
Постановою Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2015 р. № 740 

затверджено Порядок надання статусу особи, на яку поширюється 

чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх 

соціального захисту", деяким категоріям осіб. 

 

Статус особи, на яку поширюється чинність Закону, згідно з цим Порядком надається: 

 

сім'ям осіб, які добровільно забезпечували (або добровільно залучалися до забезпечення) 

проведення антитерористичної операції (у тому числі здійснювали волонтерську діяльність) і 

загинули (пропали безвісти), померли внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних під 

час забезпечення проведення антитерористичної операції (у тому числі здійснення волонтерської 

діяльності), перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її 

проведення; 

 

сім'ям осіб, які, перебуваючи у складі добровольчих формувань, що були утворені або 

самоорганізувалися для захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, 

загинули (пропали безвісти), померли внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних під 

час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи 

безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, за умови, що в 

подальшому такі добровольчі формування були включені до складу Збройних Сил, МВС, 

Національної гвардії та інших утворених відповідно до законів України військових формувань та 

правоохоронних органів; 

 

сім'ям осіб, які, перебуваючи у складі добровольчих формувань, що були утворені або 

самоорганізувалися для захисту незалежності, суверенітету, територіальної цілісності України, але 

в подальшому такі добровольчі формування не були включені до складу Збройних Сил, МВС, 

Національної гвардії та інших утворених відповідно до законів України військових формувань та 

правоохоронних органів, загинули (пропали безвісти) або померли внаслідок поранення, контузії 

чи каліцтва, одержаних під час виконання такими добровольчими формуваннями завдань 

антитерористичної операції у взаємодії із Збройними Силами, МВС, Національною гвардією та 

іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями та 

правоохоронними органами, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у 

період її проведення; 

 

сім'ям військовослужбовців (резервістів, військовозобов'язаних) і працівників Збройних Сил, 

Національної гвардії, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, Держприкордонслужби, 

Держспецтрансслужби, військовослужбовців військових прокуратур, осіб рядового, 

начальницького складу, військовослужбовців, працівників МВС, Управління державної охорони, 

Держспецзв'язку, ДСНС, ДПтС, інших утворених відповідно до законів України військових 

формувань, які захищали незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України і брали 

безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи 

безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, та загинули (пропали 



безвісти), померли внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних під час безпосередньої 

участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в 

районах антитерористичної операції у період її проведення; 

 

сім'ям працівників підприємств, установ, організацій, які залучалися до забезпечення проведення 

антитерористичної операції та загинули (пропали безвісти), померли внаслідок поранення, 

контузії або каліцтва, одержаних під час забезпечення проведення антитерористичної операції 

безпосередньо в районах та у період її проведення. До членів сімей загиблих, померлих (тих, що 

пропали безвісти) осіб, зазначених вище, належать: 

- утриманці загиблого або того, хто пропав безвісти, яким у зв'язку з цим виплачується пенсія;  

- батьки; 

- один з подружжя, який не одружився вдруге, незалежно від того, виплачується йому пенсія 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 безвісти. 

 

Зазначеним Порядком передбачено перелік документів для встановлення статусу особи, на яку 

поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 

захисту". Для цього члени сімей загиблих, померлих (тих, що пропали безвісти) осіб, зазначених 

вище, подають до органу праці та соціального захисту населення разом із заявою відповідні 

документи. Органами праці та соціального захисту населення рішення про встановлення статусу 

особи приймається у місячний строк з дати подання документів за зареєстрованим місцем 

проживання.  

 

Відсутність документів, визначених пунктом 4 цього Порядку, та їх недостовірність є підставою 

для відмови в наданні статусу особи, на яку поширюється чинність Закону. 


