
Управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації
(м.Чугуїв, вул. Старонікольська, буд. 35, тел. 2-24-54, 2-34-98, (073) 462-24-54),
(093) 462-34-98). 

Встановлення статусу ветерана війни, 
ветерана праці, дитини війни, учасника аварії на ЧАЕС.

Статус дитини війни
Відповідно  до  Закону  України  «Про  соціальний  захист  дітей  війни»,

дитина війни – це особа, яка є громадянином України та якій на час закінчення
(2 вересня 1945 року) Другої світової війни було менше 18 років.

Для встановлення зазначеного статусу до відділу соціальних гарантій та
пільг управління праці та соціального захисту населення необхідно звернутися
з наступними документами:

- паспорт, пенсійне посвідчення.
Штамп “Дитина війни” проставляється у пенсійному посвідченні.
Уразі  наявності  ламінованого  пенсійного  посвідчення  видається  довідка

встановленого зразка.

Статус ветерана праці
Статус ветерана праці встановлюється на підставі Закону України «Про

основні  засади  соціального  захисту  ветеранів  праці  та  інших  громадян
похилого віку в Україні».

Ветеранами праці  визнаються  громадяни,  які  мають  трудовий стаж 35
років – жінки і 40 років – чоловіки та вийшли  на пенсію.

Для отримання посвідчення необхідно надати документи:
- паспорт;
- пенсійне посвідчення;
- фотографія.

Статус ветеранів війни
Статус  ветерана  війни  встановлюється  відповідно  до  Закону  України

«Про  статус  ветеранів  війни,  гарантії  їх  соціального  захисту».  Може  бути
встановлено наступний статус:

- особа з інвалідністю внаслідок війни,
- учасник війни,
- особи, на яких поширюється чинність Закону «Про статус ветеранів

війни, гарантії їх соціального захисту»,
- учасника ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС.

Для встановлення статусу особи з інвалідністю внаслідок війни необхідно
надати документи:

- довідка МСЕК;
- паспорт;
- пенсійне посвідчення (за наявності);



- фотографія;
- довідка  про  безпосередню  участь  особи  в  антитерористичній  операції

(для учасників АТО);
- висновок військово-лікарської комісії;
- посвідчення учасника бойових дій (за потребою).

Для встановлення статусу учасника війни необхідно надати документи:
- довідку щодо праці у період війни
- паспорт;
- пенсійне посвідчення;
- фотографія

Особам, які народились до 31 грудня 1932р. включно і з поважних причин не
мають можливості надати документи, що підтверджують факт роботи в період
війни, статус учасника війни може бути встановлено за рішенням відповідних
комісій у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Для  встановлення  статусу  особи,  на  яку  поширюється  чинність  Закону
«Про статус  ветеранів  війни,  гарантії  їх  соціального  захисту» необхідно
надати документи:

- паспорт заявника;
- документи на загиблого (померлого члена родини);
- фотографія;
- висновок  військово-лікарської  комісії  про  причинний  зв’язок  смерті  з

виконанням обов’язків військової служби.

Статус учасника аварії на ЧАЕС
Відповідно до Закону України від 28.02.1991 № 796-XІІ  «Про статус  і

соціальний  захист  громадян,  які  постраждали  внаслідок  Чорнобильської
катастрофи»  учасниками  ліквідації  наслідків  аварії  на  ЧАЕС  вважаються
громадяни, які безпосередньо брали участь у будь-яких роботах, пов’язаних з
усуненням  самої  аварії,  її  наслідків  у  зоні  відчуження  у  1986-1987р.р.
незалежно  від  кількості  робочих  днів,  а  у  1988-1990р.р.  –  не  менше  30
календарних днів, у тому числі проведенні евакуації людей і майна з цієї зони, а
також тимчасово направлені або відряджені у зазначені строки для виконання
робіт  у  зоні  відчуження,  включаючи  військовослужбовців,  працівників
державних, громадських, інших підприємств, установ і організацій незалежно
від  їх  відомчої   підпорядкованості,  а  також  ті,  хто  працював  не  менше  14
календарних днів у 1986 р. на діючих пунктах санітарної обробки населення і
дезактивації техніки або їх будівництві.

Статус учасника ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС установлюється на
підставі:

- копії паспорта;
- копії ідентифікаційного коду;
- фотокартки.



- одного з наступних документів:
а) посвідчення про відрядження в зону відчуження;
б) військового квитка і довідки командира військової частини або  архіву

про участь у ліквідації наслідків аварії у зоні відчуження;
в) довідки про підвищену оплату праці в зоні відчуження (із зазначенням

кількості днів і населеного пункту).


	Статус дитини війни
	Статус ветерана праці
	Статус ветеранів війни

