
24. Прийняття рішення про встановлення статусу учасника війни. 

 
1. Адміністративний орган (виконавчий орган), що надає 

послугу 

84000, смт. Олександрівка, пл..Жовтнева, б.2 Управління праці та 

соціальниого захисту населення Олександривської районної державної 

адміністрації  (надалі „Управління”)Відділ прийому громадян, прийняття 

рішень, автоматизованої обробки громадян  управління праці та соціального 

захисту населення Олександрівської райдержадміністрації 

2. Перелік категорій одержувачів адміністративної 

послуги 

Особи, які в період Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років  та  

війни 1945 року з імперіалістичною Японією працювали в тилу на 

підприємствах, в установах, організаціях, колгоспах, радгоспах, 

індивідуальних сільських господарствах, на спорудженні оборонних 

рубежів, заготівлі палива, продуктів, переганяли худобу, навчались  у цей 

період у ремісничих, залізничних училищах, школах і училищах фабрично-

заводського навчання та інших закладах професійно-технічної освіти, на 

курсах професійної підготовки або під час навчання в школах, вищих і 

середніх спеціальних навчальних закладах  працювали в народному 

господарстві та на відбудові об'єктів господарського і культурного 

призначення.     До учасників війни належать також особи, які в період 

Великої Вітчизняної  війни працювали на територіях,  що після 1944 року 

ввійшли  до складу колишнього Союзу РСР, а також громадяни, які за 

направленням  державних  органів  колишнього Союзу РСР працювали в 

державах - союзницях СРСР. 

     Особам, які народилися до 31 грудня 1932 року включно і з поважних 

причин не мають можливості подати документи, що підтверджують факт 

роботи в період війни, статус учасника війни може  бути  встановлено за 

поданням відповідних комісій у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів 

України. 

     Особам, які  народилися  після 31 грудня 1932 року, статус учасника 

війни може бути встановлено лише за наявності  документів та інших 

доказів, що незаперечно підтверджують факт роботи в період війни. 

     Учасниками війни  визнаються особи, нагороджені орденами і медалями 

колишнього Союзу РСР за самовіддану  працю  і  бездоганну військову  

службу в тилу в роки Великої Вітчизняної війни та війни з 

імперіалістичною Японією. 

3. Перелік документів, необхідних для надання 

адміністративної послуги 

1. Заява. 

2.Документи, що підтверджують факт роботи в період війни: 



- особові рахунки; 

- відомості про видачу заробітної плати; 

- евакуаційні листи; 

- документи держав, з якими підписані міжнародні договори; 

- довідки органів внутрішніх справ, суду, органів прокуратури, дізнання та 

слідства;  

- довідки партизанських загонів; 

-акти, довідки заготівельних організацій, кооперативів, об’єднань, 

управлінь сільського господарства, відповідних місцевих та інших органів 

державної влади та громадських організацій; 

- дані погосподарських книг, довідки архівів та інших органів; 

- посвідчення про урядові нагороди, нагородні листи, почесні грамоти та 

інші документи. 

     У разі відсутності документів та інших доказів у зв’язку з воєнними 

діями, стихійним лихом, пожежами, аваріями, катастрофами факт роботи 

під час війни підтверджується показаннями не менше двох свідків. 

Свідками можуть бути особи, які знають заявника по спільній з ним роботі 

на одному підприємстві, установі, організації або в одній системі, або в 

одному населеному пункті і мають документи про свою роботу за час, 

стосовно якого вони підтверджують. 

   Документи, що підтверджують проживання особи під час оборони міста 

Севастополя: 

- посвідчення "Мешканець обложеного Севастополя 1941-1942 років", 

"Юний захисник Севастополя 1941-1942 років; 

- довідки; 

- показання свідків та інші документи. 

4. Склад і послідовність дій одержувача та 

адміністративного органу, опис етапів надання 

послуги: 

4.1. Послідовність дій одержувача адміністративної 

послуги 

 
 

4.2. Послідовність дій адміністративного органу 

 

1. Подання заяви з документами. 

2. У разі необхідності – донесення документів. 

3. Встановлення статусу учасника війни або письмова відмова у наданні 

послуги. 
 

1. Прийом заяви з документами, допомога у розшуку документів. 

2. Реєстрація в журналі реєстрації заяв. 

3. Проведення засідання Комісії по розгляду питань встановлення 

статусу учасника війни. 

4. Прийняття рішення про встановлення (відмову) статусу учасника 

війни. 



5. Затвердження рішення засідання Комісії головою комісії. 

6. Відправлення витягів з рішення Комісії в управління Пенсійного 

фонду. 

7. Направлення витягів з рішення Комісії в відділ обслуговування 

інвалідів, ветеранів війни та праці департаменту соціальної політики. 

8. Направлення відмови з документами на обласну Комісію. 

9. Відправлення протоколу опиту свідків до рай управлінь на їх запит. 

10. Отримання рішення обласної Комісії. 

11. Передача рішення обласної Комісії в ПФ. 

5. Вимоги до строку надання адміністративної послуги, а 

також до строків здійснення дій, прийняття рішень у 

процесі надання адміністративної послуги 

Протягом 10 днів. 

6. Вичерпний перелік підстав для відмови в наданні 

адміністративної послуги 

1. Відсутність документів, які підтверджують факт роботи в період війни, 

факт проживання під час оборони м. Севастополя. 

2.  Подано не всі необхідні документи. 

7. Опис результату, який повинен отримати одержувач Прийняття рішення про встановлення статусу учасника війни. 

8. Інформація про платність або безоплатність надання 

адміністративної послуги та розмір плати за її 

надання, якщо плата передбачена 

Безоплатно  

9. Вимоги до посадових осіб, які безпосередньо 

забезпечують надання адміністративної послуги, 

включаючи вимоги до їх кваліфікації 

Вимоги встановлені наказом Мінпраці України від 23.05.2005р. №183 «Про 

впровадження в місцевих органах праці та соціального захисту населення 

єдиної технології прийому громадян, які звертаються за призначенням усіх 

видів соціальної допомоги». 

10. Вимоги до місця надання адміністративної послуги з 

урахуванням його транспортної і пішохідної 

доступності 

Вимоги встановлені наказом Мінпраці України від 23.05.2005р. №183 «Про 

впровадження в місцевих органах праці та соціального захисту населення 

єдиної технології прийому громадян, які звертаються за призначенням усіх 

видів соціальної допомоги». 
 

Смт. Олександрівка, вул. Сарненська 15-а , каб. 2, тел. 21987. 

11. Режим роботи адміністративного органу, порядок 

прийому одержувачів, у тому числі можливість 

отримання бланків запитів про надання 

адміністративної послуги та їх реєстрації тощо 

Понеділок –четвер:  08.00-17.15   

П’ятниця – 08.00 – 16.00         

12. Черговість надання адміністративної послуги 

(здійснення дій та прийняття рішень) за умови 

перевищення попиту на адміністративну послугу над 

Здійснюється попередній запис на прийом до спеціалістів за телефоном 

(21987) та каб.2 



можливістю її надання без очікування, у тому числі 

терміни та умови очікування надання адміністративної 

послуги 

13. Вимоги до інформаційного забезпечення одержувача 

під час звернення за одержанням та під час надання 

адміністративної послуги 

Інформація про порядок звернення розміщена на офіційному сайті 

Костопіьської райдержадміністрації, на інформаційних стендах  управління. 

14. Особливості надання адміністративної послуги особам 

похилого віку та інвалідам тощо 

Приміщення  управління праці та соціального захисту населення 

Олександрівської РДА облаштовані засобами безперешкодного доступу для 

маломобільних груп населення..  

15. Порядок подання, реєстрації та розгляду скарг на 

недотримання Стандарту 

Прийняте рішення може бути оскаржено у порядку їх підлеглості у 

вищестоящі органи або у судовому порядку. 

16. Порядок виправлення можливих недоліків наданої 

адміністративної послуги і відшкодування 

одержувачеві збитків 

------------------------------------------------------- 

17. Інше.  

Перелік нормативно-правових актів. 

Закон України від 22.10.1993р. №3551-XІІ „Про статус ветеранів війни, 

гарантії їх соціального захисту”, пункт 2 статті 9; 

Наказ Міністерства соціального захисту населення України від 30.05.96 р. № 

79 «Про затвердження Типового положення про комісії для розгляду 

питань, пов'язаних із встановленням статусу  учасника  війни відповідно до 

Закону  України "Про статус  ветеранів  війни,  гарантії  їх соціального 

захисту", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 04.06.1996 р. 

№264/1289; 

Наказ Мінпраці від 06.08.2003 р. №218 «Про внесення змін до Типового 

положення про комісії для розгляду питань, пов'язаних із встановленням 

статусу учасника війни відповідно до Закону України "Про статус ветеранів 

війни, гарантії їх соціального захисту"», зареєстрований в Мін’юсті 

02.10.2003 р. № 891/ 8212. 

Положення про комісію для розгляду питань, пов’язаних із встановленням 

статусу учасника війни відповідно до п.2, ст.9 Закону України  „Про статус 

ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту ”   

 


