Оголошення !!!
Управління соціального захисту населення доводить до відома всіх осіб,
які набудуть статус учасника бойових дій, відповідно до затвердженої
постанови Кабінету Міністрів України від 20.08.2014 р. № 413.
" Про Порядок надання статусу учасника бойових дій особам, які захищали
незалежність суверенітет та територіальну цілісність України
і брали
безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпечення і проведення".
1. Цей Порядок визначає процедуру надання статусу учасника бойових дій
особам, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність
України і врали безпосередню участь в антитерористичній операції,
забезпеченні її проведення, та категорії таких осіб.
2. Статус учасника бойових дій надається:
1) військовослужбовцям (резервістам, військовозобов'язанням) 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
захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали
безпосередньо участь
в антитерористичній операції, забезпечення її
проведення
перебуваючи
безпосередньо
в
районах
проведення
антитерористичної операції.
2) працівникам підприємств, установ та організацій, які залучилися і брали
участь в антитерористичній операції в районах її проведення.
3.Райони проведення антитерористичної операції та терміни її проведення
визначаються Антитерористичним центром при СБУ.
4. Підставою для надання особам статусу учасника бойових дій є:
для осіб, зазначених в абзаці другому пункту 2 цього Порядку, - документи про
безпосереднє залучення до виконання завдань антитерористичної операції в
районах її проведення, направлення (прибуття) у відрядження до районів
проведення антитерористичної операції, їх перебування в таких районах з
метою виконання завдань
із захисту незалежності, суверенітету та
територіальної цілісності України шляхом безпосередньої участі в
антитерористичній операції, забезпеченні її проведення (витяги з наказів,
директив, розпоряджень, посвідчень про відрядження, журналів бойових дій,
бойових донесень, матеріалів спеціальних (службових) розслідувань за фактами
отримання поранень):
Для осіб, зазначених в абзаці третьому пункту 2 цього Порядку, документу про безпосереднє залучення до виконання завдань антитерористичної операції в районах її проведення або направлення (прибуття) у
відрядження для безпосередньої участі в антитерористичній операції в районах
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.

5. Рішення про надання статусу учасника бойових дій приймається
міжвідомчою комісією з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками
бойових дій (далі – міжвідомча комісія), яка утворюється Державною службою
у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції із
включенням до її складу фахівців Міноборони, МВС, Національної гвардії,
СБУ, Служби зовнішньої розвідки, Адміністрації, Держприкордонслужби,
Адміністрації Держспецтрансслужби, Управління державної охорони,
Адміністрації Держспецзв'язку, ДСНС, ДПтС, військових формувань. До
складу міжвідомчої комісії можуть включатися фахівці інших державних
органів та представники громадських організацій.
6. Посвідчення учасника бойових дій і нагрудний знак особам, яким надано
статус учасника бойових дій, видаються органами Міноборони, МВС, СБУ,
Служби зовнішньої розвідки,
Адміністрації Держприкордонслужби,
Адміністрації Держспецтрансслужби, Управління державної охорони,
Адміністрації Держспецзв'язку, ДСНС, ДПтС, а також органами соціального
захисту населення за місцем їх реєстрації.

