Рішення про надання статусу
учасника бойових дій приймається
міжвідомчою комісією з питань
розгляду матеріалів про визнання
учасниками бойових дій, яка
утворюється Державною службою
України у справах ветеранів війни та
учасників
антитерористичної
операції.

Статус учасника бойових дій
надається:
1. Військовослужбовцям та
працівникам
Збройних
Сил,
Національної гвардії, СБУ, Служби
зовнішньої
розвідки,
Держприкордонслужби,
Держспецтрансслужби,
особам
рядового і начальницького складу,
військовослужбовцям,
працівникам
МВС, Управління державної охорони,
Держспецзв’язку,
ДСНС,
ДПтС,
військових формувань, які брали
безпосередню
участь
в
антитерористичній
операції,
забезпеченні
її
проведення,
перебуваючи безпосередньо в районах
проведення
антитерористичної
операції.

Підставою для надання статусу учасника
бойових дій є:

Підставою для надання статусу учасника
бойових дій є:

 документи про безпосереднє
залучення до виконання завдань,
направлення
(прибуття)
у
відрядження, перебування в районах
АТО (витяги з наказів, директив,
розпоряджень,
посвідчень
про
відрядження, журналів бойових дій,
бойових донесень, дислокацій, книг
нарядів, графіків несення служби,
звітів, зведень, донесень, матеріалів
спеціальних
(службових)
розслідувань, за фактами отриманих
поранень;
 довідка встановленого зразка,
яку
у
місячний
строк
після
завершення
особами
виконання
завдань АТО зобов’язані подати
командири (начальники) військових
частин або інші керівники установ,
закладів до комісій утворених при
державних органах, у підпорядкуванні
яких були військові частини, інші
формування, в яких проходили
службу чи працювали особи.

 документи про безпосереднє
залучення до виконання завдань або
направлення
(прибуття)
у
відрядження в райони АТО (витяги з
наказів, розпоряджень, посвідчень
про відрядження, книг нарядів,
матеріалів спеціальних (службових)
розслідувань, за фактами отриманих
поранень інші документи, що були
підставою
для
направлення
у
відрядження);
 довідка встановленого зразка,
яку
у
місячний
строк
після
завершення
особами
виконання
завдань АТО зобов’язані подати
керівники
підприємств,
установ,
організацій до міжвідомчої комісії з
питань розгляду матеріалів про
визнання учасниками бойових дій.

2. Працівникам підприємств,
установ та організацій, які залучалися
і брали безпосередню участь в
антитерористичній операції в районах
її проведення.

Рішення про надання статусу
учасника бойових дій приймається
Міжвідомчою комісією в місячний
строк та здійснюється відповідне
інформування.

Посвідчення
учасника
бойових дій та нагрудний знак
надається в органах Міноборони,
МВС, Національної гвардії, СБУ,
Служби
зовнішньої
розвідки,
Адміністрації Держприкордонслужби,
Адміністрації Держспецтрансслужби,
Управління
державної
охорони,
Адміністрації
Держспецзв’язку,
ДСНС,
ДПтС,
а
працівникам
підприємств, установ та організацій,
які залучалися і брали безпосередню
участь в антитерористичній операції в
районах її проведення – Державною
службою у справах ветеранів війни та
учасників
антитерористичної
операції.

Департамент соціального захисту
населення Миколаївської обласної
державної адміністрації

Статус учасника
бойових дій
в зоні АТО
Звертатися до:

 військових
частин,
інших
формувань, в яких особи проходили
службу чи працювали;
 комісій,
утворених
у
міністерствах, інших центральних
органах виконавчої влади чи інших
центральних органах;
 міжвідомчої комісії з питань
розгляду матеріалів про визнання
учасниками бойових дій.

