання у власність земельної ділянки орієнтовною площею _______ га ,
__________________________________________________________________
(цільове призначення земельної ділянки)

розташованої за межами населеного пункту ________________________ на
території

___________________________

ради

______________________

району.
Одночасно
повідомляю,
що
земельну
ділянку
для
__________________________________________________________________
(цільове призначення земельної ділянки)

безоплатно у власність не отримував (ла).
До заяви додаю копії:
викопіювання з кадастрової карти (плану), або інші графічні матеріали
________________________________________________________,

на

яких

зазначено бажане місце розташування земельної ділянки;
копії паспорту та ідентифікаційного коду;
довідка учасника АТО.

Даю згоду на обробку персональних даних.

Дата _____________

Підпис _________________
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ЗРАЗОК
Голові ___________________
сільської (селищної), міської
ради

__________________________
(ПІБ громадян)
____________________________
________________________
Реквізити (адреса, телефон)

Клопотання

Прошу затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки
та
надати
у власність
земельну ділянку площею _______ га для
______________________________________________________, розташованої
(цільове призначення земельної ділянки)

в межах населеного пункту ____________________________ на території
_____________________________________ ради _________________ району.
Одночасно
повідомляю,
що
земельну
ділянку
для
__________________________________________________________________
(цільове призначення земельної ділянки)

безоплатно у власність не отримував (ла).
До заяви додаю :
проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 1 прим.;
витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку.

Даю згоду на обробку персональних даних.

Дата

Підпис __________ /___________/
ПІБ
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ЗРАЗОК
Головне управління
Держземагентства
у Закарпатській області

__________________________
(ПІБ громадян)
____________________________
________________________
Реквізити (адреса, телефон)

Клопотання

Прошу затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки
та
надати
у власність
земельну ділянку площею _______ га для
______________________________________________________, розташованої
(цільове призначення земельної ділянки)

за межами населеного пункту ____________________________ на території
_____________________________________ ради _________________ району.
Одночасно
повідомляю,
що
земельну
ділянку
для
__________________________________________________________________
(цільове призначення земельної ділянки)

безоплатно у власність не отримував (ла).
До заяви додаю :
проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 1 прим.;
витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку.

Даю згоду на обробку персональних даних.

Дата

Підпис __________ /___________/
ПІБ
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Перелік
земельних ділянок, які можуть бути надані військовослужбовцям
для ведення особистого селянського господарства та садівництва
Назва місцевої
Місце розташування
Кадастровий номер
Площа,
ради
земельної ділянки,
земельної ділянки
га
№ контура
Вилоцька
605
2121255300:02:001:0057 23,5544
Вилоцька
612
2121255300:02:001:0056 20,8589
Боржавська
274,276,277,282
2121280300:04:001:0104 62,3535
Боржавська
урочище «Полігон» 2121280300:04:001:0103 2,0926
Боржавська
урочище «Полігон» 2121280300:04:001:0101 9,5818
Великопаладська
615
2121281200:03:003:0012 70,2626
Великопаладська
615
2121281200:03:003:0013 23,8763
Малокопанська
460,465
2121282600:02:001:0001 9,1826
Малокопанська
367
0,5
Вербовецька
123
2121281800:02:006:0001 42,2024
Хижанська
1064
2,2
Хижанська
1018
1,5
Хижанська
1020
2,4
Великокопанська
9
11,0
Неветленфолівська
406
2121282400:08:001:0024 13,4345
Неветленфолівська
409
2121282400:08:001:0025 10,5755
Шаланківська
324
2121286800:09:001:0013 18,5040
Пийтерфолвівська
160
2121284100:04:001:0052 30,4322
Новоселицька
2063
2121282700:02:001:0207 6,0205
Новоселицька
2059
2121282700:02:001:0204 19,9819
Фанчиківська
465, 473
2121285300:03:001:0054 32,1871
Чорнотисівська
219
2121286200:04:003:0013 48,0000
Чорнотисівська
501
2121286200:04:003:0012 29,8286
Чорнотисівська
501
2121286200:04:003:0011 6,6613
Чорнотисівська
634
2,0
Чорнотисівська
628
5,0
Чорнотисівська
630
1,0
Новосільська
32
2121283000:01:002:0001 70,5863
Новоселицька
2068
1,2
Новоселицька
1986
3,0
Новоселицька
2054
3,9
Новоселицька
1774
5,0
Оноцька
300
2,0809
Примітка: з місцем розташування земельної ділянки можна ознайомитися в
управлінні (м.Виноградів пл. Миру, 3 каб.215) , у відповідній сільській раді, або в
інтернеті на сайті «Публічна кадастрова карта» по кадастровому номеру.
Телефон для довідок :21994
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КОНТАКТИ

22602
21994
22543

-

Єгоров Валерій Вячеславович, начальник управління
соціального захисту населення Виноградівської
райдержадміністрації

-

Брич Юрій Іванович, начальник управління
Держземагентства у Виноградівському районі
Закарпатської області

-

Королевич Леся Сіасурівна, начальник відділу
охорони здоров’я Виноградівської
райдержадміністрації
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