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ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА ІК 04-43 (00239) 

адміністративної послуги 

«Встановлення статусу та видачі посвідчення Учасник війни» 

 

Управління соціального захисту населення  Луцької районної державної адміністрації 

суб’єкт надання адміністративної послуги 

 

Інформація про центр надання адміністративної послуги 

Найменування центру надання 

адміністративних послуг, в якому 

здійснюється обслуговування суб’єкта 

звернення 

Центр надання адміністративних послуг 

Боратинської сільської ради 

1 Місцезнаходження центру 

надання адміністративних послуг 

Телефон/факс (довідки), адреса 

електронної пошти та веб-сайт 

центру надання адміністративних 

послуг 

Волинська обл., Луцький район,с. Боратин, вул. 

Центральна, 15 

Телефон: 0673127747 

Е-mail:boratyn.cnap@gmail.com 

веб-сайт: https://www.boratyn.ukraina.org.ua 

 

2 Інформація щодо режиму роботи 

центру надання адміністративних 

послуг 

Графік прийому: 

Понеділок- четвер: 08.00 – 17.15 

П’ятниця: 08.00 – 16.00 

Технічна перерва: 13.00 – 14.00 

Субота, неділя – вихідні дні. 

3 Інформація про  територіальний 

підрозділ та віддалені робочі 

місця ЦНАП (місце подання 

документів та отримання 

результату послуги) 

Волинська обл., Луцький район,     

ТП с. Гірка Полонка, вул. Горохівська, 63а 

Телефон: 0673268595                                                           

Е-mail:  girkapolonka@gmail.com 

Волинська обл., Луцький район,     

с. Баїв, вул.  Перемоги, 37                                                        

Телефон: (0332) 708 300                                                           

Е-mail:  baivska@gmail.com 

Волинська обл., Луцький район,                                  

с. Баківці, вул. Червоного Хреста, 12а, 

Телефон: (0332) 795 232                                                         

Е-mail:  bakivtsi@gmail.com 

Волинська обл., Луцький район,                                  

с. Коршів, вул. Лесі Українки,82 

Телефон: (0332) 793134                                                         

Е-mail:  korshuw@gmail.com 

Волинська обл., Луцький район,                                  
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с. Лаврів, вул. Шкільна,1 

Телефон: (0332) 797571                                                     

Е-mail:  lawruw@gmail.com 

Волинська обл., Луцький район,                                  

с. Промінь, вул.  Миру, 11  

Телефон: (0332) 792 888                                                          

Е-mail:  promyn@gmail.com 

Волинська обл., Луцький район,                                  

с. Радомишль, вул. Центральна, 47 

Телефон: (0332) 787537                                                        

Е-mail:  radomyshel@gmail.com 

Волинська обл., Луцький район,                                  

с. Ратнів, вул. Перемоги,9 

Телефон: (0332) 797570                                                          

Е-mail:  ratniw@gmail.com 

4 Інформація щодо режиму роботи 

віддалених робочих місць 

надання адміністративних послуг 

Графік прийому: 

Понеділок - четвер: 08.00 – 17.15 

П’ятниця: 08.00 – 16.00 

Технічна перерва: 13.00 – 14.00 

Субота,неділя – вихідні дні. 

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги 

5 Закони України  Закон України «Про статус ветеранів війни, 

гарантії їх соціального захисту» 

6 Акти Кабінету Міністрів України  Постанови Кабінету Міністрів України: 

- від 12.05.1994 № 302 «Про порядок видачі 

посвідчень і нагрудних знаків ветеранів війни»,  

- від 26.04.1996 № 458 «Про комісії для розгляду 

питань, пов’язаних із встановленням статусу 

учасника війни відповідно Закону України Про 

статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 

захисту», 

- від 23.09.2015 №739 «Питання надання статусу 

учасника війни деяким особам». 

7 Акти центральних органів 

виконавчої влади 

Наказ Міністерства соціального захисту населення 

України від 30.05.1996 № 79 «Про затвердження 

Типового положення про комісії для розгляду 

питань, пов’язаних із встановленням статусу 

учасника війни відповідно Закону України «Про 

статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 

захисту» 

Умови отримання адміністративної послуги 

8 Підстава для одержання послуги Послуга надається громадянам на яких 

поширюється дія статті 8, 9 Закону України «Про 

статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 

захисту» 

9 Перелік необхідних документів 1. Заява; 

2. Копія паспорту; 

3. Копія ідентифікаційного коду; 

4. Фотографія розміром 3х4. 

5. Архівні довідки, які підтверджують факт роботи 

чи навчання заявника в період війни; 
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6. Інші документи, що підтверджують належність 

особи до учасників війни, згідно статей 8, 9 Закону 

України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх 

соціального захисту”. 

7. Особи з числа учасників антитерористичної 

операції крім цього документи, зазначені у пункті 2 

постанови Кабінету Міністрів України від 

23.09.2015 № 739 «Питання надання статусу 

учасника війни деяким особам» 

10 Спосіб подання документів Для отримання послуги отримувачі або їх законні 

представники звертаються до уповноважених 

органів за місцем проживання (до уповноважених 

ТГ, сільських(селищних) рад). 

Уповноважені ТГ обов’язково завіряють всі 

копії документів («Згідно з оригіналом дата, 

підпис, ПІБ уповноваженої, печатка») 

11 Платність (безоплатність) 

надання послуги 

Безоплатно 

12 Строк надання послуги Рішення про встановлення статусу приймається у  

10-денний термін з дня подання документів, у разі 

відсутності підтверджуючих документів можливий 

розгляд питання до 1 місяця. 

13 Перелік підстав для відмови у 

наданні послуги 

1. Відсутність законних підстав для встановлення 

статусу згідно законодавства України. 

2. Подання документів не в повному обсязі.. 

14 Результат надання послуги Встановлення статусу та видача посвідчення 

учасник війни. 

15 Способи отримання відповіді 

(результату) 

Посвідчення учасника війни, видаються особисто 

учаснику війни або за його дорученням рідним чи 

іншим особам, за що вони розписуються у 

відповідних документах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


