
           

ДНІПРОВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА 

АДМІНІСТРАЦІЯ 
 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

15 березня 2011 р.                                                                                             № 115 

 
 Про   створення    комісії     Дніпровської  
 районної     в      місті     Києві   державної     
 адміністрації  для      розгляду        питань,   
 пов’язаних  із    встановленням      статусу 
 учасника    війни 

     
 

        Відповідно статті 23 Закону України “Про місцеві державні адміністрації”, 
Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, 
постанови Кабінету Міністрів України від 26.04.96 № 458 “Про комісії для розгляду 
питань, пов’язаних із встановленням статусу учасника війни відповідно до Закону 
України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, Типового 
положення про комісії для розгляду питань, пов’язаних із встановленням статусу 
учасника війни відповідно до Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії 
їх соціального захисту”, затвердженого наказом Міністерства соціального захисту 
населення України від 30.05.96 №79 та розпорядження Київської міської державної 
адміністрації від 15.09.2006 №1374. „Про затвердження Положення про Київську 
міську комісію для розгляду питань, пов’язаних із встановленням статусу учасника 
війни відповідно до Закону України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх 
соціального захисту”, з метою удосконалення механізму надання статусу учасника 
війни: 

 
          1. Створити комісію Дніпровської районної в місті Києві державної 

адміністрації для розгляду питань, пов’язаних із встановленням статусу учасника 
війни у складі, що додається. 

 
          2.  Затвердити Положення про комісію Дніпровської районної в місті Києві 

державної адміністрації для розгляду питань, пов’язаних із встановленням статусу 
учасника війни, що додається.  

 
          3.  Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника 

голови  Руденка  А.П.. 
            
                   Голова                                                                             О. Шевчук 
 



         ЗАТВЕРДЖЕНО 
розпорядження  Дніпровської 

районної              в місті Києві 
державної адміністрації 

15 березня  2011  № 115  
 

 
 

Cклад  комісії 
Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації для розгляду питань, 

пов’язаних із встановленням статусу учасника війни . 
 
 
 

1. Гуцол Олександр Євгенович голова комісії, начальник   
Управління праці та соціального 
захисту населення; 

 
2. Карпенко Тетяна Анатоліївна заступник голови, заступник 

начальника Управління  праці та 
соціального захисту населення; 

 
3. Коротенко Тетяна Михайлівна секретар комісії, начальник відділу 

по виконанню державних і 
регіональних соціальних програм, 

встановленню статусів пільговим 
категоріям громадян Управління  

праці та соціального захисту 
населення; 
 

 
 

Члени комісії: 
 

4. Амеліна Лариса Панасівна начальник загально – правового 
відділу Управління праці та 

соціального захисту населення; 
 

5. Семенець Тетяна Дмитрівна начальник відділу пільг ветеранам 
та іншим пільговим категоріям 

громадян Управління праці та 
соціального захисту населення; 

 
6. Єременко Наталка Іванівна начальник відділу контролю за 

призначенням та виплатою пенсій 

Управління праці та соціального 



захисту населення; 
 

7. Коваль Наталія Андріївна заступник  начальника управління – 
начальник відділу призначення та 

перерахунків пенсій Дніпровського 
районного управління Пенсійного 

фонду України (за згодою). 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             Керівник апарату                                                           А. Павленко  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



         ЗАТВЕРДЖЕНО 
розпорядження  Дніпровської 

районної в місті Києві 
державної адміністрації 

                      15 березня 2011  № 115  
 

 
 

ПОЛОЖЕННЯ  
про комісію Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації  

для розгляду питань, пов’язаних із встановленням статусу учасника війни, 

відповідно до Закону України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх 
соціального захисту” 

 
1. Загальні положення 

 
 1.1 Положення про комісію Дніпровської районної в місті Києві державної 

адміністрації   для розгляду питань, пов’язаних із встановленням статусу 
учасника війни, відповідно до Закону України „Про статус ветеранів війни, 

гарантії їх соціального захисту” (далі Положення) регламентує порядок 
створення і діяльності комісії щодо встановлення статусу учасника війни 

особам, які народилися до 31 грудня 1932 року включно і з поважних причин не 
мають можливості подати документи, що підтверджують  факт роботи в період 
Великої Вітчизняної війни та війни з імперіалістичною Японією 1941 -1945 

років. 
 

1.2  Комісія  для розгляду питань, пов’язаних із встановленням статусу 
учасника війни, відповідно до Закону України „Про статус ветеранів війни, 

гарантії їх соціального захисту” (далі Комісія) створюється Дніпровською 
районною в місті Києві державною адміністрацією і діє при  районному 

Управлінні праці та соціального захисту населення. 
 

1.3 Комісія у своїй роботі керується Конституцією України, Законом 
України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, іншими 

законами України,  актами  Президента України,  Кабінету Міністрів України, 
Типовим положенням про комісію для розгляду питань, пов’язаних із 

встановленням статусу учасника війни, відповідно до Закону України „Про 
статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, затвердженим наказом 
Міністерства соціального захисту населення України від 30.05.1996 №79 (у 

редакції наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 
06.08.2003 №218), Положенням про Київську міську комісію для розгляду 

питань, пов’язаних із встановленням статусу учасника війни, відповідно до 
Закону України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” та 

цим Положенням. 
 



1.4 Комісія створюється з працівників Управління праці та соціального 
захисту населення Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації  

та  представника районного управління Пенсійного фонду. 
  

1.5 Очолює Комісію  начальник  Управління праці та соціального захисту 
населення Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації.  

 
 

2. Повноваження комісії 

 
2.1  Комісія організовує прийом  заяв,  документів та інших доказів 

громадян, веде облік цих документів, їх розгляд та приймає рішення  щодо 
надання або відмови у наданні  статусу учасника війни. 

Комісія несе відповідальність за прийняті  нею рішення. Рішення комісії  
підписують голова і  секретар комісії та скріплюють їх гербовою печаткою 

Управління.  
Комісія уважно вивчає документи, заслуховує пояснення громадян, свідків, 

представників державних органів і громадських організацій, рад ветеранів, 
досліджує інші докази, необхідні для встановлення статусу учасника війни та в 

10 - денний термін, з дня прийняття документів, приймає відповідне рішення, 
про що інформує заявника; 

 

2.2 У разі виникнення спірних питань комісія зобов’язана подати матеріали 
зі своїми пропозиціями і рекомендаціями для розгляду до міської комісії у 10 – 

денний термін з дня прийняття рішення; 
 

2.3 Рішення комісії щодо встановлення статусу учасника війни зберігаються 
в окремих  справах загального діловодства як обов’язкові документи; 

 
2.4 Комісія в обов’язковому порядку розглядає питання встановлення 

статусу учасника війни на своєму засіданні. Засідання проводяться по мірі 
необхідності. Засідання комісії вважається правомочним, якщо на ньому 

присутні не менше 60% загальної кількості членів комісії. Засідання комісії 
проводиться відкрито; 

 
2.5 На підставі рішення Комісії районним Управлінням праці та соціального 

захисту населення учасникам війни видаються посвідчення в порядку та за 

формою, що затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 12.05. 
1994 № 302 „Про порядок видачі посвідчень і нагрудних знаків ветеранів 

війни”. 
3. Права комісії 

 
3.1 Комісія має право робити запити в установи, організації та підприємства 

незалежно від їх форми власності та підпорядкування з метою надання 
допомоги громадянам у розшуку необхідних документів про роботу в роки 



війни, а також перевіряти достовірність видачі документів, вимагати від 
громадян додаткові документи при вирішенні питання встановлення статусу 

учасника війни; 
 

3.2 Комісія має право розглядати справи громадян без їх присутності на 
підставі поданих документів. 

 
 

   Керівник апарату                                                                            А.Павленко 

 
    

 


