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ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ 

до проєкту постанови Кабінету Міністрів України “Про внесення змін до пункту 4  

Положення про порядок видачі посвідчень і нагрудних знаків ветеранів війни” 

 

 

Зміст положення акта законодавства Зміст відповідного положення проєкту акта 

Положення про порядок видачі посвідчень і нагрудних знаків ветеранів війни,  

затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 12 травня 1994 р. № 302 

4. Особам, на яких поширюється чинність Закону 

України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх 

соціального захисту” (стаття 10 зазначеного Закону) 

видаються посвідчення з написом “Посвідчення члена 

сім’ї загиблого”. 

Дружинам (чоловікам) осіб, зазначених у статті 

10 Закону України “Про статус ветеранів війни, 

гарантії їх соціального захисту”, в посвідчення (на 

правій внутрішній стороні) вклеюється новий бланк, 

який продовжує дію посвідчення на наступний рік за 

умови їх належності до категорій осіб, зазначених у 

статті 10 Закону України “Про статус ветеранів війни, 

гарантії їх соціального захисту”. 

Дітям загиблих осіб, зазначених у пункті 1 статті 10 

Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх 

соціального захисту”, до досягнення ними 16-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  

4. Особам, на яких поширюється чинність Закону 

України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх 

соціального захисту” (стаття 10 зазначеного Закону) 

видаються посвідчення з написом “Посвідчення члена 

сім’ї загиблого”. 

абзац виключено 

 

 

 

 

 

 

 

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-
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16-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”. 

 

 

Новий бланк у посвідчення осіб, зазначених в 

абзацах другому - третьому цього пункту, вклеюється 

на підставі витягу з Державного реєстру актів 

цивільного стану громадян, виданого відповідно до 

Порядку ведення Державного реєстру актів цивільного 

стану громадян, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 22 серпня 2007 р. № 1064 

(Офіційний вісник України, 2007 р., № 65, ст. 2516), що 

підтверджує відсутність реєстрації (повторної 

реєстрації) шлюбу та/або відомостей про народження 

дитини. 

Нагрудний знак зазначеним особам не видається. 

абзац відсутній 

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”. 

абзац виключено 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нагрудний знак зазначеним особам не видається. 

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, 
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органи, зазначені в абзаці другому пункту 7 цього 

Положення, використовують відомості з Єдиного 

державного реєстру ветеранів війни. 

 

 

Міністр у справах ветеранів України              Юлія ЛАПУТІНА 

____  __________ 2021 р. 


