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Видача посвідчення «Особа з інвалідністю внаслідок війни »  
(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 

• копія паспорту (при собі мати оригінал);  

• фотографія 3x4; 

 • копія довідки медико-соціальної експертизи про групу та причину інвалідності (при собі мати оригінал);  

• довідка з Пенсійного фонду про перебування на обліку (для пенсіонерів Міністерства оборони, Міністерства внутрішніх справ, Служби 

безпеки); 

 • довідка про поранення чи свідоцтво про захворювання з висновком щодо причинного зв’язку інвалідності; 

 • особи, які брали безпосередню участь у бойових діях під час Великої Вітчизняної війни та війни з Японією і стали інвалідами внаслідок 

загального захворювання або захворювання, отриманого під час проходження військової служби чи служби в органах внутрішніх справ, державної 

безпеки, інших військових формуваннях, надають довідку з військкомату, яка підтверджує безпосередню участь в бойових діях у період Великої 

Вітчизняної війни та війни з Японією;  

• посвідчення «Учасник бойових дій» при наявності статусу учасника бойових дій; 

 • особи, залучені до складу формувань Цивільної оборони, які стали інвалідами внаслідок захворювань, пов'язаних з ліквідацією наслідків 

Чорнобильської катастрофи надають довідку, яка містить інформацію про наказ чи розпорядження про залучення особи до складу формувань 

Цивільної оборони, займану посаду та документи про роботу, яку виконував громадянин під час ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській 

атомній електричній станції;  



• копія партизанського квитка (для колишніх партизан).  

Для осіб з інвалідністю (які стали інвалідами внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних під час безпосередньої участі в 

антитерористичній операції) є: 

• довідка медико-соціальної експертної комісії про групу та причину інвалідності; 

• 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; 

• документи про безпосереднє залучення до виконання завдань антитерористичної операції в районі її проведення або направлення (прибуття) у 

відрядження для безпосередньої участі в антитерористичній операції в районі 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; 

• 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 добровільне забезпечення або добровільне 

залучення особи до забезпечення проведення антитерористичної операції або рішення суду про встановлення факту добровільного забезпечення або 

добровільного залучення особи до забезпечення проведення антитерористичної операції у разі відсутності зазначеної довідки. 

 

5. 
Порядок та спосіб 

подання документів  

Документи подаються до відділу соціально захисту особисто заявником. 

 

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 з інвалідністю внаслідок війни 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 Видача посвідчення 



послуги 

11. 
Спосіб отримання 

результату надання 

послуги 

Посвідчення «Особа з інвалідністю внаслідок війни» 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 № 685 «Про затвердження Порядку надання 

статусу особи з інвалідністю внаслідок війни особам, які отримали інвалідність внаслідок поранення, контузії, каліцтва або 

захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичної операції, забезпеченні її проведення», ПКМУ №302 від 

12.05.1994 р. « Про порядок видачі посвідчень і нагрудних знаків ветеранів війни». 

 

 
 


