
Порядок надання статусу учасника бойових дій учасникам 

антитерористичної операції 

Кабінет міністрів України затвердив порядок надання статусу учасника 

бойових дій учасникам антитерористичної операції. Це закріплено постановою 

№413  від 20 серпня 2014 року. 

Згідно з постановою, статус учасника бойових дій надається: 

військовослужбовцям (резервістам, військовозобов'язаним) і працівникам 

Збройних сил, Національної гвардії, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, 

Держприкордонслужби, Держспецтрансслужби, особам рядового і 

начальницького складу, військовослужбовцям, працівникам МВС, Управління 

державної охорони, Держспецзв'язку, військових формувань, які захищали 

незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України і брали 

безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, 

перебуваючи безпосередньо в районах проведення антитерористичної операції. 

Статус також надається працівникам підприємств, установ та організацій, 

які залучалися і брали безпосередню участь в антитерористичній операції в 

районах її проведення. 

Як повідомляється, райони проведення антитерористичної операції і 

терміни її проведення будуть визначатися антитерористичним центром при 

СБУ. Рішення про надання статусу учасника бойових дій приймається 

міжвідомчою комісією з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками 

бойових дій, яка має бути утворена Державною службою у справах ветеранів 

війни та учасників АТО. Уряд доручив Міністерству соціальної політики, 

Державній службі у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної 

операції разом із зацікавленими органами виконавчої влади створити єдиний 

реєстр учасників антитерористичної операції». Сам текст постанови вигладає 

так: 

Про затвердження Порядку надання статусу учасника  

бойових дій особам, які захищали незалежність,  

суверенітет та територіальну цілісність України і 

брали безпосередню участь в антитерористичній  

операції, забезпеченні її проведення 

Відповідно до пункту 19 частини першої статті 6 Закону України “Про 

статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” Кабінет Міністрів 

України постановляє: 

1. Затвердити Порядок надання статусу учасника бойових дій особам, які 

захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали 

безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, 

що додається. 



2. Міністерству соціальної політики, Державній службі у справах ветеранів 

війни та учасників антитерористичної операції разом із заінтересованими 

органами виконавчої влади створити єдиний реєстр учасників 

антитерористичної операції. 

3. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади привести 

власні нормативно-правові акти у відповідність із цією постановою та 

рекомендувати іншим державним органам привести власні нормативно-правові 

акти у відповідність із цією постановою. 

 


