
 

 

 

СУМСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

СУМСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

УЧАСНИКУ АНТИТЕРОРИСТИЧНОЇ ОПЕРАЦІЇ 



 

Довідник про соціальні гарантії учасникам антитерористичної операції складено 

відповідно до Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців 

та членів їх сімей», Указу Президента України №150/2015 «Про додаткові заходи щодо 

соціального захисту учасників антитерористичної операції», Указу Президента України 

№ 140/2015 про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 18 лютого 

2015 року «Про заходи щодо створення належної матеріально-технічної бази для 

лікування, реабілітації та оздоровлення військовослужбовців та інших осіб, які брали 

безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, а 

також учасників бойових дій та інвалідів війни». 

 

У довіднику розміщені матеріали, надані упорядникам: Cумським обласним військовим 

комісаріатом, Управлінням охорони здоров’я, Департаментом соціального захисту 

населення, Сумським обласним центром зайнятості, органами місцевого 

самоврядування, Департаментом освіти і науки, Головним управлінням пенсійного 

фонду України у Сумській області, Фондом соціального захисту інвалідів станом на 31 

березня 2015 року. 

 



 

Cумський обласний військовий комісаріат 
м. Суми, вул. Г. Кондратьєва, 30, т. (0542) 22-27-78 

 

Як отримати статус учасника АТО 

 

Відповідно до закону «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» 

учасниками бойових дій визначаються військовослужбовці (резервісти, 

військовозобов`язані) і працівники Збройних сил, Нацгвардії, СБУ, Служби зовнішньої 

розвідки, Державної прикордонної служби, особи рядового і офіцерського складу МВС, 

військовослужбовці МВС, Управління державної охорони, Державної служби 

спецзв’язку і захисту інформації, інших утворених згідно з законодавством військових 

формувань, які захищали незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, 

брали участь в антитерористичній операції і забезпеченні її проведення, а також 

працівники підприємств, установ, організацій, які залучались до участі в 

антитерористичній операції. 

 

Щоб отримати статус учасника АТО необхідно звернутися до військомату, який 

повинен надати посвідчення на пільги для військовослужбовця. 

 

 



 

При собі треба мати такі документи: 

 паспорт; 

 довідку з місця проживання; 

 медичний документ; 

 військовий квиток (з відміткою про перебування в зоні АТО); 

 наказ командира військової частини, засвідчений Гербовою печаткою. В наказі 

повинно бути вказано, де саме знаходилась людина, в який період часу, які дії      

(він або вона) виконувала і в якому статусі. 



 



 

Управління охорони здоров’я 
40022 м. Суми, вул. Троїцька, 57,  тел./факс (0542) 25-04-02  

E-mail: uozsoda@gmail.com 

Пільги ветеранам війни та гарантії їх соціального захисту 

Згідно з розділом ІІІ   Закону України «Про статус ветеранів війни,  гарантії їх 

соціального захисту» всі категорії ветеранів війни та осіб,  прирівняних до них, мають 

пільги: 

 безоплатне  одержання   ліків,   лікарських   засобів, імунобіологічних         

препаратів, першочергове  безоплатне  зубопротезування;  

 безоплатне забезпечення санаторно-курортним лікуванням; 

 щорічне медичне обстеження і диспансеризація; 

 першочергове (а інвалідів війни – позачергово) обслуговування в лікувально-

профілактичних закладах, аптеках та госпіталізації. 

Координатор  у Сумській області з надання медичної допомоги учасникам бойових дій в 

зоні антитерористичної операції - обласний клінічний госпіталь для інвалідів Вітчизняної 

війни. 

 

 

mailto:uozsoda@gmail.com


 

Заклад пропонує: 

Стаціонарне реабілітаційне лікування у відділеннях: 

 терапевтичному; 

 неврологічному; 

 кардіологічному;  

 терапевтичному;  

 хірургічному;  

 фізіотерапевтичному.  

В поліклінічному відділенні : 

 психотерапевтичний кабінет.  

 Лікування та реабілітація проводиться за направленням територіального лікувального 

закладу загальної мережі, відомчими закладами охорони здоров’я, військового 

комісара, військового закладу охорони здоров’я або командира військової частини. 

Крім того, учасники бойових дій мають право на лікування у всіх закладах охорони 

здоров’я. 

Основним закладом для проходження обстежень (клініко-лабораторні, ультразвукові, 

рентгенологічні та ін.) є обласний діагностичний центр. 

 



 



 

Департамент соціального захисту населення 
40030, м.Суми, пер. 9 Травня, 2, тел./факс (0542) 60-02-08 

Е-mail: mail@dszn.sm.gov.ua 

 

Органи соціального захисту населення районних державних адміністрацій, міських рад 

демобілізованим учасникам бойових дій надають  

пільги : 

 безоплатне одержання ліків, лікарських засобів та виробів медичного 

призначення за рецептами лікаря; 

 першочергове безоплатне зубопротезування; 

 безоплатне забезпечення санаторно-курортним лікуванням або одержання 

компенсації вартості самостійного лікування; 

 75% знижка з оплати за житлово-комунальні послуги у межах норм споживання 

послуг; 

 пільги для придбання твердого палива та скрапленого газу; 

 50% знижка з оплати за користуванням квартирним телефоном; 

 пільги на установку квартирного телефону; 

 капітальний ремонт власних житлових будинків та квартир; 



 

 безоплатний проїзд усіма видами міського, приміського пасажирського 

транспорту загального користування; 

 безоплатний проїзд усіма видами міжміського транспорту один раз у два роки 

або 50% знижка на проїзд один раз на рік (за талонами); 

 безоплатний проїзд автобусом на міжміських маршрутах. 

 

     послуги: 

 щорічна грошова допомога у розмірі, який визначається Кабінетом Міністрів 

України в межах бюджетних призначень; 

 забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації, у тому числі 

протезуванням, інвалідів; 

 забезпечення інвалідів автомобілями; 

 виплата грошових компенсацій на бензин, ремонт і технічне обслуговування 

автомобілів та на транспортне обслуговування; 

 професійна реабілітація інвалідів у центрах професійної реабілітації інвалідів. 



 



 

Сумський обласий центр зайнятості 
40030 м. Суми, Площа Незалежності, 3. 

тел. (0542) 22-33-07, факс 22-52-78 

Е-mail: cz@socz.gov.ua 

 

У центрах зайнятості Вам допоможуть:     

 знайти роботу – тимчасову або постійну; 

 взяти участь у громадських або інших роботах тимчасового характеру; 

 пройти професійну підготовку, перепідготовку або підвищити свою кваліфікацію; 

 отримати одноразову допомогу з безробіття для започаткування підприємницької  

діяльності; 

 отримати статус безробітного та матеріальну допомогу на випадок безробіття; 

 оволодіти  технікою  пошуку роботи. 

  

В усіх центрах зайнятості єдина база вакансій по Україні. 

Усі вакансії – у вільному доступі. 

 

Облік та реєстрація в центрі зайнятості здійснюється незалежно від  зареєстрованого  

місця проживання чи перебування. 



 

Усі послуги – безкоштовні. 

 

За потреби скористайтеся послугами: 

 

 безкоштовної інформаційно-довідкової телефонної системи державної служби 

зайнятості: 0-800-50-50-60 (зі стаціонарного телефону); 

 безкоштовного мобільного сервісу «Пошук роботи»: 730 (з мобільного телефону). 

 інтернет - порталами державної служби зайнятості: www.dcz.gov.ua та 

www.trud.gov.ua 

http://www.dcz.gov.ua/
http://www.trud.gov.ua/


 



 

Органи місцевого самоврядування (міська, селищна, сільська ради). 

 Право на безоплатне отримання у власність земельних ділянок громадянами 

України встановлене ст.14 Конституції України та регулюється статтями 118, 121 і 

122 Земельного кодексу України. 

 Щодо учасників АТО, то відповідно до статті 12 (пункт 14) Закону України «Про 

статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» учасникам бойових дій 

надаються, серед інших, в тому числі, пільги щодо першочергового відведення 

земельних ділянок для індивідуального житлового будівництва, садівництва та 

городництва. 

 Згідно з пунктом 19 статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх 

соціального захисту» учасниками бойових дій визнаються: військовослужбовці 

(резервісти, військовозобов’язані) та працівники Збройних Сил України, 

Національної гвардії України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої 

розвідки України, Державної прикордонної служби України, особи рядового та 

офіцерського складу, військовослужбовці, працівники Міністерства внутрішніх 

справ України, Управління державної охорони України, Державної служби 

спеціального зв’язку та захисту інформації України, які захищали незалежність, 

суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в 

антитерористичній операції. 



 

 Земельні ділянки можуть бути надані військовослужбовцям у власність у межах 

норм безоплатної приватизації, визначених статтею 121 Земельного кодексу 

України. 

 Не мають права на отримання безоплатно у власність земельної ділянки лише ті 

учасники АТО, які вже використали  це право. 

 З питань отримання безоплатно у власність земельних ділянок учасниками АТО, 

бажаючим необхідно звертатись до органів місцевого самоврядування за місцем 

знаходженням земельної ділянки. 

 Для початку розгляду питання щодо надання учаснику АТО безоплатно у власність 

земельної ділянки до відповідного органу ним подається пакет документів. 

 Після отримання необхідного пакету документів відповідний орган розглядає 

клопотання і надає дозвіл або відмову на розробку проекту землеустрою. 



 

Департамент освіти і науки 
40016 м. Суми, вул. Прокоф’єва, 38-а,  

тел. (0542) 63-51-00, факс (0542) 36-10-97 

E-mail: sumy005@gmail.com 

 

Діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, 

працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових 

обов’язків, та особи, яким надано таке право відповідно до Закону України «Про статус 

ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»  мають такі права: 

 зарахування поза конкурсом на місця, забезпечені державним замовленням  до 

професійно-технічних  та вищих навчальних закладів України; 

 надання місць у загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладах і дитячих 

оздоровчих таборах у першочерговому порядку; 

 зарахування осіб, які були призвані на строкову військову службу в період 

навчання у вищих навчальних закладах I-IV рівнів акредитації, для продовження 

навчання до навчального закладу, де  навчалися до призову на військову службу;   

 першочергове зарахування до вищих навчальних закладів осіб, яким відповідно 

до  Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та 

членів їх сімей»  надано таке право при вступі до вищих військових навчальних 

закладів та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів. 



 

 



 

Головне управління Пенсійного фонду України у Сумській області 
40009, м.Суми, вул. Пушкіна, 1, тел. (542) 679-261, факс 679-899,                                                      

E-mail: info@pfu-sumy.gov.ua 

 

Призначення пенсій: 

Пенсія  по інвалідності  - учасникам антитерористичної операції: 

 інваліди війни I групи  -  100%;  

 інваліди II групи - 80%; 

 інваліди III групи – 60%;   

 іншим інвалідам I групи – 70%;  

 II групи – 60%;  

 III групи -  60%. 

Для призначення пенсій по інвалідності надаються: 

 заява про призначення пенсії; 

 копія  паспорта (1, 2, 10 та 11 стор.); 

 копія довідки реєстраційного номера облікової картки платника податків 

заявника; 

 грошовий атестат або довідка про розмір грошового забезпечення за останні 24 

місяці перед звільненням; 



 

 військово-медичні документи про стан здоров'я звільненої особи; 

 довідка МСЕК про визнання особи інвалідом;  

 довідка АТ “Ощадбанк” або інший документ, що підтверджує відкриття рахунку, 

назву та номер відділення АТ “Ощадбанк”. 

Пенсія у разі втрати годувальника - непрацездатним членам сімей загиблих учасників 

антитерористичної операції: 

 70% грошового забезпечення загиблого (померлого) годувальника на одного 

непрацездатного члена сім’ї; 

 90%   грошового забезпечення, якщо на утриманні загиблого (померлого) 

годувальника перебували двоє і більше членів сім’ї. 

Для призначення пенсії у разі втрати годувальника надаються: 

 заява про призначення пенсії; 

 копія  паспорта (1, 2, 10 та 11 стор.); 

 копія довідки реєстраційного номера облікової картки платника податків 

заявника; 

 копія свідоцтва про смерть годувальника; 

 копія свідоцтва про шлюб; 

 довідка уповноважених органів з місця реєстрації (проживання); 



 

 довідка АТ “Ощадбанк” або інший документ, що підтверджує відкриття рахунку, 

назву та номер відділення АТ “Ощадбанк”; 

 довідка-атестат з Пенсійного фонду України за місцем проживання про 

припинення виплати пенсії за іншим Законом. 

 

Документи для призначення пенсій подаються  до головного управління через 

уповноважені структурні підрозділи силових міністерств та відомств, якими був 

мобілізований військовослужбовець (обласний військовий комісаріат, управління 

Міністерства внутрішніх справ в Сумській області, Державна прикордонна служба 

України та інші). 



 



 

 

Фонд соціального захисту інвалідів 
40004 м.Суми, вул. Горького, 2, тел. (0542) 22-70-44, факс (0542) 22-33-37 

E-mail:fondinv@sm.ukrtel.net 

 

      Послуги особам – інвалідам, які проходили службу в зоні АТО: 

 фінансова допомога на професійне навчання, у тому числі за направленням 

державної служби зайнятості; 

 передплата інвалідам І і ІІ групи одного друкованого періодичного видання на рік 

на одного інваліда (сім’ю інваліда), засновником якого є Всеукраїнська 

громадська організація інвалідів. 

 



 



 

 

Умови прийняття на військову службу за контрактом 
На військову службу за контрактом приймаються громадяни України, які пройшли 

професійно-психологічний відбір і відповідають установленим вимогам проходження 

військової служби: 

 особи рядового складу, які проходять строкову військову службу або військову 

службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, громадяни 

призовного віку, які мають вищу, професійно-технічну, повну або базову загальну 

середню освіту, військовозобов’язані, резервісти, які не мають військових звань 

сержантського, старшинського і офіцерського складу та жінки з відповідною 

освітою віком від 18 до 40 років — на військову службу за контрактом осіб 

рядового складу; 

 військовослужбовці, які проходять строкову військову службу або військову 

службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, громадяни 

призовного віку, які мають вищу освіту, військовозобов’язані, резервісти, які 

не мають військових звань сержантського, старшинського і офіцерського складу 

та жінки з відповідною освітою віком від 18 до 40 років — на військову службу 

за контрактом осіб сержантського і старшинського складу. 

 



 

Процедура відбору громадян для прийняття на військову службу за контрактом 

передбачає: 

 вивчення особистих якостей, установлення відповідності рівня їх освіти 

та професійної підготовки; 

 організації медичного огляду; 

 перевірки рівня фізичної підготовки; 

 проведення заходів професійно-психологічного відбору; 

 проведення спеціальної перевірки (за необхідності). 

У ході здійснення заходів відбору  перевага надається громадянам, які відповідають 

критеріям відбору та: 

 не мають обмежень за станом здоров’я; 

 мають цивільну освіту за спорідненими з військовими  спеціальностями; 

 мають високий рівень фізичної підготовленості. 

 


