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1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 
1.1 Положення про надання державної цільової підтримки студентів, 

пов’язаної з проживанням у гуртожитках Національного аерокосмічного 
університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» (далі – 
Положення) розроблено відповідно до ч. 17 ст. 44 Закону України «Про вищу 
освіту», Порядку та умов надання державної цільової підтримки деяким 
категоріям громадян для здобуття професійно-технічної та вищої освіти, 
затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 23.11.2016 № 975, 
Статуту Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського 
«Харківський авіаційний інститут» (далі – Статут). 

1.2 Положення визначає загальний механізм надання державної цільової 
підтримки для студентів (аспірантів) Національного аерокосмічного університету 
ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» (далі – Університет) 
під час їхнього проживання у гуртожитках Студентського містечка Університету 
(далі – Студмістечко) на період здобуття ними вищої освіти в Університеті, але 
не довше, ніж до досягнення ними 23 років. 

1.3 Державна цільова підтримка, пов’язана з проживанням у гуртожитках 
Студмістечка, може надаватися студентам (аспірантам) Університету  
(далі – Студент) з дати надання Студентом до Студмістечка відповідної заяви і 
пакета документів, що підтверджують право Студента на отримання державної 
цільової підтримки. У разі необхідності часу для перевірки відомостей, наданих 
Студентом, що передбачено даним Положенням, заходи державної цільової 
підтримки надаються з моменту підтвердження відомостей і застосовуються за 
період, починаючи з дати надання Студентом заяви на отримання пільг. 

1.4 Відповідно до сумісного наказу Міністерства освіти і науки, молоді та 
спорту України, Міністерства фінансів України, Міністерства охорони здоров’я 
України № 284/423/173 від 28.03.2011, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 
України за № 520/19258 від 27.04.2011 дія цього Положення не 
розповсюджується на Студентів, які користуються студентськими гуртожитками 
Університету на умовах поліпшеного проживання (кращих, ніж користування 
одним ліжко-місцем – виходячи з нормативу 6 кв. м житлової площі (для 
новозбудованих гуртожитків – 8 кв. м житлової площі)). За заявою такого 
Студента, якій відноситься до будь-якої категорії, що зазначено у розділі 2 цього 
Положення, йому можуть надаватися пільги у частині оплати за одно ліжко-місце 
у кімнаті студентського гуртожитку.  
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2 КАТЕГОРІЇ ГРОМАДЯН, ДО ЯКИХ ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ 
МЕХАНІЗМ НАДАННЯ ДЕРЖАВНОЇ ЦІЛЬОВОЇ ПІДТРИМКИ, 
ПОВЯЗАНОЇ З ПРОЖИВАННЯМ У ГУРТОЖИТКАХ 

 
2.1 Особи, визнані учасниками бойових дій відповідно до пункту 19 

частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх 
соціального захисту». 

2.2 Діти осіб, визнаних учасниками бойових дій відповідно до пункту 19 
частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх 
соціального захисту». 

2.3 Діти із сімей: 
2.3.1 Осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ 

України, поліцейських, які загинули або померли внаслідок поранення, контузії 
чи каліцтва, одержаних під час участі в антитерористичній операції, захищаючи 
незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України. 

2.3.2 Осіб, які добровільно забезпечували (або добровільно залучалися до 
забезпечення) проведення антитерористичної операції (у тому числі здійснювали 
волонтерську діяльність) та загинули (пропали безвісти), померли внаслідок 
поранення, контузії або каліцтва, одержаних під час забезпечення проведення 
антитерористичної операції (у тому числі волонтерської діяльності), перебуваючи 
безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення. 

2.3.3 Осіб, які, перебуваючи у складі добровольчих формувань, що були 
утворені або самоорганізувалися для захисту незалежності, суверенітету та 
територіальної цілісності України, загинули (пропали безвісти), померли 
внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних під час безпосередньої 
участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи 
безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, за 
умови, що в подальшому такі добровольчі формування були включені до складу 
Збройних Сил, МВС, Національної гвардії та інших утворених відповідно до 
законів України військових формувань та правоохоронних органів. 

2.3.4 Осіб, які, перебуваючи у складі добровольчих формувань, що були 
утворені або самоорганізувалися для захисту незалежності, суверенітету, 
територіальної цілісності України, але в подальшому такі добровольчі 
формування не були включені до складу Збройних Сил, МВС, Національної 
гвардії та інших утворених відповідно до законів України військових формувань 
та правоохоронних органів, загинули (пропали безвісти), померли внаслідок 
поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час виконання такими 
добровольчими формуваннями завдань антитерористичної операції у взаємодії із 
Збройними Силами, МВС, Національною гвардією та іншими утвореними 
відповідно до законів України військовими формуваннями та правоохоронними 
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органами, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у 
період її проведення. 

2.3.5 Військовослужбовців (резервістів, військовозобов’язаних) та 
працівників Збройних Сил, Національної гвардії, СБУ, Служби зовнішньої 
розвідки, Держприкордонслужби, Держспецтрансслужби, військовослужбовців 
військових прокуратур, осіб рядового та начальницького складу підрозділів 
оперативного забезпечення зон проведення антитерористичної операції ДФС, 
поліцейських, осіб рядового, начальницького складу, військовослужбовців, 
працівників МВС, Управління державної охорони, Держспецзв’язку, ДСНС, 
ДПтС, інших утворених відповідно до законів військових формувань, які 
захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали 
безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, 
перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її 
проведення, та загинули (пропали безвісти), померли внаслідок поранення, 
контузії або каліцтва, одержаних під час безпосередньої участі в 
антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи 
безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, а 
також дітям із сімей працівників підприємств, установ, організацій, які 
залучалися до забезпечення проведення антитерористичної операції та загинули 
(пропали безвісти), померли внаслідок поранення, контузії або каліцтва, 
одержаних під час забезпечення проведення антитерористичної операції 
безпосередньо в районах та у період її проведення. 

2.3.6 Осіб, які загинули або померли внаслідок поранень, каліцтва, контузії 
чи інших ушкоджень здоров’я, одержаних під час участі у Революції Гідності. 

2.4 Діти, один з батьків яких помер внаслідок захворювання, одержаного в 
період участі в антитерористичній операції. 

2.5 Діти, зареєстровані як внутрішньо переміщені особи. 
 
3 ВИДИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА НА ДЕРЖАВНУ ЦІЛЬОВУ 

ПІДТРИМКУ, ПОВ’ЯЗАНУ З ПРОЖИВАННЯМ У СТУДЕНТСЬКИХ 
ГУРТОЖИТКАХ 

 
3.1 Державна цільова підтримка, пов’язана з проживанням у студентських 

гуртожитках, надається: 
3.1.1 Особам, визнаним учасниками бойових дій відповідно до пункту 19 

частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх 
соціального захисту», у вигляді безоплатного проживання в студентських 
гуртожитках. 

3.1.2 Дітям осіб, визнаних учасниками бойових дій відповідно до пункту 19 
частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх 
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соціального захисту», у вигляді проживання у студентських гуртожитках з 
пільговою оплатою у розмірі, визначеному Університетом в установленому 
законодавством порядку. 

3.1.3 Особам, зазначеним у пунктах 2.3 і 2.4 розділу 2 цього Положення, у 
вигляді безоплатного проживання в студентських гуртожитках. 

3.1.4 Дітям, зареєстрованим як внутрішньо переміщені особи, у вигляді 
проживання в студентських гуртожитках з пільговою оплатою у розмірі, 
визначеному Університетом в установленому законодавством порядку (для 
студентів Університету, які зазначені у п. 3.1.4, державна цільова підтримка 
надається за умови, що такі особи не отримують допомогу відповідно до 
постанови Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014 р. № 505 «Про надання 
щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття 
витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг». 

3.2 Для Студентів Університету, які зазначені у пункті 3.1.4 цього 
Положення, державна цільова підтримка надається за умови, якщо вони не 
користуються субсидією для відшкодування витрат на оплату житлово-
комунальних послуг відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від  
21 жовтня 1995 року № 848 «Про спрощення порядку надання населенню 
субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, 
придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива». 

 
4 ДОКУМЕНТИ, ЯКІ ПІДТВЕРДЖУЮТЬ ПРАВО НА ОДЕРЖАННЯ 

ДЕРЖАВНОЇ ЦІЛЬОВОЇ ПІДТРИМКИ, ПОВ’ЯЗАНОЇ З ПРОЖИВАННЯМ 
У СТУДЕНТСЬКИХ ГУРТОЖИТКАХ 

 
4.1 Документами, які підтверджують право на одержання державної 

цільової підтримки, є:  
4.1.1 Для осіб, визнаних учасниками бойових дій відповідно до пункту 19 

частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх 
соціального захисту»:  

– посвідчення учасника бойових дій, що видано відповідно до 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, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 р. № 413; 

– довідка про безпосередню участь особи в антитерористичній операції, 
забезпеченні її проведення і захисті незалежності, суверенітету та територіальної 
цілісності України (якщо посвідчення учасника бойових дій видано раніше 2014 
року). 
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4.1.2 Для дітей осіб, визнаних учасниками бойових дій відповідно до 
пункту 19 частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, 
гарантії їх соціального захисту»: 

– свідоцтво про народження дитини,  
– посвідчення учасника бойових дій (батька або матері) та довідка про 

безпосередню участь особи в антитерористичної операції у порядку, зазначеному 
у п. 4.1.1 цього Положення; 

4.1.3 Для осіб, зазначених у підпунктах 2.3 і 2.4 розділу 2 цього Положення: 
– посвідчення члена сім’ї загиблого (дітям загиблих осіб до досягнення 

ними 16-річного віку – довідка, що видається матері або іншому повнолітньому 
члену сім’ї загиблої особи, або опікуну), видане відповідно до Положення про 
порядок видачі посвідчень і нагрудних знаків ветеранів війни, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 12 травня 1994 р. № 302; 

4.1.4 Для дітей, зареєстрованих як внутрішньо переміщені особи:  
– довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, видана згідно 

з Порядком оформлення і видачі довідки про взяття на облік внутрішньо 
переміщеної особи, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від  
1 жовтня 2014 р. № 509 «Про облік внутрішньо переміщених осіб»; 

– довідка про те, що така особа не отримує допомогу відповідно до 
постанови Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014 р. № 505 «Про надання 
щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття 
витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг», 
видана уповноваженим органом. 

4.2 З метою належного контролю за використанням бюджетних коштів, які 
надаються Студентам у вигляді державної цільової підтримки, пов’язаної з 
проживанням у студентському гуртожитку, Університет або Студмістечко може 
здійснювати перевірку відомостей, що вказані у наданих Студентом документах, 
шляхом надіслання відповідних запитів до Єдиного державного реєстру 
учасників бойових дій, до управлінь (відділів) соціального захисту населення й 
інших державних органів. 
 

5 ПРОЖИВАННЯ В СТУДЕНТСЬКИХ ГУРТОЖИТКАХ ОСІБ, ЯКІ 
МАЮТЬ ПРАВО НА ПРОЖИВАННЯ З ПІЛЬГОВОЮ ОПЛАТОЮ 
 

5.1 Проживання у студентських гуртожитках Студмістечка Студентів 
Університету, які мають право на проживання з пільговою оплатою, 
забезпечується Університетом за рахунок та в межах видатків, передбачених на 
зазначену мету в кошторисі, затвердженому в установленому порядку. 

5.2 Для Студентів Університету, які відповідно до цього Положення мають 
право на проживання у гуртожитках Студмістечка з пільговою оплатою, розмір 
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плати встановлюється на рівні 50 відсотків граничного розміру плати за 
проживання у студентських гуртожитках вищих навчальних закладів державної 
та комунальної форми власності, визначеного в установленому порядку.  

5.3 Студенти Університету, які відповідно до розділу 3 цього Положення 
мають право на безоплатне проживання у гуртожитках Студмістечка або на 
проживання у гуртожитках Студмістечка з пільговою оплатою, у разі 
продовження навчання в Університеті за наступним рівнем вищої освіти 
(освітньо-кваліфікаційним рівнем) на період вступу після відрахування в 
результаті завершення навчання за попереднім рівнем вищої освіти (освітньо-
кваліфікаційним рівнем) і до зарахування в установленому законодавством 
порядку до числа здобувачів освіти на навчання за наступним рівнем вищої 
освіти (освітньо-кваліфікаційним рівнем) мають право на проживання у 
гуртожитках Студмістечка на умовах, визначених цими Положенням, у разі, коли 
вік вступника не перевищує 23 років. 
 

6 ПОРЯДОК НАДАННЯ ДЕРЖАВНОЇ ЦІЛЬОВОЇ ПІДТРИМКИ, 
ПОВ’ЯЗАНОЇ З ПРОЖИВАННЯМ У СТУДЕНТСЬКИХ ГУРТОЖИТКАХ 

 
6.1 Надання державної цільової підтримки, пов’язаної з проживанням у 

студентському гуртожитку, для Студентів Університету, категорії яких зазначено 
у розділі 2 цього Положення, припиняється у разі відрахування з Університету в 
порядку та на підставах, визначених законом. 

6.2 Надання державної цільової підтримки, пов’язаної з проживанням у 
студентському гуртожитку, припиняється у разі надання Студенту академічної 
відпустки. 

6.3 Надання державної цільової підтримки, пов’язаної з проживанням у 
студентському гуртожитку, негайно припиняється у разі отримання 
Університетом або Студмістечком даних, які свідчать про недостовірність 
наданих Студентом відомостей. У цьому разі Студент повинен протягом 5 
банківських днів добровільно відшкодувати на користь Студмістечка всю суму 
наданої йому державної цільової підтримки, пов’язаної з проживанням у 
гуртожитку; у разі ухилення Студента від добровільної сплати Університет має 
право звернутися до суду для примусового стягнення коштів у розмірі всієї суми 
наданої Студенту державної цільової підтримки, пов’язаної з проживанням у 
студентському гуртожитку, а також звернутися до правоохоронних органів з 
проханням порушення справи проти Студента. Факт подання недостовірних 
відомостей для незаконного отримання державної цільової підтримки, пов’язаної 
з проживанням у гуртожитку, може бути підставою для виселення Студента із 
гуртожитку в установленому порядку. 
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6.4 У разі поновлення Студента на навчання до Університету або 
переведення з іншого навчального закладу питання надання йому державної 
цільової підтримки розглядається Університетом згідно з цим Положенням. 

6.5 Для отримання державної цільової підтримки, пов’язаної з 
проживанням у студентському гуртожитку, Студенти Університету, зазначені у 
розділі 2 цього Положення, подають особисто на ім’я директора Студмістечка 
заяву, складену за відповідною формою, що наведено у додатках до цього 
Положення, із зазначенням конкретних видів державної цільової підтримки, 
пов’язаної з проживанням у студентському гуртожитку, на яку особи 
претендують. До заяви додаються оригінали і завірені в установленому порядку 
копії документів, зазначених у розділі 4 цього Положення. Ксерокопії документів 
можуть завірятися при наявності оригіналу документу в деканаті факультету або 
у канцелярії Університету або у Студмістечку Університету. Копії документів 
також можуть завірятися у нотаріальному порядку. 

6.6 Студент гарантує достовірність наданим ним відомостей і 
зобов’язується негайно повідомити Студмістечко у разі виникнення змін, які 
унеможливлюють подальше надання йому державної цільової підтримки, 
пов’язаної з проживанням у студентському гуртожитку Університету. 

6.7 Контроль за достовірністю відомостей, що містяться у поданих 
Студентом документах, а також забезпечення надання державної цільової 
підтримки відповідно до вимог цього Положення, покладаються на директора 
Студмістечка Університету. 

 
7 ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 
 
7.1 Положення приймається за погодженням з органом студентського 

самоврядування і первинною профспілковою організацією студентів (аспірантів, 
докторантів) Університету і вводиться в дію наказом ректора Університету. 

7.2 Зміни та/або доповнення до цього Положення вносяться в порядку, 
встановленому для його прийняття. 
 
ПОГОДЖЕННО: 
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Додаток А 
Зразок заяви для надання державної цільової підтримки деяким категоріям 
громадян, пов’язаної з проживанням у студентському гуртожитку, у вигляді 

надання права на проживання у гуртожитку з пільговою оплатою 
Директору студентського містечка 
Національного аерокосмічного 
університету ім. М.Є. Жуковського 
«Харківський авіаційний інститут» 
Бугаєнко О.М. 
студента ______ групи 
ПІБ (в родовому відмінку), який (яка) 
проживає: гуртожиток №__________ 
блок (кімната)____________________ 

Заява 
Прошу надати мені право на проживання у гуртожитку з пільговою 

оплатою відповідно до законодавства як __________________________________ 
_____________________________________________________________________ 

            (повністю зазначити категорію осіб, які мають право на пільгове проживання відповідно до Положення) 

Дата народження: _________________________________________ 
До заяви додаю: 
1. Копію паспорту; 
2. Копію ідентифікаційного коду; 
3. Копію свідоцтва про народження; 
4. Оригінал Довідки із деканату про навчання в Університеті (станом не раніше 10 
календарних днів до дати подання Заяви про надання державної цільової підтримки для 
проживання у гуртожитку Університету з пільгової оплатою. 
5. Для дітей осіб, визнаних учасниками бойових дій відповідно до пункту 19 частини 

першої статті 6 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, – 
копію посвідчення учасника бойових дій (батька або матері); 

5. Для дітей, зареєстрованих як внутрішньо переміщені особи: 
- копію довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, видана згідно з 

Порядком оформлення і видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, 
затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014 р. № 509 «Про облік 
внутрішньо переміщених осіб»; 

- копію довідки про те, що не отримують допомогу відповідно до постанови Кабінету 
Міністрів України від 1 жовтня 2014 р. № 505 «Про надання щомісячної адресної допомоги 
внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату 
житлово-комунальних послуг»; 

- копію довідки про те, що отримують (або не отримують) субсидію відповідно до 
чинного законодавства. 

Дата          Підпис
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Додаток Б 
Зразок заяви для надання державної цільової підтримки деяким категоріям 
громадян, пов’язаної з проживанням у студентському гуртожитку, у вигляді 

надання права на безоплатне проживання у гуртожитку 
Директору студентського містечка 
Національного аерокосмічного 
університету ім. М.Є. Жуковського 
«Харківський авіаційний інститут» 
Бугаєнко О.М. 
студента ______ групи 
ПІБ (в родовому відмінку), який (яка) 
проживає: гуртожиток №__________ 
блок (кімната)____________________ 
 
 

Заява 
Прошу надати мені право на безоплатне проживання у гуртожитку 

відповідно до законодавства як ___________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 

                                               (зазначити категорію осіб, які мають право на пільгове проживання) 

Дата народження: _________________________________________ 
 
До заяви додаю: 
1. Копію паспорту; 
2. Копію ідентифікаційного коду; 
3. Копію свідоцтва про народження; 
4. Оригінал Довідки із деканату про навчання в Університеті. 
5. Для осіб, визнаних учасниками бойових дій відповідно до пункту 19 

частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх 
соціального захисту»: 

- копію посвідчення учасника бойових дій, видане відповідно до 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, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 р. № 413.  

6. Для дітей із сімей: 
- осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ України, 

поліцейських, які загинули або померли внаслідок поранення, контузії чи 
каліцтва, одержаних під час участі в антитерористичній операції, захищаючи 
незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України; 
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- осіб, які добровільно забезпечували (або добровільно залучалися до 
забезпечення) проведення антитерористичної операції (у тому числі здійснювали 
волонтерську діяльність) та загинули (пропали безвісти), померли внаслідок 
поранення, контузії або каліцтва, одержаних під час забезпечення проведення 
антитерористичної операції (у тому числі волонтерської діяльності), перебуваючи 
безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення; 

- осіб, які, перебуваючи у складі добровольчих формувань, що були 
утворені або самоорганізувалися для захисту незалежності, суверенітету та 
територіальної цілісності України, загинули (пропали безвісти), померли 
внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних під час безпосередньої 
участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи 
безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, за 
умови, що в подальшому такі добровольчі формування були включені до складу 
Збройних Сил, МВС, Національної гвардії та інших утворених відповідно до 
законів України військових формувань та правоохоронних органів; 

- осіб, які, перебуваючи у складі добровольчих формувань, що були 
утворені або самоорганізувалися для захисту незалежності, суверенітету, 
територіальної цілісності України, але в подальшому такі добровольчі 
формування не були включені до складу Збройних Сил, МВС, Національної 
гвардії та інших утворених відповідно до законів України військових формувань 
та правоохоронних органів, загинули (пропали безвісти), померли внаслідок 
поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час виконання такими 
добровольчими формуваннями завдань антитерористичної операції у взаємодії із 
Збройними Силами, МВС, Національною гвардією та іншими утвореними 
відповідно до законів України військовими формуваннями та правоохоронними 
органами, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у 
період її проведення; 

- військовослужбовців (резервістів, військовозобов’язаних) та працівників 
Збройних Сил, Національної гвардії, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, 
Держприкордонслужби, Держспецтрансслужби, військовослужбовців військових 
прокуратур, осіб рядового та начальницького складу підрозділів оперативного 
забезпечення зон проведення антитерористичної операції ДФС, поліцейських, 
осіб рядового, начальницького складу, військовослужбовців, працівників МВС, 
Управління державної охорони, Держспецзв’язку, ДСНС, ДПтС, інших 
утворених відповідно до законів військових формувань, які захищали 
незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали 
безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, 
перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її 
проведення, та загинули (пропали безвісти), померли внаслідок поранення, 
контузії або каліцтва, одержаних під час безпосередньої участі в 
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антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи 
безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, а 
також дітям із сімей працівників підприємств, установ, організацій, які 
залучалися до забезпечення проведення антитерористичної операції та загинули 
(пропали безвісти), померли внаслідок поранення, контузії або каліцтва, 
одержаних під час забезпечення проведення антитерористичної операції 
безпосередньо в районах та у період її проведення; 

- осіб, які загинули або померли внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи 
інших ушкоджень здоров’я, одержаних під час участі у Революції Гідності; 

- дітей, один з батьків яких помер внаслідок захворювання, одержаного в 
період участі в антитерористичній операції, копію посвідчення члена сім’ї 
загиблого (дітям загиблих осіб до досягнення ними 16-річного віку – довідка, що 
видається матері або іншому повнолітньому члену сім’ї загиблої особи, або 
опікуну), видане відповідно до Положення про порядок видачі посвідчень і 
нагрудних знаків ветеранів війни, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
України від 12 травня 1994 р. № 302. 
 

Дата          Підпис
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ЛИСТ ОБЛІКУ ОЗНАЙОМЛЕННЯ 
 

З Положенням ознайомлений: 
 

Прізвище, ініціали Посада Дата Підпис 
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ЛИСТ ОБЛІКУ ВНЕСЕННЯ ЗМІН 

 
Номер змін Дата введення 

в дію 
Номер  

пункту, що 
змінюється 

Прізвище, ініціали 
особи, яка зробила 

запис 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 


