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До Департаменту у справах ветеранів, осіб з інвалідністю та постраждалих 

внаслідок Чорнобильської катастрофи Мінсоцполітики надходять звернення 

регіональних підрозділів з питань соціального захисту населення стосовно права 

осіб, статус яким встановлено відповідно до пункту 1 частини другої статті 7 

Закону України від 22.10.1993 № 3551-ХІІ „Про статус ветеранів війни, гарантії їх 

соціального захисту” (далі – Закон № 3551) або відповідно до абзацу першого 

пункту 1 статті 10 Закону № 3551, користуватися пільгами, які надаються особам з 

інвалідністю внаслідок війни, статус яким встановлено відповідно до пунктів 11–14 

частини другої статті 7 Закону № 3551, та членам сім’ї загиблих (померлих) 

ветеранів війни, статус яким встановлено згідно із абзацами п’ятим–восьмим 

пункту 1 статті 10 Закону № 3551. 

Абзацами другим та третім пункту 2 розділу II „Прикінцеві положення” 

Закону України від 14.11.2017 № 2203-VIII „Про внесення змін до Закону України 

„Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” щодо посилення 

соціального захисту учасників антитерористичної операції, учасників Революції 

Гідності та членів сімей загиблих таких осіб” (далі – Закон № 2203) встановлено, 

що право на отримання статусу: 

особи з інвалідністю внаслідок війни мають також учасники 

антитерористичної операції, які до набрання чинності Законом № 2203 стали 

особами з інвалідністю внаслідок захворювання, одержаного під час 

безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, 

перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її 

проведення; 

особи, на яку поширюється чинність Закону № 3551, мають також члени 

сімей осіб, які до набрання чинності Законом № 2203 померли внаслідок 

захворювання, одержаного під час безпосередньої участі в антитерористичній 

операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах 

антитерористичної операції у період її проведення. 

Структурні підрозділи з питань 

соціального захисту населення 

обласних та Київської міської 

державних адміністрацій 

Про надання роз’яснення 
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З урахуванням викладеного учасники антитерористичної операції, яким до 

набрання чинності Законом № 2203 встановлено статус особи з інвалідністю 

внаслідок війни відповідно до пункту 1 частини другої статті 7 Закону № 3551, та 

члени сімей загиблих учасників антитерористичної операції, яким до набрання 

чинності Законом № 2203 статус яким встановлено відповідно до абзацу першого 

пункту 1 статті 10 Закону № 3551, зможуть користуватися пільгами, які надаються 

особам з інвалідністю внаслідок війни, статус яким встановлено відповідно до 

пунктів 11–14 частини другої статті 7 Закону № 3551, та членам сім’ї загиблих 

(померлих) ветеранів війни, статус яким встановлено згідно із абзацами п’ятим–

восьмим пункту 1 статті 10 Закону № 3551, у разі внесення органом соціального 

захисту населення до рішення про встановлення відповідного статусу змін щодо 

підстав встановлення такого статусу з урахуванням вимог Порядку надання статусу 

особи з інвалідністю внаслідок війни особам, які отримали інвалідність внаслідок 

поранення, контузії або каліцтва, одержаних під час безпосередньої участі в 

антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 08.09.2015 № 685 (зі змінами) та Порядку надання 

статусу особи, на яку поширюється чинність Закону України „Про статус ветеранів 

війни, гарантії їх соціального захисту”, деяким категоріям осіб, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 23.09.2015 № 740 (зі змінами). 

Рішення про внесення вищевказаних змін органам соціального захисту 

населення необхідно приймати на підставі відповідних заяв таких осіб. 

Прошу довести до відома та виконання підпорядкованим структурним 

підрозділам. 

 

 

Директор Департаменту            О. Дейнега 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Курій, 289-61-45 
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