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Надання статусу особи, на яку поширюється дія Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх 

соціального захисту“ та видача “Посвідчення члена сім’ї загиблого” (довідки  дитині до 16-ти років) 
(назва послуги) 

Відділ соціального захисту населення міської ради 
(найменування суб’єкта надання послуги) 

 
1. Місцезнаходження 

суб’єкта надання послуги 

м. Бурштин 

вул.Січових Стрільців,4 

2. 

Інформація щодо режиму 
роботи суб’єкта надання 
послуги 

Графік роботи:  
Пн., Вт., Ср.,Чт. 8

00
-17

15
; Пт. 8

00
-16

00
 

Час прийому громадян:  
Пн., Вт., Ср.,Чт. 8

00
-17

15
; Пт. 8

00
-16

00
; 

Обідня перерва:12
00

-13
00

 
вихідні дні – субота, неділя 

3. Телефон/факс, адреса 
електронної пошти  

Тел. (03438) 44-600 

e-mail: vsznburshtyn@ukr.net 

 

4. 

Перелік документів, 

необхідних для 

отримання послуги 

Заява (в довільній формі); 

паспорт; 

фотокартка 3х4; 

копія свідоцтва про смерть ветерана війни; 

копія свідоцтва про одруження (для чоловіка чи дружини померлого); 

копія посвідчення ветерана війни (померлого); 

копія довідки до акта огляду медико-соціальною експертною комісією ветерана війни (померлого); 

довідка з військового комісаріату,  яка підтверджує безпосередню участь у бойових діях діючої армії в період Великої Вітчизняної 

війни та документ, що підтверджує нагородження за цей період орденами і медалями колишнього Союзу Радянських Соціалістичних 

Республік, крім ювілейних (якщо померлий не визнаний інвалідом); 

копія свідоцтва про народження померлого (для батьків); 

копія свідоцтва про народження заявника (для дітей померлого); 

довідка про реєстрацію місця проживання/перебування особи(для дітей померлого, які не мають і не мали своїх сімей); 

копія довідки до акта огляду медико-соціальною експертною комісією заявника (для дітей померлого, які мають свої сім’ї, але стали 

інвалідами до досягнення повноліття); 



довідка з навчального закладу (для дітей померлих учасників бойових дій, які навчаються за денною формою навчання у вищих 

навчальних закладах I-IV рівнів акредитації та професійно-технічних навчальних закладах, до закінчення цих навчальних закладів, але 

не довше ніж до досягнення ними 23 років);  

     Підставами для надання статусу особи, на яку поширюється чинність Закону України про статус ветеранів війни, гарантії їх 
соціального захисту» є: 

1) для осіб, зазначених в абзаці другому пункту 2  постанови КМУ № 740 від 23.09.2015 року: 

свідоцтво про смерть (копія) або повідомлення про загибель особи; 

копія договору про провадження волонтерської діяльності (за наявності) або копія договору про надання волонтерської допомоги 
(за наявності); 

свідчення командира (начальника) військової частини (органу, підрозділу), керівника добровольчого формування, які захищали 

незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України та брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні 

її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції в період її проведення, про безпосередню участь 

особи в антитерористичній операції, завірені печаткою військової частини; 

довідка керівника Антитерористичного центру при СБУ, Генерального штабу Збройних Сил про добровільне забезпечення або 

добровільне залучення до забезпечення проведення антитерористичної операції особи, яка загинула (пропала безвісти) або померла; 

висновок судово-медичної експертизи; 

рішення суду про встановлення факту добровільного забезпечення або добровільного залучення до забезпечення проведення 

антитерористичної операції особи, яка загинула (пропала безвісти) або померла, - за відсутності зазначених документів (крім свідоцтва 

про смерть (копії) або повідомлення про загибель особи та висновку судово-медичної експертизи); 

2) для осіб, зазначених в абзаці третьому пункту 2 постанови КМУ № 740 від 23.09.2015 року: 

свідоцтво про смерть (копія) або повідомлення про загибель особи; 

довідка керівника Антитерористичного центру при СБУ, Генерального штабу Збройних Сил про виконання добровольчим 

формуванням, до складу якого входила особа, що померла (загинула), завдань антитерористичної операції у взаємодії із Збройними 

Силами, МВС, Національною гвардією чи іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями та 
правоохоронними органами під час перебування безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення; 

документи про безпосереднє виконання завдань антитерористичної операції в районах її проведення (витяги з наказів, 

розпоряджень, книг нарядів, матеріалів спеціальних/службових розслідувань за фактами отримання поранень), а також інші видані 

державними органами офіційні документи, що містять достатні докази про безпосередню участь особи, яка померла (загинула), у 

виконанні завдань антитерористичної операції в районах її проведення, 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 або особи з 

інвалідністю внаслідок війни. Свідомо неправдиве показання свідка про безпосередню участь особи у виконанні завдань 

антитерористичної операції тягне за собою відповідальність, встановлену законодавством; 
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висновок судово-медичної експертизи; 

3) для осіб, зазначених в абзаці четвертому пункту 2 постанови КМУ № 740 від 23.09.2015 року: 

свідоцтво про смерть (копія) або повідомлення про загибель особи; 

клопотання про надання статусу особи, на яку поширюється чинність Закону, керівника добровольчого формування, до складу 

якого входила особа, яка загинула (пропала безвісти) чи померла. До клопотання додаються документи 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, або особи з інвалідністю внаслідок війни, або учасника війни відповідно до зазначеного Закону, що підтверджують участь 
особи, яка загинула (пропала безвісти), померла, в антитерористичній операції; 

довідка керівника Антитерористичного центру при СБУ, Генерального штабу Збройних Сил про виконання 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 під час перебування 
безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення; 

висновок судово-медичної експертизи; 

4) для осіб, зазначених в абзаці п’ятому пункту 2 постанови КМУ № 740 від 23.09.2015 року: 

свідоцтво про смерть (копія) або повідомлення про загибель особи; 

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, та загинула (пропала безвісти), померла внаслідок поранення, контузії, каліцтва або 

захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, або документи про 

безпосереднє залучення до забезпечення проведення антитерористичної операції особи, яка загинула (пропала безвісти), померла 

внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час забезпечення проведення антитерористичної операції 
безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення; 

постанова штатної військово-лікарської комісії відповідного військового формування; 

5) для осіб, зазначених в абзаці шостому пункту 2 постанови КМУ № 740 від 23.09.2015 року: 

свідоцтво про смерть (копія) або повідомлення про загибель особи; 

документи про безпосереднє залучення особи, яка загинула (пропала безвісти) чи померла, 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 керівником підприємства, установи, організації рішення про направлення особи у таке відрядження; 

висновок судово-медичної експертизи. 

 

5. Порядок та спосіб Документи подаються до відділу соціально захисту особисто заявником. 
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подання документів   

6. 
Порядок прийняття 

документів 
Копії документів завіряються спеціалістом. 

7. 
Платність/безоплатність 

послуги 
Послуга надається безоплатно. 

8. Строк надання послуги 

Документи подаються до відділу соціального захисту населення особисто заявником. 

Рішення про становлення статусу особи, на яку поширюється чинність Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх 

соціального захисту» приймається відділом соціального захисту населення у місячний термін. 
 

9. 
Перелік підстав для 

відмови у наданні 

послуги 

1. Відсутність необхідного переліку документів для надання статусу. 

 

10. 
Результат надання 

послуги 
Видача посвідчення (довідки дітям до 16 років) 

11. 
Спосіб отримання 

результату надання 

послуги 

Посвідчення «Член сім’ї загиблого» видається особисто заявнику. 

12. 

Нормативно-правові 

акти, які регулюють 

порядок та умови 

надання послуги 

Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», ПКМУ № 740 «Про затвердження Порядку надання 

статусу особи, на яку поширюється чинність Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», деяким 

категоріям осіб від 23.09.2015 року. 

 

 

 

 
 


