
Додаток 1
до рішення обласної ради 

від____2017 року №_____

ПОРЯДОК
надання статусу бійця-добровольця антитерористичної операції

у Хмельницькій області

1. Цей Порядок визначає процедуру надання статусу бійця-добровольця 
антитерористичної операції особам з числа мешканців, що проживають та 
зареєстровані у Хмельницької області (далі -  бійці-добровольці АТО), які 
брали чи беруть у цей час участь у захисті територіальної цілісності й 
державного суверенітету на сході України у складі добровольчих формувань, 
які були утворені або самоорганізувалися для захисту незалежності, 
суверенітету, територіальної цілісності України, але в подальшому не увійшли 
до складу Збройних Сил України, Міністерства внутрішніх справ України, 
Національної гвардії України та інших утворених відповідно до законів 
України військових формувань і правоохоронних органів.

2. Бійцем-добровольцем АТО згідно з цим Порядком може бути визнано 
особу, іцо була зареєстрована та проживала на території Хмельницької області 
станом на 14 квітня 2014 року, яка брала (бере) у цей час участь у захисті 
територіальної цілісності й державного суверенітету на сході України у складі 
добровольчих формувань, які були утворені або самоорганізувалися для 
захисту незалежності, суверенітету, територіальної цілісності України, але в 
подальшому не увійшли до складу Збройних Сил України, Міністерства 
внутрішніх справ України, Національної гвардії України та інших утворених 
відповідно до законів України військових формувань і правоохоронних органів 
та брала безпосередню участь у бойових діях.

3. Термін перебування та виконання бойових завдань у зоні АТО для 
надання статусу бійця-добровольця АТО в сукупності може складати не менше 
45 календарних днів (у період 2014-2015 років) та 90 календарних днів з 
(01.01.2016 року).

4. Для надання статусу бійця-добровольця АТО особа подає такі 
документи:

заяву встановленого зразка (додаток 1), копію паспорта, копію довідки про 
присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків, 
фотокартку 3x4 (2 шт.);

довідку про виконання бойових завдань із зазначенням терміну та місця 
перебування в зоні проведення антитерористичної операції, видану командиром 
добровольчого формування, за попереднім поданням командира підрозділу, в 
якому брав участь заявник;

письмові свідчення не менше як двох свідків з числа осіб, які разом з 
такою особою (на одній території, в одному населеному пункті, де відбувались 
бойові дії), брали участь в антитерористичній операції та отримали статус 
учасника бойових дій, або інваліда війни, або учасника війни, відповідно до



Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», 
що підтверджують участь в антитерористичній операції особи-заявника. 
Справжність підпису осіб, які надають свідчення, повинна бути нотаріально 
засвідчена;

документи, які підтверджують нагородження державними нагородами, 
відзнаками Міністра оборони України, начальника Генерального штабу — 
Головнокомандувача Збройних Сил України, керівників інших силових 
структур, командирів військових частин та командирів добровольчих 
формувань;

інші матеріали, які засвідчують безпосередню участь у бойових діях на 
сході України (фото-, відеофіксація) (за наявності);

характеристику від безпосереднього командира, погоджену безпосереднім 
командиром (за наявності).

5. Заява та інші документи, передбачені пунктом 4 цього Порядку, для 
надання статусу бійця-добровольця АТО, подаються до Комісії з надання 
статусу бійця-добровольця антитерористичної операції у Хмельницькій області.

6. Подані особою документи розглядаються на найближчому засіданні 
Комісії з надання статусу бійця-добровольця антитерористичної операції у 
Хмельницькій області.

7. Відсутність повного пакету документів, визначених пунктом 4 цього 
Порядку, або їх недостовірність є підставою для відмови у наданні статусу 
бійця-добровольця АТО.

9. За результатами засідання Комісії з надання статусу бійця-добровольця 
АТО у Хмельницькій області, особі-заявнику протягом 10 робочих днів, 
видається посвідчення бійця-добровольця АТО у Хмельницькій області 
встановленого зразка (додаток 2).

10. Посвідчення вручається особі особисто, про що проводиться запис у 
журналі реєстрації посвідчень бійців-добровольців АТО у Хмельницькій 
області (додаток 3).

12. Якщо посвідчення стало непридатним або було втрачене, за заявою 
особи, у встановленому порядку, видається нове посвідчення.

Заступник голови 
обласної ради В. Лесков



Додаток 1
до Порядку надання статусу бійця- 
добровольця антитерористичної 
операції у Хмельницькій області

Хмельницька обласна рада

Комісії з надання статусу бійця- 
добровольця антитерористичної 
операції у Хмельницькій області

ЗАЯВА

Прошу надати мені статус бійця-добровольця антитерористичної операції 
у Хмельницькій області.

Брав (беру) участь у захисті незалежності, суверенітету та територіальної 
цілісності України в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, 
виконуючи бойові завдання в районах антитерористичної операції у період з
_______________ по______________, при цьому не входив до складу жодних
збройниїх формувань, визначених пунктом 19 статті 6 Закону України „Про 
статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”.

Для підтвердження участі у захисті територіальної цілісності та 
державного суверенітету на Сході України до заяви додаю такі документи:

копію паспорта, копію довідки про присвоєння реєстраційного номера 
облікової картки платника податків, фотокартку 3x4 (2 шт.);

довідку про виконання бойових завдань із зазначенням терміну та місця 
перебування в зоні проведення антитерористичної операції, видану командиром 
добровольчого формування, за попереднім поданням командира підрозділу, в 
якому брав участь заявник;

письмові свідчення не менше як двох свідків з числа осіб, які разом з 
такою особою (на одній території, в одному населеному пункті, де відбувались 
бойові дії), брали участь в антитерористичній операції та отримали статус 
учасника бойових дій, або інваліда війни, або учасника війни, відповідно до 
Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», 
що підтверджують участь в антитерористичній операції особи-заявника. 
Справжність підпису осіб, які надають свідчення, повинна бути нотаріально 
засвідчена;

документи, які підтверджують нагородження державними нагородами, 
відзнаками Міністра оборони України, начальника Генерального штабу — 
Головнокомандувача Збройних Сил України, керівників інших силових 
структур, командирів військових частин та командирів добровольчих 
формувань;

матеріали, які засвідчують безпосередню участь у бойових діях на сході 
України (фото-, відеофіксація) (за наявності);



характеристику від безпосереднього командира, погоджену безпосереднім 
командиром (за наявності).

Надаю згоду на обробку персональних даних.

Дата Підпис



Додаток 2
до Порядку надання статусу бійців- 
добровольців антитерористичної 
операції у Хмельницькій області

Зразок
посвідчення “Бійця добровольця 

антитерористичної операції у Хмельницькій області”

Лицьовий бік

▲

ММ

т

ПОСВІДЧЕННЯ

БІЙЦЯ-ДОБРОВОЛЬЦЯ 
АНТИТЕРОРИСТИЧНОЇ ОПЕРАЦІЇ 

У ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ

200 мм - ►

Внутрішній бік

Х м е л ь н и ц ь к а  о б л а с н а  р ад а  
П О С В ІД Ч Е Н Н Я  с е р ія  Х М  №  

П р ізв и щ е  
І м ’я
П о  б а т ь к о в і

Пред’явник цього посвідчення має право на пільги, 
визначені Хмельницькою обласною радою, 

районним, міським, селищним, сільським радами 
Хмельницької області

П О С В ІД Ч Е Н Н Я  Б Е З Т Е Р М ІН О В Е  
І Д ІС Н Е  Н А  Т Е Р И Т О Р ІЇ  

Х М Е Л Ь Н И Ц Ь К О Ї О Б Л А С Т І 
Д а т а  в и д а ч і 2 0  р.Фото

3x4

мп

О с о б и с т и й
П ід п и с

(підпис голови обласної ради)

Опис
посвідчення “Бійця добровольця 

антитерористичної операції у Хмельницькій області”

Посвідчення Бійця добровольця антитерористичної операції у 
Хмельницькій області представляє собою книжечку-розгортку розміром 70 х 
200 міліметрів, обтягнуту ледерином темно-зеленого кольору.

На лицьовому боці посвідчення виконано написи: посередині — 
“ПОСВІДЧЕННЯ”, нижче — “БІЙЦЯ-ДОБРОВОЛЬЦЯ
АНТИТЕРОРИСТИЧНОЇ ОПЕРАЦІЇ У ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ”.



На лівому внутрішньому боці посвідчення угорі двома рядками 
зазначається “Хмельницька обласна рада”. Нижче — напис:

“ПОСВІДЧЕННЯ серія__ №_________
Посередині правої частини лівого внутрішнього боку посвідчення трьома 

рядками розміщуються слова: “Прізвище”, “Ім’я”, “По батькові”, які 
заповнюються відповідними даними власника посвідчення.

У нижній лівій частині на лівому внутрішньому боці вклеюється 
фотокартка власника посвідчення розміром ЗО х 40 міліметрів. Праворуч від 
фотокартки — місце для його особистого підпису, який скріплюється гербовою 
печаткою.

На правому внутрішньому боці посвідчення угорі напис: “Пред’явник 
цього посвідчення має право на пільги, визначені Хмельницькою обласною 
радою, районним, міським, селищним, сільським радами Хмельницької 
області”, посередині — “ПОСВІДЧЕННЯ БЕЗТЕРМІНОВЕ І ДІСНЕ НА 
ТЕРИТОРІЇ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ”, нижче — “Дата видачі__________
20__р.”.

Унизу ставиться скріплений гербовою печаткою підпис голови обласної 
ради.



Додаток З
до Порядку надання статусу бійців- 
добровольнів антитерористичної 
операції у Хмельницькій області

Зразок
журналу реєстрації посвідчень бійців-добровольців АТО 

у Хмельницькій області

Лицьовий бік

Журнал реєстрації посвідчень бійців-добровольців АТО
у Хмельницькій області

Внутрішній бік

№
з/п

Дата видачі 
посвідчення

Назва міста 
району

П.І.Б.
(кому видано посвідчення)

Серія та номер 
посвідчення

Підпис про 
отримання 
посвідчення

_____________ 1_________________ -



Додаток 2
до рішення обласної ради 

від_______2017 року №_______

ПОЛОЖЕННЯ
про Комісію з надання статусу бійця-добровольця 

антитерористичної операції 
у Хмельницькій області

1. Комісія з надання статусу бійця-добровольця антитерористичної 
операції у Хмельницькій області (далі -  Комісія) утворюється Хмельницькою 
обласною радою, з метою надання особам, з числа осіб, що зареєстровані та 
проживають у Хмельницькій області, які брали чи беруть у цей час участь у 
складі добровольчих формувань, які були утворені або самоорганізувалися для 
захисту незалежності, суверенітету, територіальної цілісності України, але в 
подальшому не увійшли до складу Збройних Сил України, Міністерства 
внутрішніх справ України, Національної гвардії України та інших утворених 
відповідно до законів України військових формувань і правоохоронних органів, 
статусу бійців-добровольців антитерористичної операції у Хмельницькій 
області (далі — бійці-добровольці АТО).

2. У своїй діяльності Комісія керується рішеннями сесії Хмельницької 
обласної ради а також цим Положенням.

3. Основними завданнями Комісії є надання статусу бійця-добровольця 
АТО у Хмельницькій області згідно із затвердженим Порядком.

4. Склад Комісії затверджується розпорядженням голови обласної ради. До 
складу комісії можуть входити депутати обласної ради, представники 
структурних підрозділів обласної державної адміністрації, представники 
територіального органу Державної служби України у справах ветеранів війни 
та учасників антитерористичної операції, військових комісаріатів (частин), 
Держприкордонслужби України, військової прокуратури України, Національної 
поліції України, інститутів громадянського суспільства та інші.

Організаційне забезпечення діяльності Комісії здійснює обласна рада.
4.1. Роботу Комісії спрямовує голова Комісії, який визначається 

розпорядженням голови обласної ради.
4.2. У разі відсутності голови Комісії його обов’язки виконує заступник 

голови.
4.3. Секретар Комісії забезпечує підготовку матеріалів для розгляду на 

засіданнях Комісії, організовує взаємодію Комісії з підприємствами, 
установами та організаціями незалежно від форми власності та 
підпорядкування, є відповідальним за організаційне забезпечення діяльності 
Комісії, здійснює реєстрацію учасників засідання Комісії.

4.4. Заступник голови Комісії обирається шляхом відкритого голосування 
більшістю голосів від складу Комісії на установчому засіданні Комісії зі складу 
членів Комісії.



4.5. Заступник голови Комісії уповноважений скликати та проводити 
засідання Комісії у випадку відсутності голови Комісії внаслідок хвороби, 
відрядження чи відпустки.

5. Питання, що належать до повноважень Комісії, розглядаються на її 
засіданнях.

5.1. Засідання Комісії проводяться один раз на місяць, про що 
повідомляється членам Комісії та учасникам засідання не пізніше ніж за п’ять 
робочих днів до його початку.

5.2. Засідання Комісії є відкритими.
5.3. Засідання Комісії вважається правоможним, якщо на ньому присутні 

не менше двох третин складу Комісії.
5.4. Порядок денний засідання Комісії формує голова Комісії.
5.5. Члени Комісії мають право пропонувати питання для включення до 

порядку денного. Рішення про включення додаткових питань до порядку 
денного ухвалюється Комісією.

5.6. Члени комісії зобов’язані не допускати конфлікту інтересів
6. Особи, запрошені на засідання, мають право брати участь в обговоренні 

питань, вносять пропозиції, роблять застереження, дають пояснення.
6.1. Рішення Комісії приймається більшістю голосів членів Комісії, 

присутніх на засіданні, та оформляється протоколом.
За умови рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови Комісії.
Протоколи засідань Комісії підписуються присутніми на її засіданні 

членами.
7. До повноважень Комісії належить:
розгляд документів осіб з числа мешканців Хмельницької області, що були 

зареєстровані та проживали на території Хмельницької області станом на 14 
квітня 2014 року, які перебували або перебувають у складі добровольчих 
формувань, що були утворені або самоорганізувалися для захисту 
незалежності, суверенітету, територіальної цілісності України, брали участь у 
бойових діях антитерористичної операції на сході України, але в подальшому 
не увійшли до складу Збройних Сил України, Міністерства внутрішніх справ 
України, Національної гвардії України та інших утворених відповідно до 
законів України військових формувань та правоохоронних органів, 
заслуховування свідків, представників військових формувань, добровольчих 
батальйонів та громадських організацій, опрацювання підтверджувальних 
документів щодо виконання бойових завдань в зоні АТО, документів про 
нагородження державними нагородами, відзнаками Міністра оборони України, 
начальника Генерального штабу — Головнокомандувача Збройних Сил 
України, керівників інших силових структур та командирів добровольчих 
формувань, врахування фото- та відео- підтверджень, характеристик 
командирів добровольчих підрозділів, прийняття рішень щодо надання чи 
відмови у наданні статусу бійців-добровольців АТО.

8. Члени конкурсної комісії виконують свої повноваження на громадських 
засадах



9. Комісія, для виконання покладених на неї завдань, має право у 
встановленому законом порядку звертатися до підприємств, установ, 
організацій незалежно від форм власності, та підпорядкування.

10. Матеріали, що розглядаються на Комісії, оригінали протоколів Комісії 
архівуються та зберігаються у відповідних структурних підрозділах обласної 
ради.

11. Повноваження Комісії тривають до врегулювання питання визнання 
учасниками бойових дій осіб з числа бійців-добровольців АТО на 
законодавчому рівні.

Заступник голови 
обласної ради


