
ЗАТВЕРДЖЕНО  

Розпорядження міського голови  

від 12.07.2022 р.  № 85 

 

 
 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА  

адміністративної послуги 

“НАДАННЯ  СТАТУСУ ОСОБИ  З  ІНВАЛІДНІСТЮ ВНАСЛІДОК ВІЙНИ” 

 

Інформація про суб’єкт надання адміністративної послуги  

1 Суб’єкт надання 

адміністративної 

послуги  

Управління соціального захисту населення 

Первомайської міської ради, відділ у справах осіб з 

інвалідністю, ветеранів та організації соціальних послуг. 

  64102, Харківська обл., м. Первомайський,          

  4 мікрорайон, буд. 21, 

  телефон: (05748) 3-40-85  

E-mail: uszn@pervom-rada.gov.ua 

Інформація про центр надання адміністративних послуг 

Найменування центру надання 

адміністративних послуг, в 

якому здійснюється 

обслуговування суб’єкта 

звернення 

 Центр надання адміністративних послуг в                              

м. Первомайський виконавчого комітету Первомайської 

міської ради  Харківської області 

2 Місцезнаходження  64102, Харківська область, м. Первомайський, проспект 

40 років Перемоги, 1 

 

3 Інформація щодо режиму 

роботи  

Понеділок, вівторок, середа, п’ятниця: 08.00-17.00 год., 

Четвер: 08.00-20.00 год., 

Субота 08.00-15.00 год., 

без перерви на обід, вихідний –неділя.   

4 Телефон/факс (довідки), 

адреса електронної   

пошти та веб-сторінки 

центру надання 

адміністративних послуг  

Тел./факс (05748) 3-41-03 

e-mail: tsnap.pervom@ukr.net 

skype: tsnap.pervomayskiy 

http://www.pervom-rada.gov.ua/  

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги 

5 Закони України  “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 

захисту” від 22 жовтня 1993 р. № 3551-XII  

6 Акти Кабінету Міністрів 

України 

Постанова Кабінету Міністрів України від 12 травня                

1994 р. № 302 „Про порядок видачі посвідчень і нагрудних 

знаків ветеранів війни”, постанова Кабінету Міністрів 

України від 08 вересня 2015 р. № 685 “Про затвердження 

Порядку надання статусу особи з інвалідністю внаслідок 

війни особам, які отримали інвалідність внаслідок 

поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних 

mailto:tsnap.pervom@ukr.net
http://www.pervom-rada.gov.ua/
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під час безпосередньої участі в антитерористичній 

операції, здійсненні заходів із забезпечення національної 

безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії 

Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, 

забезпеченні їх проведення, під час безпосередньої участі у 

заходах, необхідних для забезпечення оборони України, 

захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з 

військовою агресією Російської Федерації проти України” 

(зі змінами) 

7 Акти центральних органів 

виконавчої влади 

- 

8 Акти місцевих органів 

виконавчої влади/органів 

місцевого самоврядування 

- 

Умови отримання адміністративної послуги 

9 Підстава для одержання 

адміністративної послуги  

Настання інвалідності внаслідок поранення, контузії, 

каліцтва або захворювання, одержаних під час захисту 

Батьківщини та за інших підстав, визначених статтею 7 

Закону України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх 

соціального захисту” 

10 Вичерпний перелік  

документів, необхідних 

для отримання 

адміністративної послуги, 

а також вимоги до них 

1. Заява. 

2. Копія паспорта заявника. 

3.Копія довідки медико-соціальної експертної комісії про 

групу та причину інвалідності. 

4. Копія витягу з протоколу засідання військово-лікарської 

комісії про встановлення причинного зв'язку захворювань, 

поранень, контузій, травм, каліцтв у колишніх 

військовослужбовців (за наявності). 

5. Фотокартка розміром 3х4 см. 

Додатково: 
Для учасників бойових дій на території інших держав, які 

стали особами з інвалідністю внаслідок поранення, контузії, 

каліцтва або захворювання, пов'язаних з перебуванням у 

цих державах: 

- оригінал посвідчення учасника бойових дій; 

- довідка військового комісаріату (територіального центру 

комплектування та соціальної підтримки) про участь у 

бойових діях на територіях інших держав. 
Для осіб, які брали безпосередню участь у бойових діях під 

час Великої Вітчизняної війни та війни з Японією, та осіб, 

які у неповнолітньому віці були призвані чи добровільно 

вступили до лав Радянської Армії і Військово–Морського 

Флоту під час військових призовів 1941-1945 років і стали 

особами з інвалідністю внаслідок загального захворювання 

або захворювання, отриманого під час проходження 

військової служби чи служби в органах внутрішніх справ, 

державної безпеки, інших військових формуваннях: 

- оригінал посвідчення учасника бойових дій; 

- довідка з військового комісаріату (територіального 

центру комплектування та соціальної підтримки) про 

безпосередню участь у бойових діях під час Великої 

Вітчизняної війни та війни з Японією або про призов 
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(добровільний вступ) у неповнолітньому віці до лав 

Радянської Армії і Військово–Морського Флоту. 
Для осіб, залучених до складу формувань Цивільної оборони, 

які стали особами з інвалідністю внаслідок захворювань, 

пов'язаних з ліквідацією наслідків Чорнобильської 

катастрофи: 

- довідка, що підтверджує залучення особи до складу 

формувань Цивільної оборони під час ліквідації наслідків 

аварії на ЧАЕС з зазначенням назви формування, терміну 

перебування у зоні відчуження та причинний зв'язок 

інвалідності з захворюванням, пов’язаним з цією аварією. 
Для осіб, які стали особами з інвалідністю внаслідок 

поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров'я, 

одержаних під час участі у масових акціях громадського 

протесту в Україні з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 

2014 року за євроінтеграцію та проти режиму Януковича 

(далі - Революція Гідності), та які звернулися за медичною 

допомогою у період з 21 листопада 2013 року по 30 квітня 

2014 року: 

- копія документу про причинний зв’язок інвалідності з 

пораненнями, каліцтвом, контузією чи іншими 

ушкодженнями здоров’я, одержаними особами під час 

участі у Революції Гідності (встановлюється на підставі 

рішення міжвідомчої комісії з питань встановлення факту 

участі осіб у Революції Гідності та одержання ними під час 

участі у Революції Гідності ушкоджень здоров’я і 

висновків лікувально-профілактичних закладів охорони 

здоров’я). 
Для осіб з числа військовослужбовців (резервістів, 

військовозобов'язаних, добровольців Сил територіальної 

оборони) Збройних Сил, Національної гвардії, СБУ, Служби 

зовнішньої розвідки, Держприкордонслужби, Держспец-

трансслужби, військовослужбовців військових прокуратур, 

поліцейських, осіб рядового і начальницького складу, 

військовослужбовців МВС, Управління державної охорони, 

Держспецзв’язку, ДСНС, Державної кримінально-

виконавчої служби, осіб, які входили до складу 

добровольчого формування територіальної громади, осіб 

рядового та начальницького складу підрозділів 

оперативного забезпечення зон проведення 

антитерористичної операції ДФС, інших утворених 

відповідно до законів України військових формувань, які 

захищали незалежність, суверенітет та територіальну 

цілісність України і стали особами з інвалідністю внаслідок 

поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних 

під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, 

забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в 

районах антитерористичної операції у період її проведення, 

під час безпосередньої участі у здійсненні заходів із 

забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і 

стримування збройної агресії Російської Федерації у 

Донецькій та Луганській областях, перебуваючи 

безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених 

заходів, під час безпосередньої участі у заходах, необхідних 

для забезпечення оборони України, захисту безпеки 
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населення та інтересів держави у зв’язку з військовою 

агресією Російської Федерації проти України: 

- документи про безпосередню участь особи, яка захищала 

незалежність, суверенітет і територіальну цілісність 

України та брала безпосередню участь в 

антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, 

перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної 

операції у період її проведення, здійсненні заходів із 

забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і 

стримування збройної агресії Російської Федерації в 

Донецькій та Луганській областях, перебуваючи 

безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених 

заходів, участь у заходах, необхідних для забезпечення 

оборони України, захисту безпеки населення та інтересів 

держави у зв’язку з військовою агресією Російської 

Федерації проти України (крім осіб, які входили до складу 

добровольчого формування територіальної громади). 

- копія контракту добровольця територіальної оборони та 

документи про безпосередню участь у заходах, необхідних 

для забезпечення оборони України, захисту безпеки 

населення та інтересів держави у зв’язку з військовою 

агресією Російської Федерації проти України (для осіб, які 

входили до складу добровольчого формування 

територіальної громади); 

- оригінал посвідчення учасника бойових дій (за 

наявності). 
Для працівників підприємств, установ, організацій, які 

залучалися до забезпечення проведення антитерористичної 

операції, до забезпечення здійснення заходів із забезпечення 

національної безпеки і оборони, відсічі і стримування 

збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та 

Луганській областях, до участі у заходах, необхідних для 

забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та 

інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської 

Федерації проти України, і стали особами з інвалідністю 

внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, 

одержаних під час забезпечення проведення 

антитерористичної операції безпосередньо в районах та у 

період її проведення, під час забезпечення здійснення заходів 

із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і 

стримування збройної агресії Російської Федерації у 

Донецькій та Луганській областях, забезпечення здійснення 

заходів, необхідних для забезпечення оборони України, 

захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з 

військовою агресією Російської Федерації проти України,   

перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення 

зазначених заходів: 

- документи про безпосереднє залучення до виконання 

завдань антитерористичної операції в районах її 

проведення, до здійснення заходів із забезпечення 

національної безпеки і оборони, відсічі і стримування 

збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та 

Луганській областях безпосередньо в районах та у період 

здійснення зазначених заходів, про залучення до 
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виконання мобілізаційних завдань (замовлень) для участі у 

заходах, необхідних для забезпечення оборони України, 

захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з 

військовою агресією Російської Федерації проти України, 

або направлення (прибуття) у відрядження для 

безпосередньої участі в антитерористичній операції в 

районах її проведення, для здійснення заходів із 

забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і 

стримування збройної агресії Російської Федерації в 

Донецькій та Луганській областях (витяги з наказів, 

розпоряджень, посвідчень про відрядження, книг нарядів, 

матеріалів спеціальних (службових) розслідувань за 

фактами отримання поранень, документи про виконання 

підприємствами, установами і організаціями 

мобілізаційних завдань (замовлень), а також документи, що 

були підставою для прийняття керівниками підприємств, 

установ і організацій рішення про направлення осіб у таке 

відрядження. 
Для осіб, які стали особами з інвалідністю внаслідок 

поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних 

під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, 

забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в 

районах її проведення у складі добровольчих формувань, що 

були утворені або самоорганізувалися для захисту 

незалежності, суверенітету та територіальної цілісності 

України, але в подальшому такі добровольчі формування не 

були включені до складу Збройних Сил України, 

Міністерства внутрішніх справ України, Національної 

поліції, Національної гвардії України та інших утворених 

відповідно до законів України військових формувань та 

правоохоронних органів, і виконували завдання 

антитерористичної операції у взаємодії із Збройними Силами 

України, Міністерством внутрішніх справ України, 

Національною поліцією, Національною гвардією України та 

іншими утвореними відповідно до законів України 

військовими формуваннями та правоохоронними органами: 

- клопотання про надання статусу особи з інвалідністю 

внаслідок війни керівника добровольчого формування, до 

складу якого входила така особа, або командира 

(начальника) військової частини (органу, підрозділу) 

Збройних Сил, МВС, Національної поліції, Національної 

гвардії або іншого утвореного відповідно до закону 

військового формування чи правоохоронного органу, у 

взаємодії з якими особа виконувала завдання 

антитерористичної операції. До клопотання додаються 

документи, що підтверджують участь особи в 

антитерористичній операції, або письмові свідчення не 

менш як двох свідків з числа осіб, які разом з такою 

особою брали участь в антитерористичній операції та 

отримали статус учасника бойових дій, особи з 

інвалідністю внаслідок війни або учасника війни;  

- довідка керівника Антитерористичного центру при СБУ, 

Генерального штабу Збройних Сил про виконання 
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добровольчими формуваннями завдань антитерористичної 

операції у взаємодії із Збройними Силами, МВС, 

Національною гвардією та іншими утвореними відповідно 

до закону військовими формуваннями та правоохоронними 

органами, перебуваючи безпосередньо в районах 

антитерористичної операції у період її проведення. 
- Для осіб, які добровільно забезпечували (або добровільно 

залучалися до забезпечення) проведення антитерористичної 

операції, здійснення заходів із забезпечення національної 

безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії 

Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях (у 

тому числі здійснювали волонтерську діяльність) та стали 

особами з інвалідністю внаслідок поранення, контузії, 

каліцтва або захворювання, одержаних під час забезпечення 

проведення антитерористичної операції, перебуваючи 

безпосередньо в районах та у період її проведення, під час 

забезпечення здійснення заходів із забезпечення 

національної безпеки і оборони, відсічі і стримування 

збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та 

Луганській областях, перебуваючи безпосередньо в районах 

та у період здійснення зазначених заходів: 

- - довідка (витяг з наказу) керівника Антитерористичного 

центру при СБУ, Генерального штабу Збройних Сил про 

добровільне забезпечення або добровільне залучення особи 

до забезпечення проведення антитерористичної операції, 

здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і 

оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської 

Федерації у Донецькій та Луганській областях або рішення 

суду про встановлення факту добровільного забезпечення 

або добровільного залучення особи до забезпечення 

проведення антитерористичної операції, здійснення заходів 

із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і 

стримування збройної агресії Російської Федерації у 

Донецькій та Луганській областях у разі відсутності 

зазначеної довідки. 

Для продовження терміну дії посвідчення особи з  

інвалідністю внаслідок війни подаються: 

1. Заява. 

2. Копія паспорта. 

3. Копія довідки медико-соціальної експертної комісії про 

групу та причину інвалідності. 

- 4. Оригінал посвідчення “Інвалід війни”. 

Примітка: копії документів звіряються з оригіналами 

та завіряються адміністратором центру надання 

адміністративних послуг 

11 Порядок та спосіб 

подання документів, 

необхідних для отримання 

адміністративної послуги  

Заява та документи подаються заявником особисто  

12 Платність (безоплатність) 

надання адміністративної 

послуги 

 Безоплатно 

у разі платності: 
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12.1 Нормативно-правові акти, 

на підставі яких  

стягується плата 

- 

12.2 Розмір та порядок 

внесення плати за платну 

адміністративну послугу 

- 

12.3 Розрахунковий рахунок 

для внесення плати 

- 

13 Строк надання 

адміністративної послуги 

Рішення про встановлення статусу приймається у місячний 

строк з дня подання документів 

14 Перелік підстав для 

відмови у наданні 

адміністративної послуги 

Подання неповного пакету документів, передбачених п.10; 

подання недостовірних даних; 

наявності обвинувального вироку суду, який набрав законної 

сили, за вчинення особою умисного тяжкого або особливо 

тяжкого злочину під час участі в антитерористичній операції, 

забезпеченні її проведення, здійсненні заходів із забезпечення 

національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної 

агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській 

областях, забезпеченні їх здійснення, під час безпосередньої 

участі у заходах, необхідних для забезпечення оборони 

України, захисту безпеки населення та інтересів держави у 

зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти 

України; 

виявлення факту підроблення документів або надання 

недостовірних даних про особу.   

15 Результат надання 

адміністративної послуги 

Надання статусу та видача посвідчення особи з 

інвалідністю внаслідок війни або письмова відмова 

16 Способи отримання 

відповіді (результату) 

Посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни, 

видаються особисто особі з інвалідністю внаслідок війни 

або за її дорученням рідним чи іншим особам, за що вони 

розписуються у відповідних документах 

17 Примітка 

 

 

 
 

Начальник управління 

соціального захисту населення                                                        Валентина СТОРОЖЕВА 


