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1 ЦНАП                          

(місцезнаходження (адреса), режим 
роботи, довідковий телефон, 
адреса електронної пошти та веб-

сайту) 

Центр надання адміністративних послуг(ЦНАП) 
46025, м. Тернопіль, вул. Князя Острозького,6, І-й 
поверх. 
Графік прийому громадян: 
понеділок, середа, четвер – з 9.00 до 16.00; 
п’ятниця – з 8.00 до 15.00;  
вівторок – з 11.00 до 20.00; 
субота – з 8.00 до 15.00. 
Телефон: 0674472741, 0800303520 (безкоштовний). 
Електронна адреса ЦНАП:cnapternopil@meta.ua.  

Веб-сайт ЦНАП:http://cnap.rada.te.ua/. 

Віддалені робочі місця працівників ЦНАП 
с. Курівці, вул. Нова,3, Тел. +38 (03540) 43286 

Ел. адреса: kyrivci@ukr.net; 

с. Чернихів, вул. Центральна,38 

Тел. +38 (03540)34624 
Ел. адреса: chernuxiv@ukr.net; 

Графік прийому: 
понеділок, середа,– з 9.00 до 16.00 год.; 
п’ятниця – з 8.00 до 13.00 год.; 
обідня перерва – з 13.00 до 14.00 год. 
с. Кобзарівка, вул. Центральна,22 

Тел. +38 (03540) 33642 
Ел. адреса: kobzarivka_admin@ukr.net 

с. Іванківці, вул. Т. Шевченка,16 

Тел. +38 (03540) 33631 

Ел. адреса: malashivci@ukr.net 

Графік прийому: 

mailto:cnapternopil@meta.ua
http://cnap.rada.te.ua/
mailto:kyrivci@ukr.net
mailto:chernuxiv@ukr.net
mailto:kobzarivka_admin@ukr.net
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вівторок, четвер – з 9.00 до 16.00 год.; 
п’ятниця – з 8.00 до 13.00 год,; 
обідня перерва – з 13.00 до 14.00 год.  

2 Вичерпний перелік 
документів, необхідних для 
отримання АП, що 
передбачені законом, та 
вимоги до них 

1. Заява. 
2. Фотографія заявника ( розмір 3*4). 
3. Документ, що посвідчує особу. 
4.Для військовослужбовців, осіб вільнонайманого 
складу, осіб начальницького і рядового складу 
органів Міністерства внутрішніх справ і органів 
Комітету державної безпеки колишнього Союзу 
РСР, Міністерства внутрішніх справ України, 
Служби безпеки України, Служби зовнішньої 
розвідки України та інших військових 
формувань, які стали особами з інвалідністю 
внаслідок поранення, контузії, каліцтва або 
захворювання, одержаних під час захисту 
Батьківщини, виконання інших обов'язків 
військової служби (службових обов’язків), 
пов'язаних з перебуванням на фронті в інші 
періоди, з ліквідацією наслідків Чорнобильської 
катастрофи, ядерних аварій, ядерних 
випробувань, з участю у військових навчаннях із 
застосуванням ядерної зброї, іншим ураженням 
ядерними матеріалами, підставою для надання 
статусу особи з інвалідністю внаслідок війни 
є: 
-  довідка медико – соціальної експертної комісії 
про групу та причину інвалідності. 
 

5. Для осіб, які брали безпосередню участь у 
бойових діях під час Другої світової війни, та 
осіб, які у неповнолітньому віці були 
призвані чи добровільно вступили до лав 
Радянської Армії і Військово – Морського 
Флоту під час військових призовів 1941-1945 

років і стали особами з інвалідністю 

внаслідок загального захворювання або 
захворювання, отриманого під час 
проходження військової служби чи служби в 
органах внутрішніх справ, державної безпеки, 
інших військових формуваннях, підставою 
для надання статусу особи з інвалідністю 
внаслідок війни є: 
-  довідка медико – соціальної експертної комісії 
про групу та причину інвалідності;  

-  військовий квиток з відомостями про участь у 
бойових діях або довідка з військкомату.  

6. Для осіб, які стали особами з інвалідністю 
внаслідок поранень чи інших ушкоджень 
здоров’я, одержаних: 
-  у районах бойових дій у період Другої світової 
війни та від вибухових речовин, боєприпасів і 
військового озброєння у повоєнний період;                   
-  від вибухових речовин, боєприпасів і військового 
озброєння на території проведення 
антитерористичної операції, здійснення заходів із 
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забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі 
і стримування збройної агресії Російської Федерації 
у Донецькій та Луганській областях до 1 грудня 2014 
року, а з 1 грудня 2014 року - на території 
проведення антитерористичної операції, здійснення 
заходів із забезпечення національної безпеки і 
оборони, відсічі і стримування збройної агресії 
Російської Федерації у Донецькій та Луганській 
областях, де органи державної влади здійснюють 
свої повноваження, та в населених пунктах, 
розташованих на лінії зіткнення, під час проведення 
антитерористичної операції, здійснення заходів із 
забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі 
і стримування збройної агресії Російської Федерації 
у Донецькій та Луганській областях;                                    
- під час виконання робіт, пов’язаних з 
розмінуванням боєприпасів, незалежно від часу їх 
виконання, підставою для надання статусу 
особи з інвалідністю внаслідок війни є: 
-  для повнолітніх осіб довідка медико – 

соціальної експертної комісії про групу та 
причину інвалідності; 
- для осіб віком до 18 років – висновок 
лікарсько-консультативної комісії лікувально-
профілактичного закладу. 

   Дія цього пункту не поширюється на осіб, 

засуджених за злочини проти основ 
національної безпеки України та злочини 
проти громадської безпеки. 

7. Для осіб, залучених до складу формувань 
Цивільної оборони, які стали особами з 
інвалідністю внаслідок захворювань, 
пов’язаних з ліквідацією наслідків 
Чорнобильської катастрофи,  підставою для 
надання статусу особи з інвалідністю 
внаслідок  війни є: 
-  довідка медико – соціальної експертної комісії 
про групу та причину інвалідності;  

-  довідка, що надається управлінням з питань 
надзвичайних ситуацій та у справах захисту 
населення від наслідків ЧАЕС обласних 
державних адміністрацій і  підтверджує 
залучення особи до складу формувань Цивільної 
оборони під час ліквідації наслідків аварії на 
ЧАЕС з зазначенням назви формування, терміну 
перебування у зоні відчуження та причинний 
зв'язок інвалідності з захворюванням, 
пов’язаним з цією аварією. 
 

8. Для осіб, які стали особами з інвалідністю 

внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи 
інших ушкоджень здоров’я, одержаних під 
час участі в масових акціях громадського 
протесту в Україні з 21 листопада 2013 року 
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по 21 лютого 2014 року за євроінтеграцію та 
проти режиму Януковича (Революція 
Гідності), та які звернулися за медичною 
допомогою у період з 21 листопада 2013 року 
по 30 квітня 2014 року, підставою для 
надання статусу особи з інвалідністю 
внаслідок війни є: 
-  довідка медико – соціальної експертної комісії 
про групу та причину інвалідності; 
- рішення міжвідомчої комісії з питань 
встановлення факту участі осіб у Революції 
Гідності та одержання ними під час участі у 
Революції Гідності ушкоджень здоров’я.  
 

9. Для військовослужбовців (резервістів, 
військовозобов'язаних) Збройних Сил України, 
Національної гвардії України, Служби безпеки 
України, Служби зовнішньої розвідки України, 
Державної прикордонної служби України, 
Державної спеціальної служби транспорту, 
військовослужбовців військових прокуратур, осіб 
рядового та начальницького складу підрозділів 
оперативного забезпечення зон проведення 
антитерористичної операції центрального органу 
виконавчої влади, що реалізує державну 
податкову політику, державну політику у сфері 
державної митної справи, поліцейських, осіб 
рядового, начальницького складу, 
військовослужбовців Міністерства внутрішніх 
справ України, Управління державної охорони 
України, Державної служби спеціального зв'язку 
та захисту інформації України, Державної служби 
України з надзвичайних ситуацій, Державної 
пенітенціарної служби України, інших утворених 
відповідно до законів України військових 
формувань, які захищали незалежність, 
суверенітет та територіальну цілісність України 
та стали особами з інвалідністю внаслідок 
поранення, контузії, каліцтва або захворювання, 
одержаних під час безпосередньої участі в 
антитерористичній операції, забезпеченні її 
проведення, перебуваючи безпосередньо в 
районах антитерористичної операції у період її 
проведення, під час безпосередньої участі у 
здійсненні заходів із забезпечення національної 
безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної 
агресії Російської Федерації у Донецькій та 
Луганській областях, перебуваючи безпосередньо 
в районах та у період здійснення зазначених 
заходів, підставою для надання статусу особи з 
інвалідністю внаслідок війни є: 
-  довідка медико – соціальної експертної комісії 
про групу та причину інвалідності; 
- документи про безпосередню участю особи, 
яка захищала незалежність, суверенітет та 
територіальну цілісність України та брала 
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безпосередню участь в антитерористичній 
операції, забезпеченні її проведення, 
перебуваючи безпосередньо в районах 
антитерористичної операції у період її 
проведення.                       
 

10. Для працівників підприємств, установ, 
організацій, які залучалися до забезпечення 
проведення антитерористичної операції, до 
забезпечення здійснення заходів із забезпечення 
національної безпеки і оборони, відсічі і 
стримування збройної агресії Російської 
Федерації у Донецькій та Луганській областях і 
стали особами з інвалідністю внаслідок 
поранення, контузії, каліцтва або захворювання, 
одержаних під час забезпечення проведення 
антитерористичної операції безпосередньо в 
районах та у період її проведення, під час 
забезпечення здійснення заходів із забезпечення 
національної безпеки і оборони, відсічі і 
стримування збройної агресії Російської 
Федерації у Донецькій та Луганській областях, 
перебуваючи безпосередньо в районах та у період 
здійснення зазначених заходів, підставою для 
надання статусу особи з інвалідністю 
внаслідок війни є: 

-  довідка медико – соціальної експертної комісії 
про групу та причину інвалідності; 
-  документи про безпосереднє залучення до 
виконання завдань антитерористичної операції в 
районах її проведення, до здійснення заходів із 
забезпечення національної безпеки і оборони, 
відсічі і стримування збройної агресії Російської 
Федерації в Донецькій та Луганській областях 
безпосередньо в районах та у період здійснення 
зазначених заходів або направлення (прибуття) 
у відрядження для безпосередньої участі в 
антитерористичній операції в районах її 
проведення, для здійснення заходів із 
забезпечення національної безпеки і оборони, 
відсічі і стримування збройної агресії Російської 
Федерації в Донецькій та Луганській областях 
безпосередньо в районах та у період здійснення 
зазначених заходів (витяги з наказів, 
розпоряджень, посвідчень про відрядження, 
книг нарядів, матеріалів спеціальних 
(службових) розслідувань за фактами отримання 
поранень), а також документи, що були 
підставою для прийняття керівниками 
підприємств, установ, організацій рішення про 
направлення осіб у таке відрядження 
 

11. Для осіб, які стали особами з інвалідністю 

внаслідок поранення, контузії, каліцтва або 
захворювання, одержаних під час безпосередньої 
участі в антитерористичній операції, забезпеченні 
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її проведення, перебуваючи безпосередньо в 
районах антитерористичної операції у період її 
проведення у складі добровольчих формувань, що 
були утворені або самоорганізувалися для захисту 
незалежності, суверенітету та територіальної 
цілісності України, за умови, що в подальшому 
такі добровольчі формування були включені до 
складу Збройних Сил України, Міністерства 
внутрішніх справ України, Національної поліції, 
Національної гвардії України та інших утворених 
відповідно до законів України військових 
формувань та правоохоронних органів, 

підставою для надання статусу особи з 
інвалідністю внаслідок війни є: 
-  довідка медико – соціальної експертної комісії 
про групу та причину інвалідності. 
- документи про безпосередню участю особи, 
яка захищала незалежність, суверенітет та 
територіальну цілісність України та брала 
безпосередню участь в антитерористичній 
операції, забезпеченні її проведення, 
перебуваючи безпосередньо в районах 
антитерористичної операції у період її 
проведення.                       
 

12. Для осіб, які стали особами з інвалідністю 

внаслідок поранення, контузії, каліцтва або 
захворювання, одержаних під час безпосередньої 
участі в антитерористичній операції, забезпеченні 
її проведення, перебуваючи безпосередньо в 
районах її проведення у складі добровольчих 
формувань, що були утворені або 
самоорганізувалися для захисту незалежності, 
суверенітету та територіальної цілісності 
України, але в подальшому такі добровольчі 
формування не були включені до складу 
Збройних Сил України, Міністерства внутрішніх 
справ України, Національної поліції, 
Національної гвардії України та інших утворених 
відповідно до законів України військових 
формувань та правоохоронних органів, і 
виконували завдання антитерористичної операції 
у взаємодії із Збройними Силами України, 
Міністерством внутрішніх справ України, 
Національною поліцією, Національною гвардією 
України та іншими утвореними відповідно до 
законів України військовими формуваннями та 
правоохоронними органами, підставою для 
надання статусу особи з інвалідністю 
внаслідок війни є: 

-  довідка медико – соціальної експертної комісії 
про групу та причину інвалідності; 
-  клопотання про надання статусу особи з 
інвалідністю внаслідок війни керівника 
добровольчого формування, до складу якого 
входила така особа, або командира (начальника) 
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військової частини (органу, підрозділу) 
Збройних Сил, МВС, Національної гвардії або 
іншого утвореного відповідно до закону 
військового формування чи правоохоронного 
органу, у взаємодії з якими особа виконувала 
завдання антитерористичної операції. До 
клопотання додаються документи, що 
підтверджують участь особи в 
антитерористичній операції, або письмові 
свідчення не менш як двох свідків з числа осіб, 
які разом з такою особою брали участь в 
антитерористичній операції та отримали статус 
учасника бойових дій, особи з інвалідністю 
внаслідок війни або учасника війни; 
-  довідка керівника Антитерористичного центру 
при СБУ, Генерального штабу Збройних Сил 
про виконання добровольчими формуваннями 
завдань антитерористичної операції у взаємодії 
із Збройними Силами, МВС, Національною 
гвардією та іншими утвореними відповідно до 
закону військовими формуваннями та 
правоохоронними органами, перебуваючи 
безпосередньо в районах антитерористичної 
операції у період її проведення. 
 

13.  Для осіб, які добровільно забезпечували (або 
добровільно залучалися до забезпечення) 
проведення антитерористичної операції, 
здійснення заходів із забезпечення національної 
безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної 
агресії Російської Федерації у Донецькій та 
Луганській областях (у тому числі здійснювали 
волонтерську діяльність) та стали особами з 
інвалідністю внаслідок поранення, контузії, 
каліцтва або захворювання, одержаних під час 
забезпечення проведення антитерористичної 
операції, перебуваючи безпосередньо в районах та 
у період її проведення, під час забезпечення 
здійснення заходів із забезпечення національної 
безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної 
агресії Російської Федерації у Донецькій та 
Луганській областях, перебуваючи безпосередньо 
в районах та у період здійснення зазначених 
заходів, підставою для надання статусу особи з 
інвалідністю внаслідок війни є: 
-  довідка медико – соціальної експертної комісії 
про групу та причину інвалідності; 
-  довідка (витяг з наказу) керівника 
Антитерористичного центру при СБУ, 
Генерального штабу Збройних Сил про 
добровільне забезпечення або добровільне 
залучення особи до забезпечення проведення 
антитерористичної операції або рішення суду 
про встановлення факту добровільного 
забезпечення або добровільного залучення 
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особи до забезпечення проведення 
антитерористичної операції у разі відсутності 
зазначеної довідки. 
 

3 Порядок та спосіб подання 
документів  

Особисто суб’єктом звернення або його 
законним представником, з пред’явленням 
оригіналів документів та поверненням їх 
заявнику адміністратором. 

4 Платність (безоплатність) 
АП, розмір та порядок 
внесення плати 
(адміністративного збору) за 
платну АП, розрахунковий 
рахунок для внесення плати 

 
 
Безкоштовно 

5 Строк надання АП 10 календарних днів. 

6 Результат надання АП Посвідчення особи з інвалідністю внаслідок  
війни, або вмотивована  відмова. 

7 Спосіб і місце отримання 
відповіді (результату АП) 

Особисто заявником або його законним 
представником, за що вони розписуються у 
журналі обліку видачі результатів надання 
адміністративних послуг, у центрі надання 
адміністративних послуг, ВРМ 

8 Перелік підстав для відмови 
у наданні АП 

1. Неповний пакет документів. 
2. Недостовірність інформації. 
3. Звернення заявника не за місцем реєстрації. 

9 Акти законодавства, що 
регулюють порядок та умови 
надання АП (пункти, статті, 
розділи тощо, назва та 
реквізити законодавчих 
актів) 

1. Пп.1,2,4–14 ст.7 Закону України «Про статус 
ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» 

від 22.10.1993р. № 3551-XII.   
2. Пп. 1-9 Порядку надання статусу особи з 
інвалідністю внаслідок війни особам, які 
отримали інвалідність внаслідок поранення, 
контузії, каліцтва або захворювання, одержаних 
під час безпосередньої участі в 
антитерористичній операції, забезпеченні її 
проведення, затвердженого постановою КМУ 
від 08.09.2015р. №685. 
3. Пп.7,9–11, 12-1,13,13-1 Положення про 
порядок видачі посвідчень і нагрудних знаків 
ветеранів війни, затверджене постановою КМУ 
«Про порядок видачі посвідчень і нагрудних 
знаків ветеранів війни» від12.05.1994р. № 302. 
4. Закон України «Про звернення громадян» від 
02.10.1996р. № 393/96 - ВР 

10 Додаткова інформація *   Особам з інвалідністю внаслідок війни, у 
яких групу інвалідності встановлено без 
терміну перегляду, видаються безтермінові 
посвідчення, іншим – на період встановлення 
групи інвалідності. У разі продовження 
медико – соціальною експертною комісією 
терміну чи зміни групи інвалідності в 
посвідчення (на правій внутрішній стороні) 
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вклеюється новий бланк, до якого вносяться 
відповідні записи. 
       Особам, які мають право на отримання 
кількох посвідчень відповідно до Закону 
України «Про статус ветеранів війни, 
гарантії їх соціального захисту» видається 
лише одне посвідчення за їх вибором. 
Ветеранам війни, яким одночасно 
встановлено правовий статус згідно із 
статтею 10 вищевказаного Закону, видається 
одне посвідчення за їх вибором, в якому 
робиться відмітка про встановлення іншого 
правового статусу. 

  

 

*До інформаційної картки додаються форми заяв. 


