
 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядженням голови Одеської 

обласної державної адміністрації 

12.03.2018 № 199/А-2018 

(в редакції розпорядження голови 

Одеської обласної державної 

адміністрації  від 31.07.2018              

№ 852/А-2018). 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про комісію для встановлення статусу воїнів-добровольців  

антитерористичної операції 

 

1. Комісія для встановлення статусу воїнів-добровольців 

антитерористичної операції (далі - Комісія) утворюється з метою реалізації 

рішення обласної ради від 17 червня 2016 року № 186-VII «Про визнання 

воїнів-добровольців, які брали участь у захисті територіальної цілісності та 

державного суверенітету на Cході України” (зі змінами від 21 грудня 2017 

року № 579- VII). 

 

2. У своїй діяльності Комісія керується Конституцією і законами 

України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, іншими 

нормативно-правовими актами, актами Одеської обласної державної 

адміністрації, Одеської обласної ради та цим Положенням. 

 

3. Комісія утворюється у складі голови, секретаря та членів Комісії. 

Головою Комісії за посадою є перший заступник голови Одеської обласної 

державної адміністрації. 

 

4. Склад Комісії затверджується розпорядженням голови Одеської 

обласної державної адміністрації. 

 

5. Склад Комісії формується з представників Одеської обласної 

державної адміністрації, її структурних підрозділів та представників 

державних силових структур (за згодою). 

 

6. Основним завданням Комісії є встановлення статусу воїнів-

добровольців антитерористичної операції особам з числа жителів Одеської 

області, які перебували або перебувають у складі добровольчих формувань, 

що були утворені або самоорганізувалися для захисту незалежності, 

суверенітету, територіальної цілісності України, брали безпосередню участь в 

антитерористичній операції у період її проведення, забезпеченні її проведення, 

перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції, але в 

подальшому не ввійшли до складу Збройних сил України, Міністерства 

внутрішніх справ України, Національної гвардії України та інших утворених 



 

 

 

відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних 

органів 

Статус воїна - добровольця надається особам, зазначеним у цьому  

пункті, в разі залучення їх до проведення антитерористичної операції на строк 

не менше ніж 30 календарних днів, у тому числі за сукупністю днів 

перебування в районах її проведення. 

Особам, які брали участь у виконанні бойових завдань в умовах 

безпосереднього зіткнення та вогневого контакту з противником, у проведенні 

розвідувальних заходів, що підтверджено командуванням добровольчого 

формування, а також які отримали поранення, контузії, каліцтва, що 

унеможливило подальше виконання ними відповідних завдань (крім випадків 

необережного поводження із зброєю та ухилення від військової служби 

шляхом самокалічення або шляхом симуляції хвороби), статус воїна - 

добровольця надається незалежно від кількості днів залучення їх до 

проведення антитерористичної операції. 

 

7. Комісія має право: 

 

1) розглядати подані заявниками документи; 

 

2) приймати рішення про встановлення статусу воїна-добровольця 

антитерористичної операції або про відмову у встановленні такого статусу; 

 

3) залучати до роботи Комісії фахівців та спеціалістів інших органів 

державної влади, підприємств, установ, організацій (за згодою їх керівників), 

представників добровольчих формувань (за згодою); 

 

4) у встановленому законом порядку звертатися до підприємств, 

установ, організацій незалежно від форми власності з метою отримання 

необхідної для виконання її завдань інформації. 

 

8. Організаційною формою роботи Комісії є засідання, які проводяться в 

міру необхідності. 

 

9. Засідання комісії проводяться та є правомочними за умови 

присутності 2/3 від загальної кількості складу Комісії. 

 

10. Засідання Комісії проводить голова Комісії. 

 

11. Комісія у своїй роботі дотримується вимог Закону України „Про 

захист персональних даних”. 

 

12. До участі в засіданні Комісії залучається представник добровольчого 

формування (за згодою), в якому перебувають чи перебували заявники на час 

участі у захисті територіальної цілісності та державного суверенітету на Сході 

України, за рекомендацією головного командира відповідного добровольчого 

формування.  

 



 

 

 

13. Для встановлення статусу воїнів-добровольців антитерористичної 

операції заявники подають до Департаменту соціальної та сімейної політики 

Одеської обласної державної адміністрації такі документи: 

1) заяву за формою згідно з додатком 1; 

2) дві фотокартки 3x4; 

3) копію паспорта, а для громадян інших держав - копію документа, 

який підтверджує законні підстави перебування на території України; 

4) копію довідки про реєстраційний номер облікової картки платника 

податків заявника (для осіб, які через свої релігійні переконання відмовились 

від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та 

офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають 

відмітку у паспорті – копію відповідної сторінки паспорта);  

5) для осіб, які отримали поранення, контузії, каліцтва (крім випадків 

необережного поводження із зброєю та ухилення від служби шляхом 

самокалічення або шляхом симуляції хвороби), - виписки з історій хвороб про 

отримані поранення під час участі в захисті територіальної цілісності України, 

видані лікувальними закладами (у разі наявності); 

6) довідку щодо участі у захисті територіальної цілісності та державного 

суверенітету на Сході України із зазначенням місця та всіх строків 

перебування в районах проведення бойових дій, видану командуванням 

добровольчого формування, в якому перебували чи перебувають заявники, на 

час участі в антитерористичній операції, засвідчену підписом головного 

командира добровольчого формування;  

7) характеристику від головного командира або безпосереднього 

бойового командира добровольчого формування, в якому перебували чи 

перебувають заявники на час участі у захисті територіальної цілісності та 

державного суверенітету на Сході України, засвідчену підписом особи, що 

надає характеристику; 

8) для осіб, які не можуть надати довідку та характеристику від 

командира добровольчого формування, – свідчення осіб, з якими спільно 

брали участь у бойових діях; 

9) для осіб, які залучалися до проведення антитерористичної операції на 

строк менше ніж 30 календарних днів, - документи, зазначені в пункті 13, 

витяги з бойових наказів, бойових розпоряджень, бойових донесень (журналів 

бойових дій, оперативних завдань), які підтверджують факт безпосереднього 

зіткнення та вогневого контакту з противником, проведення розвідувальних 

заходів. 

Також заявники можуть подати інші матеріали, які підтверджують 

участь у захисті територіальної цілісності на Сході України у складі 

добровольчого формування. 

 

14. Встановлення статусу воїна-добровольця антитерористичної операції 

здійснюється на основі поданих заявниками документів. Для уточнення чи 

підтвердження інформації, необхідної для прийняття рішення, заявники 

можуть запрошуватись на засідання Комісії особисто. 

 

15. Заява розглядається протягом одного місяця з дня її реєстрації. 



 

 

 

16. Комісія відмовляє у встановленні статусу воїна-добровольця 

антитерористичної операції у разі: 

1) виявлення факту недостовірності, суперечностей документів про 

участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення та 

перебування безпосередньо в районі антитерористичної операції у складі 

добровольчого формування; 

2) надання недостовірних даних про особу – заявника; 

3) неподання заявником документів, встановлених у підпунктах 1-4 

пункту 13 Положення про комісію для встановлення статусу воїнів-

добровольців антитерористичної операції; 

4) із поданих документів неможливо достовірно встановити участь 

заявника у захисті територіальної цілісності на Сході України у складі 

добровольчого формування. 

 

17. Рішення Комісії приймаються більшістю голосів шляхом відкритого 

голосування. 

 

18. Рішення Комісії приймається у разі необхідності в два етапи: на 

першому етапі здійснюється загальний огляд поданих документів, на другому 

-  після перевірки протягом 10 днів матеріалів, наданих на розгляд комісії для  

встановлення статусу, приймається відповідне рішення.  

Рішення Комісії оформляється протоколом. Протокол засідання 

підписують голова, секретар та члени Комісії. 

 

19. Про прийняте Комісією рішення заявникам надсилається 

повідомлення не пізніше наступного дня з дати проведення засідання. 
 

20. За результатами прийнятих Комісією рішень особам, яким 

встановлено статус воїнів-добровольців антитерористичної операції, протягом 

7-ми робочих днів від дати прийняття таких рішень видаються посвідчення за 

формою згідно з додатком 2. 
 

21. При заповненні посвідчення записи “ким видано”, „прізвище, ім’я, 

по батькові” вчиняються без скорочень. Прописом позначається дата видачі. 

Особистий підпис власника та його фотокартка скріплюються печаткою 

органу, що видав посвідчення. Посвідчення підписує голова Комісії. 
 

22. Посвідчення вручається особі особисто, що підтверджується власним 

підписом у журналі видачі посвідчень воїнів-добровольців антитерористичної 

операції. 
 

23. Посвідчення видаються безкоштовно. 
 

24. Облік видачі бланків посвідчень воїнів-добровольців 

антитерористичної операції здійснює Департамент соціальної та сімейної 

політики Одеської обласної державної адміністрації. 

 



 

 

 

25. Якщо посвідчення стало непридатним або було втрачене, то за 

заявою особи видається дублікат посвідчення. 

 

26. У разі виявленні фактів надання неправдивих даних, на підставі яких 

було встановлено статус воїна-добровольця, Комісія має право переглянути 

прийняте рішення та визнати видане посвідчення недійсним. 

 

27. Організаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності 

Комісії здійснює Департамент соціальної та сімейної політики Одеської 

обласної державної адміністрації. 

 

28. Протоколи засідань комісії та журнал видачі посвідчень воїнів-

добровольців антитерористичної операції зберігаються у Департаменті 

соціальної та сімейної політики Одеської обласної державної адміністрації. 

 

 

Директор Департаменту соціальної 

та сімейної політики Одеської 

обласної державної адміністрації                                                     Л.В.Коваленко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Додаток 1 

до Положення про комісію для 

встановлення статусу воїнів-

добровольців антитерористичної 

операції (підпункт 1 пункту 13) 

Комісії для встановлення статусу 

воїна–добровольця 

антитерористичної операції 

 

 

ЗАЯВА 

 

1. Прошу встановити мені статус воїна-добровольця антитерористичної 

операції. 

 

2. Подаю про себе наступні відомості: 

 прізвище, ім’я, по батькові___________________________________ 

 дата народження____________________ 

 місце реєстрації (фактичного проживання)_______________________ 

____________________________________________________________ 

 

Перебував (перебуваю) у складі__________________(зазначити назву 

довольчого формування, що був утворений або самоорганізувався для захисту 

незалежності, суверенітету, територіальної цілісності України), брав 

безпосередню участь в антитерористичній операції у період її проведення, 

забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах 

антитерористичної операції у період з ________________по______________. 

__________________________________________________________________ 

3. Для підтвердження участі у захисті територіальної цілісності та 

державного суверенітету на Сході України у складі добровольчого 

формування подаю: 

______________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

4. Надаю згоду на обробку своїх персональних даних. 

 

 

 

           Дата                                                                                                        Підпис 

 

 

 



 

 

 

Додаток 2 

до Положення про Комісію 

для встановлення статусу 

воїнів-добровольців 

антитерористичної операції 

(пункт 20) 

 

 
 

Одеська обласна державна адміністрація 

 

 

ПОСВІДЧЕННЯ серія ОД №  

 

                                      Прізвище 

                                      Ім`я 

                                      По батькові  

 

                                        

                                        

                                       особистий підпис 

 

                                      дата та номер рішення про                        

                                      встановлення статусу воїна-                               

добровольця АТО 

                         МП        

 

Пред’явник цього посвідчення має право на пільги, 

встановленні Одеською обласною радою та органами 

місцевого самоврядування на території Одеської 

області  

 

ПОСВІДЧЕННЯ БЕЗТЕРМІНОВЕ І  

ДІЙСНЕ НА ТЕРИТОРІЇ  

ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Дата видачі «____» ___________________ 20 ____ р. 

 

 
Голова комісії для встановлення статусу 

воїнів-добровольців антитерористичної 
операції 

                                                                                  ________________       

.                        МП                                  (підпис,   ПІБ) 

 

 

 

 

 

 

 

УКРАЇНА 
 

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ 

 

 

ПОСВІДЧЕННЯ 
 

ВОЇНА-ДОБРОВОЛЬЦЯ 
 

АНТИТЕРОРИСТИЧНОЇ  
 

ОПЕРАЦІЇ 
 

 

 

 

 

 

фото 

3х4 см 


