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Проєкт 

 

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ  
 

ПОСТАНОВА 
 

від                               2021 р. №  

Київ  

 

Про внесення змін до пункту 4 Положення про порядок  

видачі посвідчень і нагрудних знаків ветеранів війни 

 

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є: 

1. Внести до пункту 4 Положення про порядок видачі посвідчень і 

нагрудних знаків ветеранів війни, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 12 травня 1994 р. № 302 (ЗП України, 1994 р., № 9, 

ст. 218; Офіційний вісник України, 2021 р., № 35, ст. 2077), зміни, що додаються. 

2. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування, крім пункту 3 

змін, затверджених цією постановою, який набирає чинності з моменту 

введення Єдиного державного реєстру ветеранів війни у промислову 

експлуатацію та забезпечення автоматизованого інформаційного обміну між 

Єдиним державним реєстром ветеранів війни та Державним реєстром актів 

цивільного стану громадян. 

 

 

Прем’єр-міністр України               Д. ШМИГАЛЬ 
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ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Кабінету Міністрів України 

від                   2021 р. № 

 

 

 

 

 

 

 

ЗМІНИ, 

що вносяться до пункту 4 Положення про порядок 

видачі посвідчень і нагрудних знаків ветеранів війни 

 

1. Абзац другий виключити. 

2. Абзац третій викласти в такій редакції: 

“Дітям загиблих осіб, зазначених у пункті 1 статті 10 Закону України 

“Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, до досягнення 

ними 14-річного віку передбачені законодавством пільги надаються на підставі 

довідки, що видається матері (або іншому повнолітньому члену сім’ї загиблої 

особи, або опікуну) за місцем реєстрації дитини. Після досягнення такими 

особами 14-річного віку їм видаються посвідчення з написом “Посвідчення 

члена сім’ї загиблого”, а після досягненням ними 18-річного віку їм у 

посвідчення (на правій внутрішній стороні) вклеюється новий бланк, який 

продовжує дію посвідчення на наступний рік за умови їх належності до 

категорій осіб, зазначених у пункті 1 статті 10 Закону України “Про статус 

ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”.”. 

3. Доповнити пункт новим абзацом такого змісту: 

“Для перевірки відомостей про повторну реєстрацію шлюбу дружинами 

(чоловіками) осіб, зазначених у статті 10 Закону України “Про статус ветеранів 

війни, гарантії їх соціального захисту”, або реєстрацію шлюбу чи народження 

дитини дітьми загиблих осіб, зазначених у пункті 1 статті 10 Закону України 

“Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, які досягли  

18-річного віку, органи, зазначені в абзаці другому пункту 7 цього Положення, 

використовують відомості з Єдиного державного реєстру ветеранів війни.”. 

_______________________ 
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