
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 8 вересня 2015 р. № 685
Київ

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 
антитерористичній операції, забезпеченні її проведення

{Назва Постанови із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 125 від 
28.02.2018}

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ 
№ 313 від 20.04.2016
№ 527 від 23.08.2016
№ 294 від 26.04.2017
№ 125 від 28.02.2018 - що набрання чииності змін див. пункт 2}

Відповідно до частини третьої статті 7 Закону України “Про статус ветеранів війни, 
гарантії їх соціального захисту” Кабінет Міністрів України п ос т ан овл я є :

Затвердити Порядок надання статусу особи з інвалідністю внаслідок війни особам, які 
отримали інвалідність внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, 
одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її 
проведення, що додається.

{Постановляюча частина із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 125 від 
28.02.2018}

Прем'єр-міністр України А.ЯЦЕНЮК

Інд. 73



ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України

від 8 вересня 2015 р. № 685

ПОРЯДОК 
надання статусу особи з інвалідністю внаслідок війни 

особам, які отримали інвалідність внаслідок поранення, 
контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час 

безпосередньої участі в антитерористичній операції, 
забезпеченні її проведення

{Назва Порядку із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 125 від 28.02.2018}

{У тексті Порядку слова “інваліда війни” та “стали інвалідами внаслідок поранення, 
контузії або каліцтва” замінено відповідно словами “особи з інвалідністю внаслідок 
війни” та “стали особами з інвалідністю внаслідок поранення, контузії, каліцтва або 
захворювання” згідно з Постановою КМ № 125 від 28.02.2018}

1. Цей Порядок визначає процедуру надання статусу особи з інвалідністю внаслідок 
війни особам, які отримали інвалідність внаслідок поранення, контузії, каліцтва або 
захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, 
забезпеченні її проведення.

{Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 125 від 28.02.2018}

2. Статус особи з інвалідністю внаслідок війни надається:

військовослужбовцям (резервістам, військовозобов’язаним) та працівникам Збройних 
Сил, Національної гвардії, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, Держприкордонслужби, 
Держспецтрансслужби, військовослужбовцям військових прокуратур, поліцейським, 
особам рядового і начальницького складу, військовослужбовцям, працівникам МВС, 
Управління державної охорони, Держспецзв’язку, ДСНС, Державної кримінально-
виконавчої служби, особам рядового та начальницького складу підрозділів оперативного 
забезпечення зон проведення антитерористичної операції ДФС, інших утворених 
відповідно до закону військових формувань, які захищали незалежність, суверенітет та 
територіальну цілісність України та стали особами з інвалідністю внаслідок поранення, 
контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в 
антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в 
районі антитерористичної операції у період її проведення;

{Абзац другий пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 313 від 
20.04.2016, № 527 від 23.08.2016, № 294 від 26.04.2017}

працівникам підприємств, установ, організацій, які залучалися до забезпечення 
проведення антитерористичної операції та стали особами з інвалідністю внаслідок 
поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час забезпечення її 
проведення безпосередньо в районі антитерористичної операції у період її проведення;

особам, 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 районі антитерористичної 
операції в період її проведення у складі добровольчих формувань, що були утворені або 
самоорганізувалися для захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності 



України, за умови, що в подальшому такі добровольчі формування були включені до 
складу Збройних Сил, МВС, Національної поліції, Національної гвардії та інших 
утворених відповідно до закону військових формувань та правоохоронних органів;

{Абзац четвертий пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 313 від 
20.04.2016}

особам, 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 районі 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, МВС, Національної 
поліції, Національної гвардії та інших утворених відповідно до закону військових 
формувань та правоохоронних органів, і виконували завдання антитерористичної операції 
у взаємодії із Збройними Силами, МВС, Національною поліцією, Національною гвардією 
та іншими утвореними відповідно до закону військовими формуваннями та 
правоохоронними органами;

{Абзац п’ятий пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 313 від 
20.04.2016}

особам, які добровільно забезпечували (або добровільно залучалися до забезпечення) 
проведення антитерористичної операції (у тому числі провадили волонтерську діяльність) 
та стали особами з інвалідністю внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, 
одержаних під час забезпечення проведення антитерористичної операції (у тому числі 
волонтерської діяльності), перебуваючи безпосередньо в районі антитерористичної 
операції в період її проведення.

3. Район проведення антитерористичної операції та період її проведення визначаються 
Антитерористичним центром при СБУ.

4. Підставою для надання особам статусу особи з інвалідністю внаслідок війни є:

1) для осіб, зазначених в абзацах другому і четвертому пункту 2 цього Порядку:

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;

{Підпункт 1 пункту 4 в редакції Постанови КМ № 125 від 28.02.2018}

2) для осіб, зазначених в абзаці третьому пункту 2 цього Порядку:

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

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;

3) для осіб, зазначених в абзаці п’ятому пункту 2 цього Порядку:

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



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; 

{Абзац третій підпункту 3 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 
313 від 20.04.2016}

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 закону військовими формуваннями та правоохоронними 
органами, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її 
проведення;

4) для осіб, зазначених в абзаці шостому пункту 2 цього Порядку:

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

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. Для надання статусу особи з інвалідністю внаслідок війни особою або її 
представником подаються письмова заява та документи, зазначені у пункті 4 цього 
Порядку, до органів соціального захисту населення, за винятком зазначених в абзаці 
п’ятому пункту 2 цього Порядку осіб, стосовно яких подається відповідне клопотання 
керівника добровольчого формування.

6. Для надання статусу особи з інвалідністю внаслідок війни особам, зазначеним в 
абзаці п’ятому пункту 2 цього Порядку, керівник добровольчого формування, до складу 
якого входила особа, або командир (начальник) 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, подають у місячний строк з 
дня надходження відповідної заяви особи або її представника клопотання до органу 
соціального захисту населення за зареєстрованим місцем проживання особи про надання 
особі статусу особи з інвалідністю внаслідок війни разом з документами, що 
підтверджують її участь в антитерористичній операції.

{Абзац перший пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 313 від 
20.04.2016}

У разі неподання клопотання керівником добровольчого формування, до складу якого 
входила особа, або командиром (начальником) 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, особи, зазначені в абзаці 
п’ятому пункту 2 цього Порядку, можуть подати до органу соціального захисту населення 



за зареєстрованим місцем проживання перелічені у підпункті 3 пункту 4 цього Порядку 
документи без такого клопотання.

{Абзац другий пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 313 від 
20.04.2016}

7. Рішення про надання статусу особи з інвалідністю внаслідок війни приймається 
органами соціального захисту населення у місячний строк з дня подання документів.

8. Орган соціального захисту населення позбавляє особу статусу особи з інвалідністю 
внаслідок війни у разі:

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;

виявлення факту підроблення документів про участь в антитерористичній операції, 
забезпеченні її проведення або надання недостовірних даних про особу;

подання особою заяви про позбавлення її статусу особи з інвалідністю внаслідок 
війни.

Рішення органу соціального захисту населення може бути оскаржене в судовому 
порядку.

9. Посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни з написом “Посвідчення особи з 
інвалідністю внаслідок війни” та нагрудний знак “Ветеран війни - особа з інвалідністю” 
видається відповідно до Положення про порядок видачі посвідчень і нагрудних знаків 
ветеранів війни, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 травня 1994 
р. № 302 (ЗП України, 1994 р., № 9, ст. 218).

{Пункт 9 в редакції Постанови КМ № 125 від 28.02.2018}
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