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ВСТУП 

 

Законом України «Про основи національного спротиву» (далі – Закон) визначено, що 

добровольчі формування – це воєнізований підрозділ, сформований на добровільній основі з 

громадян України, які проживають у межах території відповідної територіальної громади, який 

призначений для участі у підготовці та виконанні завдань територіальної оборони в межах 

території відповідної територіальної громади.  

Основною метою існування добровольчого формування є:  

- участі у підготовці територіальної оборони в межах території відповідної територіальної 

громади;  

- виконання завдань територіальної оборони в межах території відповідної територіальної 

громади.  

Важливо відзначити, що добровольчі формування здійснюють свою діяльність на 

території відповідної територіальної громади (міста, ОТГ, області).  

Порядок утворення та діяльності добровольчих формувань врегульовано ЗУ «Про основи 

національного спротиву», Постановами Кабінету Міністрів від 29.12.2021 №1447, №1448, 

№1449.  

Функціями добровольчих формувань можуть розглядатись не тільки сприяння 

забезпеченню оборони території відповідної громади, а й навчальна підготовка майбутніх воїнів, 

залучення військових з бойовим досвідом до передачі їхнього досвіду. Участь в діяльності 

добровольчих формувань ветеранів війни, учасників АТО/ООС матиме ще й реабілітаційну 

складову.  

Етап утворення добровольчих формувань добре прописано в Законі та Постанові №1449, 

однак за доцільне розмістити в цьому матеріалі примірний зразок протоколу ініціативної групи 

(Зразок №1) та примірний зразок рішення органу місцевого самоврядування про погодження 

кандидатури командира формування (Зразок №2).  

В цьому матеріалі зібрані відомості та зразки документів, які можуть бути використані в 

діяльності добровольчих формувань на території України.  

Діяльність добровольчого формування можна розділити на 3 основні напрямки:  

- кадрові та загальні питання,  

- питання зброї та оснащення,  

- питання навчання (підготовки) та виконання завдань територіальної оборони.  

В кожному з напрямків запропоновано бланки (зразки) документів.  

Окремо слід винести питання забезпечення та гарантій, передбачених законами. 

Враховуючи введення військового стану на території України Указом Президента України 

№64/2022 від 24.02.2022 затвердженого Законом №2102-IX від 24.02.2022, та продовженого 

Указом Президента України №133/2022 від 14.03.2022 затвердженого Законом  № 2119-IX від 

15.03.2022, виконання деяких вимог Постанови №1449 ускладнюється або унеможливлюється.  

Автор цього матеріалу Станіслав Абрамов - управлінець, правознавець, адвокат, 

засновник та член добровольчого формування територіальної громади. Підготовка цього 

матеріалу здійснювалась на підставі документів розроблених в процесі утворення та 

функціонування добровольчого формування протягом перших 60 днів військової агресії 

Російської Федерації проти України.  

Даний методичний посібник допоможе у створенні добровольчих формувань та 

організації їхньої діяльності. Запропоновані в цьому посібнику рішення були вдало апробовані 

під час створення та організації діяльності добровольчих формувань територіальних громад 

Дніпропетровської, Запорізької та Миколаївської областей.  

 

  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2102-20
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2119-20#n5
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2119-20#n5
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КАДРОВІ ТА ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ  

 

Утворення добровольчого формування є першим, відправним кроком, в результаті якого 

призначається командир формування. У командира є Наказ (витяг з наказу) про його призначення 

та протокол ініціативної групи про утворення.  

Перш за все виникає потреба у формуванні структури формування, визначення обсягу 

штату та посад за напрямками внутрішньої діяльності формування.  

Орієнтовний перелік напрямків внутрішньої організації роботи формування:  

1. Кадри (прийняття добровольців та їх вихід з лав); 

2. Укладання контракту з добровольцем;  

3. Направлення примірників контрактів до центру комплектації та до підрозділу 

територіальної оборони ЗСУ;  

4. Формування (створення) підрозділів;  

5. Комплектування підрозділів, призначення керівників, переведення добровольців між 

підрозділами;  

6. Оформлення особових справ добровольців;  

7. Встановлення зводу відомостей які не підлягають розголосу та персональні данні;  

8. Визначення пунктів постійної дислокації та караулу.  

 

 

1. Прийняття добровольців здійснюється в порядку, визначеному Постановою КМУ від 

29.12.2021 №1449 (далі – Постанова №1449). Особа подає на ім’я командира формування Заяву 

(Зразок №3) із зазначенням відомостей, які вимагає п.19 Постанови №1449. До Заяви додаються 

документи, визначені в тому ж пункті, зокрема:  

- копія документа, що посвідчує особу;  

- копія військово-облікового документа (обов’язково для чоловіків та за наявності в жінок);  

- медична довідка для отримання дозволу (ліцензії) на об’єкт дозвільної системи за формою 

127/о;  

- копія документа, що містить відомості про унікальний номер запису у Єдиному державному 

демографічному реєстрі.  

Станом на початок квітня 2022 року отримання довідки за формою 127/о було неможливо 

через введення воєнного стану, тому прийняття добровольців до формувань здійснювалось за її 

відсутності. Отримання довідки ускладнюється оплатністю довідок від психіатра та нарколога, 

які є підставою для отримання довідки за формою 127/о.  

 

В подальшому, необхідне законодавче врегулювання питання можливості вступу до 

лав добровольчих формувань за відсутності такої довідки або спрощення її отримання під 

час воєнних дій, воєнного або надзвичайного стану.  

 

Ці документи формують первинну особову справу добровольця формування (ОС), яку 

рекомендовано заводити на кожного добровольця з етапу кандидату та додавати документи по 

мірі їх надходження.  

Під час прийняття документів від кандидатів на вступ до лав добровольчого формування 

є доцільним надавати для заповнення Опитувальник (Зразок № 4). Відомості Опитувальника в 

подальшому допоможуть коректно вказувати відомості про добровольців, мати чітке уявлення 

щодо рівня підготовки та можливості задіяння добровольця, підбирати або замовляти форму, 

оснащення та інше, формувати вихідні документи на центри комплектування, тощо. 

 

Відповідно до вимог п.17 Постанови №1449, до складу формування не зараховується 

особа, яка була раніше засуджена до позбавлення волі за скоєння тяжкого або особливо тяжкого 

злочину, крім реабілітованої, або має дві і більше судимостей за скоєння умисних.  

Для отримання таких відомостей, рекомендовано направити до Управління інформаційно-

аналітичної підтримки головного управління Поліції відповідної області лист з переліком осіб, 

які виявили бажання та подали заяви командиру формування зазначивши прізвище, ім’я, по-

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0768-99
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0768-99
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0768-99
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0768-99
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батькові та дату народження добровольця (за потреби РНОКПП). У відповіді УІАП ГУНП 

повідомить про осіб, які притягались до відповідальності із зазначенням статей та наявність 

погашеної судимості. Такі відомості надають змогу встановити осіб, які не можуть бути членами 

формування.  

 

Після отримання зазначених документів, командир формування приймає рішення про 

прийняття добровольців до лав формування. Прийняття до лав оформлюється Наказом 

командира (Зразок №5). Наявність Наказу дає можливість для укладання Контракту з 

добровольцем.  

 

2. Командир формування укладає з Добровольцем Контракт, форма якого встановлена 

Наказом МінОборони України від 07.03.2022  №84 «Про затвердження форми контракту 

добровольця територіальної оборони та посвідчення добровольця територіальної оборони».  

Контракт укладається в чотирьох примірниках, які зберігаються по одному:  

- у командира військової частини Сил територіальної оборони ЗСУ; 

- у територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки (кол.назва військкомат); 

- у Командира формування; 

- у Добровольця. 

Під час видачі Добровольцеві його примірника контракту, у примірнику, який 

залишається у Командира формування в графі «14. Підпис Добровольця про отримання 

примірника Контракту» проставляється особистий підпис, прізвище та ініціали добровольця про 

отримання останнім свого примірника контракту.  

У випадках виходу добровольця зі складу формування (випадки перелічені в п. 23 

Постанови КМУ №1449) в примірнику контракту Добровольця та Командира формування 

робиться відповідна відмітка в графі 16 Контракту із зазначенням причини припинення.  

Одночасно з укладанням контракту добровольцем на виконання вимог Постанови №1449 

приймається Присяга (Зразок №6) яку в паперовому вигляді підписує доброволець. Присяга 

приймається тими особами, які до цього не проходили військову службу в ЗСУ та/або службу в 

інших військових формуваннях та правоохоронних органах.  

Слід відзначити, що відповідно до Закону доброволець Сил територіальної оборони 

Збройних Сил України - громадянин України або іноземець чи особа без громадянства, який 

перебуває в Україні на законних підставах впродовж останніх п’яти років та на добровільній 

основі зарахований до проходження служби у складі добровольчого формування Сил 

територіальної оборони Збройних Сил України.  

Таким чином, Законом передбачено можливість укладання контракту та вступу до лав 

добровольчих формувань іноземцями чи особами без громадянства. В такому випадку для 

забезпечення повного розуміння такими особами змісту документів, зокрема Заяви про вступ до 

лав формування та Присяги, доцільно їх підписання українською та англійськими мовами. 

Наведені Зразок №3 та Зразок №6 містять український та англійський варіант.  

Після укладання контракту, добровольцеві видається посвідчення добровольця 

територіальної оборони, форма якого затверджена Наказом МінОборони України від 

07.03.2022  №84.  

Примірник контракту який залишається у Командира з відміткою про отримання 

добровольцем свого контракту разом з присягою добровольця рекомендовано додати до особової 

справи добровольця формування (ОС).  

 

3. Направлення примірників контрактів до центру комплектації та до підрозділу 

територіальної оборони ЗСУ здійснюється із супровідним листом з додаванням всіх примірників 

контрактів, укладених з Добровольцями. У разі утворення добровольчого формування на 

території громади міста обласного значення доцільно за попередньою домовленістю з 

керівником обласного центру комплектації направляти примірники контракту до обласного 

центру комплектації. Під час підготовки супровідного документу до направлених контрактів з 

Опитувальників по кожному добровольцю зручно переносити відомості про належність до 

певного центру комплектації добровольця.  
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4. Добровольці формування входять до складу формування, яке складається з підрозділів. 

Кількість підрозділів, їх наповнення (комплектація), створення нових та об’єднання існуючих 

здійснюється на підставі Наказу командира із загальних питань.  

До складу формування можуть входити зокрема але не виключно:  

- Штаб формування;  

- відділ персоналу, медична служба, служби озброєння, зв’язку, речового забезпечення;  

- стрілецькі, штурмові, комендантські роти (взвод та відділення), роти (взвод та відділення) 

охорони та окремі роти (взвод та відділення).  

- відповідно до Статутів ЗСУ, може існувати посада помічника командира формування з 

правової роботи.  

Рекомендовано притримуватись військової структури та наповнення підрозділів, зокрема 

щодо їх комплектності і підпорядкованості (відділення, взвод, рота, батальйон). Визначення 

структури та кількісного складу підрозділів оформлюється Наказом командира (Зразок №7).  

Наказами визначаються інші відповідальні особи або структурні підрозділи, на розсуд 

Командира формування та за потреби.  

 

5. Окремим Наказом або Наказами оформлюється комплектація підрозділів 

добровольцями. Комплектація підрозділів здійснюється добровольцями, яких прийнято до лав, 

пройшли відповідну перевірку та з якими укладено контракт. 

Комплектацію підрозділів рекомендовано здійснювати за формою Наказу про 

комплектацію підрозділів із зазначенням найменування посади та відомостей про особу 

добровольця (Зразок №8) або Наказом про комплектацію підрозділу списочно, без зазначення 

посад конкретного добровольця (Зразок №9). В останньому випадку, визначення посади 

добровольця покладається на командира підрозділу, до складу якого укомплектовано 

добровольця.  

 

6. Особова справа добровольця формування (ОС) з урахуванням вищезазначеного 

складається зокрема, але не виключно з:  

- Заяви про вступ до формування;  

- Копій документів, зазначених вище в п.1;  

- Наказ командира формування про зарахування добровольця до лав;  

- Контракт (примірник Командира з відміткою про отримання добровольцем свого контракту) 

з усіма відмітками;  

- Присяга добровольця;  

- Наказ (або витяг) про укомплектування добровольця до підрозділу;  

- Накази про переведення добровольця між підрозділами (за наявності);  

- Заява про видачу зброї (за наявності);  

- Заява про ознайомлення з відповідальністю за поводження зі зброєю (за наявності);  

- Наказ про припинення контракту.  

Особові справи добровольців формування (ОС) рекомендовано тримати по-підрозділам та 

переміщувати справи в слід за переміщенням добровольців відповідно до прийнятих Наказів 

командира формування.  

Після вибуття з лав формування добровольця, документи особової справи слід зберігати 

за загальним правилом документообігу.  

 

7. Під час діяльності добровольчого формування утворюються документи, які містять 

інформацію з обмеженим доступом, зокрема персональні данні добровольців, відомості про 

зброю та боєприпаси, комплектацію добровольців, завдання з територіальної оборони, 

розгортання підрозділів, місця розташування зброярень та ППД, та інше.  

З метою організації збереження та недопущення поширення відомостей, в формуванні 

може бути виданий Наказ про затвердження зводу відомостей, які становлять таємницю (Зразок 

№10).  

Правовою підставою для видачі такого Наказу командиром формування є Наказ СБУ 
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23.12.2020 №383 «Про затвердження Зводу відомостей, що становлять державну таємницю».  

 

8. Після створення підрозділів визначаються місця їх розташування – пункти постійної 

дислокації (ППД). Так, Наказом (Зразок №11) командира формування ставиться завдання 

командирам підрозділів визначити ППД відповідного підрозділу та визначається час для передачі 

таких відомостей командирові формування. Враховуючи специфіку конкретного добровольчого 

формування, може мати місце ситуація, коли командир формування своїм Наказом (Зразок №12) 

визначає ППД підрозділів та доводить до відома командирів відповідних підрозділів.  
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ПИТАННЯ ОЗБРОЄННЯ І ОСНАЩЕННЯ  

 

Питання використання особистої мисливської, стрілецької зброї та інших видів озброєння 

добровольцями під час виконання завдань територіальної оборони врегульовано ч.3 ст.22 Закону 

та Постановою КМУ від 29.12.2021 №1448.  

У разі видачі стрілецької зброї, інших видів озброєння та боєприпасів до них 

добровольчому формуванню військовими частинами Сил територіальної оборони Збройних Сил 

України, в формуванні обов’язково вживаються заходи щодо поводження зі зброєю.  

1. На теперішній час жодним нормативним документом не встановлено, що Накази 

міністерства оборони України розповсюджуються на добровольчі формування, тому 

використання наказів можливе за аналогією (аналогія права).  

Враховуючи специфіку конкретного добровольчого формування, Командир формування 

може затвердити інструкцію про порядок видачі та повернення зброї (Зразок №13), визначивши 

в ньому відповідальні підрозділи та добровольців, а також встановити специфіку поводження зі 

зброєю, з урахуванням вимог діючого законодавства.  

2. Зброя в формуванні розподіляється між підрозділами згідно Наказу (Зразок №14) про 

розподіл зброї. У наказі встановлюється кількість зброї, комплектуючого (магазини), набої та їх 

маркування, та відповідальний за зброю.  

Зброя в формуванні видається в підрозділи для:  

- проведення навчань добровольців, відповідно до встановлених графіків навчань;  

- проведення тренувань та взаємодії зі зброєю однак без її застосування;  

- проведення навчальних стрільб;  

- караулу (охорони) ППД;  

- виконання завдань територіальної оборони.  

У разі потреби в доукомплектуванні підрозділу стрілецькою зброєю або набоями, 

командир підрозділу пише на командира формування клопотання/рапорт із зазначенням 

кількості потрібної зброї, набоїв. Відповідно до Наказу командира формування (Зразок №15) 

зброя та боєприпаси видаються командирам підрозділів в якості доукомплектування.  

Під час видачі, переміщення, повернення зброї забезпечується ведення відповідних 

облікових документів, журналів обліку виданої зброї, тому рекомендовано використання книг, 

карток, довідок, журналів відповідно до Наказу МОУ 29.06.2005  № 359 «Про затвердження 

Інструкції про організацію обліку, зберігання і видачі стрілецької зброї та боєприпасів у 

Збройних Силах України».  

Питання поводження зі зброєю у воєнний та мирний час має стояти на найпріорітетнішому 

місці в формуванні, командирам формувань слід приділяти належної уваги порядку ведення 

обліку, правильності заповнення всіх відповідних журналів, довідок та карток, періодично 

здійснювати перевірку ведення всіх журналів, здійснювати контроль збереження і використання 

зброї та набоїв до них, робити аудит (звіряння) виданої зброї та набоїв за Наказами командира 

формування, використання набоїв для заходів підготовки, пристрілки, тощо та залишками набоїв 

на складах підрозділів та у формуванні в цілому.  

3. Відповідно до п.15 Інструкції про організацію обліку, зберігання і видачі стрілецької 

зброї та боєприпасів у Збройних Силах України, затверджену Наказом МОУ від 29.06.2005 №359 

(далі – Наказ №359):  

Назва, серія, номер і дата видачі стрілецької зброї, закріпленої за військовослужбовцями 

рядового, сержантського та старшинського складу та виданої зі складу офіцерам і 

прапорщикам (мічманам), крім спортивної і навчальної стрілецької зброї, записуються у 

військовий квиток військовослужбовця (посвідчення офіцера або прапорщика (мічмана)). 

Кожний запис про отриману (здану) стрілецьку зброю у військових квитках завіряється 

підписом командира підрозділу, а в посвідченнях офіцера або прапорщика (мічмана) - начальника 

служби РАО (посадової особи, яка відповідає за облік, зберігання та видачу стрілецької зброї та 

боєприпасів), і скріплюється гербовою печаткою військової частини. 

З урахуванням відсутності можливості внесення відомостей про видану стрілецьку та 

іншу зброю до військового квитка військовослужбовця, як то передбачено Наказом №359, є за 

доцільне використовувати в якості аналогії Наказ МВС України від 07.03.2022 №175 «Про 
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затвердження Порядку отримання вогнепальної зброї і боєприпасів цивільними особами, які 

беруть участь у відсічі та стримуванні збройної агресії Російської Федерації та/або інших 

держав» (далі – Наказ №175).  

Зокрема Наказом №175 передбачені Заяви, які подаються до органу МВС для отримання 

стрілецької зброї та Довідка, яка видається на підтвердження правомірності отримання 

цивільною особою (у нашому випадку – добровольцем формування) стрілецької зброї.  

Зважаючи на законодавче неврегульованість питання, за аналогією, на підставі Заяви 

(Зразок №16) про видачу зброї можливе здійснення видачі стрілецької зброї, набоїв або інших 

видів озброєння. У разі наявності підстав та наявної можливості видачі добровольцем 

заповнюється Заява (Зразок №17) про ознайомлення з відповідальністю та видається Довідок 

(Зразок №18) і здійснюється видача стрілецької зброї, набоїв, інших видів озброєння в розумінні 

Порядку №1448, тобто артилерійське озброєння, ракетні системи (комплекси), керовані 

(некеровані) ракети та їх складові частини, комплекси (установки) для їх запуску та складові 

частини до них, засоби керування зброєю (вогнем), системи дистанційного керування ракетами, 

обладнання для транспортування і обслуговування ракет, гранатомети, вогнемети, міни, гранати.  

Слід звернути увагу, що необхідність та доцільність здійснення підготовки та виконання 

заходів територіальної оборони із застосуванням інших видів озброєння визначається 

командиром військової частини Сил територіальної оборони, за яким закріплено формування та 

доводиться до командира формування.  

 

Для забезпечення належної підготовки добровольців в умовах як воєнного, так і 

мирного часу необхідне законодавче врегулювання питання видачі стрілецької зброї та 

інших видів озброєння в розумінні Постанови №1448 добровольцям добровольчих 

формувань, потрібне врегулювання питання щодо документу, в якому записуються 

відомості про видану зброю, який видається (знаходиться) у добровольця та підтверджує 

правомірність отримання ним зброї.  

 

4. У разі отримання від військової частини Сил територіальної оборони не пристріляної 

стрілецької зброї, Наказом командира формування (Зразок №19) встановлюється норми витрат 

набоїв для здійснення пристрілки стрілецької зброї у формуванні, Наказом командира 

формування (Зразок №20) визначається відповідальна особа (підрозділ) за здійснення пристрілки 

та, за потреби, визначається місце пристрілки, графік виїзду та кількість одиниць зброї на кожен 

виїзд для пристрілки.  

 

З метою належної підготовки добровольців, Наказом командира формування (Зразок 

№21) встановлюються норми витрат набоїв для здійснення навчальних стрільб добровольцями. 

Доцільно визначити норми настрілу із розрахунку на одну одиницю стрілецької зброї та з 

розрахунку на одного добровольця.  

В залежності від кількості добровольців у формуванні та наявної технічної можливості у 

здійсненні підготовки до виконання завдань з територіальної оборони, навчальні стрільби 

можуть здійснюватись декілька разів для кожного добровольця.  

 

5. Матеріальне забезпечення добровольчих формувань здійснюється за рахунок 

державного та місцевих бюджетів, а також з інших не заборонених законодавством джерел.  

У разі отримання формуванням форми (бойовий захисний комплект), спеціалізованого 

зокрема військового взуття, іншого спеціального одягу, печаток зокрема тактичних, 

наколінників/налокітників (комплект захисту колінних та ліктьових суглобів), захисних 

бронешоломів, бронежилетів/плитоносок, розвантажувальних жилетів, підсумків, 

індивідуальних аптечок бійця, протигазів, окулярів зокрема тактичних, рюкзаків зокрема 

тактичних, радіостанцій (рації, інші засоби зв’язку), ліхтариків, multitool, тепловізорів, приладів 

нічного бачення, біноклів та монокулярів, додаткового оснащення, іншого речового оснащення, 

їх слід обліковувати в добровольчому формуванні та здійснювати видачу за Наказом (Зразок 

№22) командира формування добровольцям для їх укомплектування виходячи з поставлених 

завдань.  
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Форма обліку майна не визначена, тому слід звернути увагу на Наказ МОУ від 

17.08.2017  № 440 «Про затвердження Інструкції з обліку військового майна у Збройних Силах 

України», або рекомендуємо використовувати форму розподілу витрат з додатку до 

Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 «Запаси», затвердженого 

Наказом Міністерства Фінансів України від 20.10.99 №246 «Про затвердження Національного 

положення (стандарту) бухгалтерського обліку».  

З метою організації належного обліку матеріальних цінностей у формуванні доцільно 

використання таких форм обліку матеріалів та руху по складу як Акти приймання-передачі (Акт 

приймання майна), накладна (вимога), книга складського обліку запасів, оборотна відомість. За 

основу форми таких облікових документів можна взяти з Наказу Державного Казначейства 

України від 18.12.2000 №130 який втратив чинність.  

Приклади форм обліку наводити не буду, з наведених посилань на нормативні акти кожне 

формування може взяти за основу для внутрішнього користування або створити свої, зручніші 

форми документообігу по вказаному напрямку діяльності.  

Слід звернути увагу, що відповідно до діючого законодавства України, добровольчі 

формування не є юридичними особами, не мають балансу та власних рахунків, тому ведення 

обліку матеріальних цінностей здійснюється для забезпечення належного внутрішнього порядку 

та контролю.  
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ПИТАННЯ НАВЧАННЯ (ПІДГОТОВКИ)  

ТА ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ОБОРОНИ 

 

Основними завданнями добровольчих формувань є участь у підготовці та виконанні 

завдань територіальної оборони. Таким чином, є два напрямки діяльності добровольчих 

формувань – це 1. підготовка територіальної оборони та 2. виконання завдань територіальної 

оборони.  

Підготовка полягає у вжитті заходів до організації оборони території громади та у 

підготовці та отриманні навичок добровольцями формування.  

Відповідно до Закону та Постанови №1449, діяльність добровольчих формувань 

здійснюється під безпосереднім керівництвом і контролем командира військової частини Сил 

територіальної оборони Збройних Сил.  

Таким чином, командиру формування є за доцільне розробити план та графік навчання 

добровольців формування з основних військових предметів, визначити індивідуальну та 

колективну підготовку, підготовку на злагодженість підрозділів. Визначений план та графік 

подавати командиру ВЧ Сил ТРО ЗС. Командир ВЧ Сил ТРО ЗС може направити до формування 

для підготовки добровольців інструкторів з бойової та тактичної підготовки, 

військовослужбовців для обміну навичками та досвідом, навичкам поводження зі стрілецькою 

зброєю та іншими видами озброєння, надання знань з тактичної медицини, інженерних знань та 

основних знань з саперної (розміновувальної) справи.  

Погоджений план та графік навчань затверджується Наказом (Зразок №23) командира 

формування та доводиться до відома добровольців, яких це стосується. Вказаний Наказ 

відноситься до наказів (бойове завдання), адже на час проходження навчання доброволець 

прирівнюється до військовослужбовця за обсягом соціальних гарантій.  

Кожен виїзд на навчання та для проведення навчальних стрільб оформлюється Наказом 

(бойове розпорядження) (Зразок №24), в якому доцільно вказувати окрім найменування полігону, 

назви підрозділу та відповідальної особи, ще й ПІБ добровольців та номера стрілецької зброї, 

якою будуть користуватись добровольці під час проведення навчання. Під час підготовки Наказів 

про направлення на стрільби слід враховувати встановлені Наказом норми витрат набоїв.  

 

Відповідно до ч.3 ст.3 Закону: Завданнями територіальної оборони є: 

1) своєчасне реагування та вжиття необхідних заходів щодо оборони території та захисту 

населення на визначеній місцевості до моменту розгортання в межах такої території 

угруповання військ (сил) або/чи угруповання об’єднаних сил, призначених для ведення воєнних 

(бойових) дій з відсічі збройної агресії проти України; 

2) участь у посиленні охорони та захисті державного кордону; 

3) участь у захисті населення, територій, навколишнього природного середовища та майна 

від надзвичайних ситуацій, ліквідації наслідків ведення воєнних (бойових) дій; 

4) участь у підготовці громадян України до національного спротиву; 

5) участь у забезпеченні умов для безпечного функціонування органів державної влади, інших 

державних органів, органів місцевого самоврядування та органів військового управління; 

6) участь в охороні та обороні важливих об’єктів і комунікацій, інших критично 

важливих об’єктів інфраструктури, визначених Кабінетом Міністрів України, та об’єктів 

обласного, районного, сільського, селищного, міського значення, районного у містах рад, 

сільських, селищних, порушення функціонування та виведення з ладу яких становлять загрозу для 

життєдіяльності населення; 

7) забезпечення умов для стратегічного (оперативного) розгортання військ (сил) або їх 

перегрупування; 

8) участь у здійсненні заходів щодо тимчасової заборони або обмеження руху 

транспортних засобів і пішоходів поблизу та в межах зон/районів надзвичайних ситуацій та/або 

ведення воєнних (бойових) дій; 

9) участь у забезпеченні заходів громадської безпеки і порядку в населених пунктах; 

10) участь у запровадженні та здійсненні заходів правового режиму воєнного стану в разі 

його введення на всій території України або в окремих її місцевостях; 
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11) участь у боротьбі з диверсійно-розвідувальними силами, іншими збройними 

формуваннями агресора (противника) та не передбаченими законами України воєнізованими або 

збройними формуваннями; 

12) участь в інформаційних заходах, спрямованих на підвищення рівня обороноздатності 

держави та на протидію інформаційним операціям агресора (противника). 

Виконання завдань територіальної оборони оформлюється Наказом (бойове 

розпорядження) (Зразок №25), в якому доцільно вказувати: найменування підрозділу, якому 

поставлено завдання; час та дату або період; чіткий опис завдання, яке ставиться; додаткові 

потрібні відомості якщо є.  

Слід виділити питання визначення персонального складу добровольців для караулу ППД, 

порядок несення варти, тощо. Такі відомості відносяться до виконання завдань територіальної 

оборони однак відокремлені, адже є більш внутрішніми та коригуються з п.8 розділу «Кадрові та 

загальні питання». Визначення персонального складу добровольців для караулу ППД та порядок 

(черговість) несення варти оформлюється Наказом (Зразок №26) командира формування як 

бойового розпорядження адже добровольці можуть бути оснащенні стрілецькою зброєю з 

набоями для здійснення такого чергування (вартування).  
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ПИТАННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ГАРАНТІЙ  

Відповідно до ч.2 ст. 24 ЗУ «Про основи національного спротиву»: На членів добровольчих 

формувань територіальних громад під час їх участі у заходах підготовки добровольчих 

формувань територіальних громад, а також виконання ними завдань територіальної оборони 

поширюються гарантії соціального і правового захисту, передбачені Законом України «Про 

соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей».  

Відповідно до п.4 ч.1 ст.3 ЗУ  «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та 

членів їх сімей»: Дія цього Закону поширюється на:  

4) членів добровольчих формувань територіальних громад під час їх участі у заходах 

підготовки добровольчих формувань територіальних громад, а також виконання ними завдань 

територіальної оборони України.  

Відповідно до ст. 119 КЗпП: На час виконання державних або громадських обов'язків, 

якщо за чинним законодавством України ці обов'язки можуть здійснюватись у робочий час, 

працівникам гарантується збереження місця роботи (посади) і середнього заробітку.  

Таким чином, законодавчо закріплені гарантії добровольців добровольчих формувань 

збереження місця роботи та середнього заробітку за ними на час виконання державних 

обов’язків.  

У разі наявності у добровольця постійного робочого місця, доброволець може надати 

роботодавцю примірник контракту (передати його копію). Також добровольче формування може 

надати Довідку (Зразок №27) про законодавчо закріплені гарантії добровольця для пред’явлення 

за місцем роботи. Контракт добровольця є підставою для застосування гарантій, передбачених 

ст. 119 КЗпП, зокрема на збереження місця роботи та середнього заробітку на час виконання 

державних обов’язків. Довідка є документом роз’яснювального характеру та підтвердженням 

перебування добровольця в лавах формування на дату формування такої довідки.  

Окрім того, у разі перебування добровольця на обліку центру зайнятості, доброволець 

може надати до відповідного центру зайнятості примірник контракту (передати його копію) та 

Довідку (Зразок №27) про законодавчо закріплені гарантії добровольця. Також, законодавством 

не заборонено ставати особі на облік до центрів зайнятості під час перебування в членах 

добровольчих формувань для отримання відповідних гарантованих законодавством видів 

грошового забезпечення.  
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Зразок №1 

 

 

 

ПРОТОКОЛ № 1 
зборів ініціативної групи 

про утворення добровольчого формування ________________ територіальної громади  
№ __   

(далі - Протокол) 

 

27 лютого 2022 року                                                                                                           м. Дніпро 

Присутні жителі ________________ територіальної громади (ініціативна група) 

1. _________________ . 

2. _________________ . 

3. _________________ . 

4. _________________ . 

5. _________________ . 

ЗАПРОШЕНІ: 

1. Командир військової частини Сил територіальної оборони Збройних 

Сил______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

2.Уповноважені представники ________________ ради, -   

-  депутат ________________ ради VІІІ скликання _______ПІБ_________ ; 

- директор Департаменту________________  _______ПІБ_________ . 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Про обрання Головуючого на зборах. 

2. Про утворення добровольчого формування ________________ територіальної громади  № __ . 

3. Про ухвалення Командуванням Сил територіальної оборони Збройних Сил рішення, щодо 

утворення добровольчого формування ________________ територіальної громади. 

4.  Про затвердження кандидата на посаду командира добровольчого формування № __  

________________ територіальної громади.  

1. По першому питанню порядку денного 

Слухали: 

_________________,  який запропонував обрати Головуючим зборів ініціативної групи 

_________________. 

Виступили: 

Ріхтер Дмитро Валерійович, який запропонував підтримати пропозицію _________________ . 

Голосували: 

Голосували: “ЗА” – 100% голосів, “ПРОТИ” - 0% голосів, “УТРИМАЛИСЯ” – 0% голосів. 

Вирішили: 

Обрати  Головуючим  зборів ініціативної групи _________________ . 
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2. По другому питанню порядку денного 

Слухали: 

_________________, який запропонував утворити добровольче формування ________________ 

територіальної громади № __ , у зв’язку із відкритим воєнний нападом Росії на Україну, який було 

розпочато 24 лютого 2022 року та з метою захисту мирного населення ________________ територіальної 

громади (територія міста Дніпро). 

Виступили: 

_________________ , який зазначив, що ініціатива утворити добровольче формування ________________ 

територіальної громади № __  на його думку цілком логічна і обґрунтована, тому таке рішення  можна 

приймати в цілому без  поправок.  

Голосували: 

Голосували: “ЗА” – 100% голосів, “ПРОТИ” - 0% голосів, “УТРИМАЛИСЯ” – 0% голосів. 

Вирішили: 

Утворити добровольче формування ________________ територіальної громади № __ , у зв’язку із 

відкритим воєнний нападом Росії на Україну, який було розпочато 24 лютого 2022 року та з метою захисту 

мирного населення ________________ територіальної громади (територія міста Дніпро). 

 

3. По третьому питанню порядку денного 

Слухали: 

Командуючого Сил територіальної оборони Збройних Сил 

__________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ щодо 

утворення добровольчого формування ________________ територіальної громади № __ . 

Виступили: 

Командуючого Сил територіальної оборони Збройних Сил 

__________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________,  

виступив щодо обґрунтованості та доцільності утворення добровольчого формування ________________ 

територіальної громади № __ . 

Голосували: 

Голосували: “ЗА” – 100% голосів, “ПРОТИ” - 0% голосів, “УТРИМАЛИСЯ” – 0% голосів. 

Вирішили: 

Командуванням Сил територіальної оборони Збройних Сил було ухвалено рішення, щодо утворення 

добровольчого формування ________________ територіальної громади № __ . 

 

4. По четвертому питанню порядку денного 

Слухали: 

_________________, щодо затвердження _________________, на посаду командира добровольчого 

формування ________________ територіальної громади № __ . 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/24_%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/2022
https://uk.wikipedia.org/wiki/24_%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/2022


15 

Виступили: 

_________________, який  виступив щодо затвердження _________________ на посаду командира 

добровольчого формування ________________ територіальної громади № __ . 

Голосували: 

Голосували: “ЗА” – 100% голосів, “ПРОТИ” - 0% голосів, “УТРИМАЛИСЯ” – 0% голосів. 

Вирішили: 

Затвердити на посаду командира добровольчого формування ________________ територіальної громади 

№ __  _________________ . 

 

Протокол № 1 зборів  ініціативної групи складено у трьох примірниках. 

 

Підписи: 

Головуючий, _________________    ___________________  
 ПІБ підпис 

 

Командуючий військової частини Сил територіальної оборони Збройних Сил 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Уповноважені представники ________________ ради : 

_________________    ___________________  
 ПІБ підпис 

_________________    ___________________  
 ПІБ підпис 

 

Присутні на зборах ініціативної групи: 

_________________    ___________________  
 ПІБ підпис 

_________________    ___________________  
 ПІБ підпис 

_________________    ___________________  
 ПІБ підпис 

_________________    ___________________  
 ПІБ підпис 

_________________    ___________________  
 ПІБ підпис 
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Зразок №2 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Про погодження кандидата на 

посаду командира добровольчого 

формування ________________ 

територіальної громади № ___  

 

 
Розглянувши протокол №_ від __.__.202_ року зборів ініціативної групи з 

утворення добровольчого формування _________ територіальної громади № __, 

відповідно до статей 17, 65 Конституції України, ст.42 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», пункту 2 частини 1 статті 1, частини 4 статті 4, 

частини 2 статті 8, частини 2 статті 14 Закону України «Про основи національного 

спротиву», пункту 10 Положення про добровольчі формування територіальних 

громад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2021 року 

№1449, враховуючи Указ Президента України від 24.02.2022 року №64/2022 «Про 

введення воєнного стану в Україні», затверджений Законом України «Про 

затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в 

Україні»», з метою підготовки і виконання завдань територіальної оборони в межах 

____ територіальної громади (місто ___), ___назва органу___ вирішив (-ла):  

 

1. Погодити кандидата на посаду командира добровольчого формування 

_________ територіальної громади № __ __ПІБ__.  
 

2. Надіслати копію даного розпорядження разом із примірником протоколу 

№_ від __.__.202_ року загальних зборів  ініціативної групи з утворення 

добровольчого формування _________ територіальної громади № __ командиру 

військової частини Сил територіальної оборони Збройних Сил України.  

 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на __________ .  

  

 

Міський голова                                                                __________________ 
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Зразок №3  

 
 

 Командиру добровольчого формування  

__________________ територіальної 

громади № ___ 

__________________  

 

 

Від _________________________________ 

____________________________________ 

 

Зареєстрований за адресою: 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

Фактично проживаю: 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

Статус: 

_____________________________________ 

Паспортні дані: _______________________ 

_____________________________________ 

ІПН _________________________________ 

Телефон _____________________________ 

 

Заява 

 

Я, ______________________________________________________ прошу прийняти мене до 

лав добровольчого формування __________________ територіальної громади №__ з метою 

захисту мирних жителів __________________ територіальної громади (територія міста ___). 
 

Зазначаю про себе наступні відомості: 
 

1) Маю наступну освіту (середня, ПТУ, вища): _____________________________________; 

2) Наявність військового квитка чи приписного (номер та серія, звання, військово-облікова 

спеціальність): _______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________; 

3) Місце роботи (назва підприємства та посада): __________________________________ 

_____________________________________________________________________________; 

4) Наявність дозволу на зброю (серія, номер, вид зброї) ______________________________ 

_____________________________________________________________________________; 

5) Наявність водійського посвідчення: ____________________________________________; 

6) Наявність власного автомобіля: ________________________________________________. 

 

 

__.__.2022            __________________________                         ________________________                                  

                                                          (підпис)                                                    (ПІБ) 
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To  

Commander of volunteer formation of  

 _______________ territorial community № ___ 

__________________ 

 

 

From_________________________________ 

_________________________________  

 

Registered at the address: 

_________________________________ 

_________________________________ 

 Current place of living: 

_________________________________ 

_________________________________ 

Status: 

_________________________________ 

_________________________________ 

Passport data: 

_________________________________ 

_________________________________ 

TIN (ID number)___________________ 

Phone number_____________________ 

 

Application 

 

I, _________________________________________ ask to accept  me to volunteer formation of  

__________________ territorial community №__ in order to protect civilians of 

__________________ territorial community (territory of  ___ city). 

Indicate next data about myself: 

1) I have got next education (secondary education, Vocational technical school, higher education): 

____________________________________________________________; 

2) Availability of military ID or pre-conscription certificate (number and series, title, military 

accounting specialty):__________________________________________________________; 

3) Place of work (name of company and  

position):____________________________________________________________________; 

4) Availability of gun permit (series, number, type of 

weapon)_____________________________________________________________________; 

5) Availability of  driver’s license___________________________________________________; 

6) Availability of own vehicle: _____________________________________________________. 

 

 

__.__.2022            __________________________                         ________________________                                  

                                                          (signature)                                            (name and surname)  
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Зразок №4  

 

ОПИТУВАЛЬНИК  

добровольця (кандидата) до лав добровольчого формування  

______________________ територіальної громади № __  
 

Прізвище, ім’я, по-батькові 

 

 

Число, місяць, рік народження 

 

 

Серія та номер паспорта,  

коли і ким виданий 

 

РНОКПП (ІПН)  

Місце реєстрації 

 

 

Місце проживання 

 

 

Контактний номер телефону  

Центр комплектування (військкомат) 

до якого приписано 

 

Розмір одягу  

(Параметр, S, М, L, XL, XXL. Розмір, 44-46, 

46-48, 48-50, 50-52, 52-54. Ріст, см, 170-185, 

175-185, 185-193, 188-197, 190-198)  

 

Розмір взуття  
(Розмір 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46. Довжина, 

см, 25.5, 26, 26.5, 27.5, 28, 28.5-29, 29.5-30) 

 

Розмір голови для протигазу та 

шолому 

 

Наявність посвідчення учасника 

бойових дій, серія та номер 

 

Наявність дозволу на зброю (так/ні)   

Наявність зброї 

(короткоствола/гладка/нарізна) 

 

Наявність водійського посвідчення 

(категорія) та наявність транспорту 

 

Військовий квиток/тимчасове 

посвідчення, військове звання 

 

  

Дата заповнення __________  
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Зразок №5  

 

 

 

ДОБРОВОЛЬЧЕ ФОРМУВАННЯ 

 _____________________ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ  

№ ___ 
 

 

 

НАКАЗ  

про прийняття добровольців до лав   

 

"__" _______ 202_ р.  № ___  

 

 

 

Розглянувши Заяви та додані документи осіб, які виявили бажання стати 

добровольцями Добровольчого формування _____________________ 

територіальної громади № ___, наказую:  

 

1. Прийняти до Добровольчого формування _____________________ 

територіальної громади № ___ добровольців:  

 
№ 

п/п 

ПІБ Дата 

народження 

Паспорт (серія, номер, 

ким та коли виданий) 

РНОКПП Контакт 

      

      

      

 

 

2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.  

 

 

Командир формування          ______________________  
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Зразок №6  

 

Присяга  

добровольця територіальної оборони  
  

«Я, _______________________________________________________________ , 
(прізвище, ім’я та по батькові)  

вступаючи до членства добровольчого формування __________________________ 

територіальної громади №__ _________________ області, присягаю Українському 

народові обороняти Україну, захищати її суверенітет та територіальну цілісність, 

дбати про безпеку жителів моєї територіальної громади, сумлінно і чесно 

виконувати обов’язки добровольця територіальної оборони, неухильно 

додержуватися Конституції України та законів України. Присягаю ніколи не 

зрадити Український народ». 
 

«___» _______________ 202_ р.  _____________________  
підпис, прізвище ініціали  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oath 

of Territorial Defense Forces Volunteer 

 

«I, _______________________________________________________________ , 
(name, surname)  

joining the membership of volunteer formation of ____________ territorial community 

№___ of _______________ region do oath to Ukrainian people to defend Ukraine, 

protect its sovereignty and territorial integrity, care about safety of my territorial 

community citizens, well and faithfully discharge the duties of territorial defense 

volunteer, strictly adhere to Constitution of Ukraine and laws of Ukraine. I take an oath 

never to betray Ukrainian people».  
 

«___» _______________ 202_ р.  _____________________  
signature, surname and name  
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Зразок №7  

 

 

 

ДОБРОВОЛЬЧЕ ФОРМУВАННЯ 

 _____________________ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ  

№ ___ 

 

НАКАЗ 

про затвердження структури та утворення підрозділів 

 

"__" _______ 202_ р.  № ___  

 

З метою упорядкування діяльності добровольчого формування 

_____________________ територіальної громади № __, наказую:  

  

1. Утворити основні підрозділи:  

1.1. 1 Стрілецька рота (взвод) - чисельність ___ осіб;  

1.2. 2 Стрілецька рота (взвод) - чисельність ___ осіб;  

1.3. 1 Штурмова рота (взвод) - чисельність ___ осіб;  

1.4. 2 Штурмова рота (взвод) - чисельність ___ осіб;  

1.5. 1 Комендантська рота (взвод) - чисельність ___ осіб;  

1.6. 2 Комендантська рота (взвод) - чисельність ___ осіб;  

1.7. 1 рота охорони - чисельність ___ осіб;  

1.8. Окрема рота «____» - чисельність ___ осіб.  

 

2. Утворити Штаб формування у складі:  

2.1. Начальника Штабу - заступника командира формування.  

2.2. Структурні підрозділи:  

2.2.1. Відділ персоналу - чисельність _ осіб;  

2.2.2. Медична служба - чисельність _ осіб;  

2.2.3. Служба озброєння - чисельність _ осіб;  

2.2.4. Служба зв’язку - чисельність _ осіб;  

2.2.5. Служба речового забезпечення - чисельність _ осіб;  

2.3. Помічник командира формування з правової роботи - чисельність 1 

особа.  

 

3. Затвердити Структуру (штатний розпис) добровольчого формування 

_____________________ територіальної громади № __ (додається).  

 

4. Начальникам підрозділів сформувати структуру підрозділів та надати на 

затвердження Командиру формування.  

 

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.  

 

Командир формування          _____________________  
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Зразок №8  

 

 

 

ДОБРОВОЛЬЧЕ ФОРМУВАННЯ 

 _____________________ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ  

№ ___ 

 

НАКАЗ  

про комплектацію підрозділів  

 

"__" _______ 202_ р.  № ___  

 

З метою упорядкування діяльності Добровольчого формування 

_____________________ територіальної громади № ___, наказую:  

 

1. Укомплектувати:  

 

1 Стрілецьку роту добровольцями:  
№ 

п/п 

Посада  ПІБ Дата 

народ

ження 

Паспорт (серія, номер, 

ким та коли виданий) 

РНОКПП Контакт 

(тел) 

 Командир 
роти 

     

 заступник 
командир

а з 
виховної 
роботи 

     

 старшина 
роти 

     

 санінстру

ктор 

     

 снайпер      

 оператор 
СБР-3 / 

старший 
технік 
роти / 

командир 

БМП 
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1 взвод 1 Стрілецької роти добровольцями:  
№ 

п/п 

Посада  ПІБ Дата 

народ

ження 

Паспорт (серія, номер, 

ким та коли виданий) 

РНОКПП Контакт 

(тел) 

 Командир 

взводу 

     

 заступник 
командира 

взводу 

     

 кулеметн
ик 

     

 номер 
розрахунку 

     

 

 

1 відділення 1 взводу 1 Стрілецької роти добровольцями:  
№ 

п/п 

Посада  ПІБ Дата 

народ

ження 

Паспорт (серія, номер, 

ким та коли виданий) 

РНОКПП Контакт 

(тел) 

 Командир 
відділення 

     

 заступник 
командира 
відділення 
– навідник-

оператор 

     

 механік-
водій 

     

 кулеметн

ик  

     

 гранатоме
тник  

     

 стрілець - 
помічник 
гранатоме

тника 
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 снайпер      

 старший 

стрілець 

     

 стрілець / 
стрілець-
санітар 

     

 

2 відділення 1 взводу 1 Стрілецької роти добровольцями:  
№ 

п/п 

Посада  ПІБ Дата 

народ

ження 

Паспорт (серія, номер, 

ким та коли виданий) 

РНОКПП Контакт 

(тел) 

 Командир 
відділення 

     

 заступник 

командира 
відділення 
– навідник-

оператор 

     

 механік-
водій 

     

 кулеметн
ик  

     

 гранатоме
тник  

     

 стрілець - 
помічник 
гранатоме

тника 

     

 снайпер      

 старший 
стрілець 

     

 стрілець / 
стрілець-
санітар 
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3 відділення 1 взводу 1 Стрілецької роти добровольцями:  
№ 

п/п 

Посада  ПІБ Дата 

народ

ження 

Паспорт (серія, номер, 

ким та коли виданий) 

РНОКПП Контакт 

(тел) 

 Командир 

відділення 

     

 заступник 
командира 

відділення 
– навідник-

оператор 

     

 механік-
водій 

     

 кулеметн
ик  

     

 гранатоме
тник  

     

 стрілець - 
помічник 
гранатоме

тника 

     

 снайпер      

 старший 
стрілець 

     

 стрілець / 
стрілець-
санітар 

     

 

2 взвод 1 Стрілецької роти добровольцями:  
№ 

п/п 

Посада  ПІБ Дата 

народ

ження 

Паспорт (серія, номер, 

ким та коли виданий) 

РНОКПП Контакт 

(тел) 

 Командир 
взводу 
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 заступник 
командира 

взводу 

     

 кулеметн
ик 

     

 номер 
розрахунку 

     

 

1 відділення 2 взводу 1 Стрілецької роти добровольцями:  
№ 

п/п 

Посада  ПІБ Дата 

народ

ження 

Паспорт (серія, номер, 

ким та коли виданий) 

РНОКПП Контакт 

(тел) 

 Командир 
відділення 

     

 заступник 
командира 
відділення 
– навідник-

оператор 

     

 механік-
водій 

     

 кулеметн
ик  

     

 гранатоме
тник  

     

 стрілець - 
помічник 

гранатоме
тника 

     

 снайпер      

 старший 
стрілець 

     

 стрілець / 
стрілець-

санітар 
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2 відділення 2 взводу 1 Стрілецької роти добровольцями:  
№ 

п/п 

Посада  ПІБ Дата 

народ

ження 

Паспорт (серія, номер, 

ким та коли виданий) 

РНОКПП Контакт 

(тел) 

 Командир 

відділення 

     

 заступник 
командира 

відділення 
– навідник-

оператор 

     

 механік-
водій 

     

 кулеметн
ик  

     

 гранатоме
тник  

     

 стрілець - 
помічник 
гранатоме

тника 

     

 снайпер      

 старший 
стрілець 

     

 стрілець / 
стрілець-
санітар 

     

 

3 відділення 2 взводу 1 Стрілецької роти добровольцями:  
№ 

п/п 

Посада  ПІБ Дата 

народ

ження 

Паспорт (серія, номер, 

ким та коли виданий) 

РНОКПП Контакт 

(тел) 

 Командир 
відділення 

     



29 

 заступник 
командира 
відділення 
– навідник-

оператор 

     

 механік-
водій 

     

 кулеметн
ик  

     

 гранатоме
тник  

     

 стрілець - 
помічник 
гранатоме

тника 

     

 снайпер      

 старший 
стрілець 

     

 стрілець / 
стрілець-
санітар 

     

 

3 взвод 1 Стрілецької роти добровольцями:  
№ 

п/п 

Посада  ПІБ Дата 

народ

ження 

Паспорт (серія, номер, 

ким та коли виданий) 

РНОКПП Контакт 

(тел) 

 Командир 
взводу 

     

 заступник 
командира 

взводу 

     

 кулеметн
ик 

     

 номер 
розрахунку 
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1 відділення 3 взводу 1 Стрілецької роти добровольцями:  
№ 

п/п 

Посада  ПІБ Дата 

народ

ження 

Паспорт (серія, номер, 

ким та коли виданий) 

РНОКПП Контакт 

(тел) 

 Командир 

відділення 

     

 заступник 
командира 

відділення 
– навідник-

оператор 

     

 механік-
водій 

     

 кулеметн
ик  

     

 гранатоме
тник  

     

 стрілець - 
помічник 
гранатоме

тника 

     

 снайпер      

 старший 
стрілець 

     

 стрілець / 
стрілець-
санітар 

     

 

2 відділення 3 взводу 1 Стрілецької роти добровольцями:  
№ 

п/п 

Посада  ПІБ Дата 

народ

ження 

Паспорт (серія, номер, 

ким та коли виданий) 

РНОКПП Контакт 

(тел) 

 Командир 
відділення 
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 заступник 
командира 
відділення 
– навідник-

оператор 

     

 механік-
водій 

     

 кулеметн
ик  

     

 гранатоме
тник  

     

 стрілець - 
помічник 
гранатоме

тника 

     

 снайпер      

 старший 
стрілець 

     

 стрілець / 
стрілець-
санітар 

     

 

3 відділення 3 взводу 1 Стрілецької роти добровольцями:  
№ 

п/п 

Посада  ПІБ Дата 

народ

ження 

Паспорт (серія, номер, 

ким та коли виданий) 

РНОКПП Контакт 

(тел) 

 Командир 
відділення 

     

 заступник 
командира 

відділення 
– навідник-

оператор 

     

 механік-
водій 

     

 кулеметн
ик  
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 гранатоме
тник  

     

 стрілець - 

помічник 
гранатоме

тника 

     

 снайпер      

 старший 
стрілець 

     

 стрілець / 

стрілець-
санітар 

     

 

 

 

2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.  

 

 

 

Командир формування          ______________________  
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Зразок №9  

 

 

 

ДОБРОВОЛЬЧЕ ФОРМУВАННЯ 

 _____________________ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ  

№ ___ 

 

НАКАЗ  

про комплектацію підрозділів  

 

"__" _______ 202_ р.  № ___  

 

З метою упорядкування діяльності Добровольчого формування 

_____________________ територіальної громади № ___, наказую:  

 

1. Укомплектувати:  

 

1 Стрілецьку роту добровольцями:  
№ 

п/п 

ПІБ Дата 

народження 

Паспорт (серія, номер, 

ким та коли виданий) 

РНОКПП Контакт (тел) 

1 Командир роти     

2      

3      

4      

5      

 

2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.  

 

 

Командир формування          ______________________  
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Зразок №10  

 

 

 

ДОБРОВОЛЬЧЕ ФОРМУВАННЯ 

 _____________________ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ  

№ ___ 

 

НАКАЗ 

Про затвердження Зводу відомостей,  

які становлять таємницю в Добровольчому формуванні  

_____________________ територіальної громади № ___ 

 

"__" _______ 202_ р.  № ___  

 

Добровольче формування _____________________ територіальної громади 

№ ___ є воєнізованим підрозділом, на який, як на інше військове формування 

розповсюджується дія законодавства України щодо відомостей, які становлять 

таємницю. З метою збереження інформації щодо діяльності Добровольчого 

формування _____________________ територіальної громади № ___, недопущення 

її витікання, керуючись ЗУ «Про основи національного спротиву», ЗУ «Про 

державну таємницю», Постановою КМУ від 29.12.2021№1449, Наказом СБУ 

23.12.2020 №383, наказую:  

 

1. Затвердити Звід відомостей, які становлять таємницю в Добровольчому 

формуванні _____________________ територіальної громади № ___ (додається).  

2. Всім добровольцям Добровольчого формування _____________________ 

територіальної громади № ___ (добровольцям штабу, батальйонів, рот, взводів, 

відділень, підрозділів) забезпечити дотримання режиму таємності з відомостями, 

які становлять таємницю (п.1 цього Наказу) та носіями відомостей, запобігати 

розповсюдження та витоку інформації, яка стала відома під час участі в 

Добровольчому формуванні _____________________ територіальної громади № 

___. Заборонено копіювати, фотографувати іншим чином виносити копії носіїв які 

містять відомості (п.1 цього Наказу) поза пункти постійної дислокації формування 

та батальйонів (рот), розповсюджувати будь-яким способом таку інформацію (в т.ч. 

у соціальних мережах), за виключенням випадків виконання прямих наказів 

керівника та за його віданням.  

3. Добровольцям штабу формування забезпечити безпечне зберігання 

відомостей (п.1 цього Наказу) на носіях в такий спосіб, щоб унеможливити 

витікання інформації.  

4. Довести до відома добровольців формування заборону розповсюдження 

відомостей (п.1 цього Наказу).  

5. Контроль за виконанням цього наказу покладаю на начальника штабу 

формування _____________________ .  

 

Командир формування          ______________________   
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Додаток до Наказу  

Керівника Добровольчого формування  

_______________ територіальної 

громади № ___   

від __________ № __  

 

Звод відомостей,  

які становлять таємницю в Добровольчому формуванні  

_______________ територіальної громади № ___   

 
До відомостей, які становлять таємницю в Добровольчому формуванні 

_______________ територіальної громади № ___  належать:  

1. Особисті дані добровольців та осіб, які подали документи до формування: 

прізвище, ім’я, по-батькові, дата народження, місце проживання, паспортні дані, 

РНОКПП, позивний, контактні номера телефонів, військове звання та військові 

документи, видана та особиста зброя, набої до неї, належність до батальйону, роти, 

взводу, відділення формування;  

2. Накази добровольчого формування _______________ територіальної громади № 

___  друковані на паперових носіях, проекти на електронних та паперових носіях, в тому 

числі в мережі Інтернет;  

3. Вхідні та вихідні листи, рапорти, довідки, накладні, картки, посвідчення, 

організаційно-штатна структура формування та його підрозділів, інші документи 

друковані на паперових носіях, проекти на електронних та паперових носіях, в тому числі 

в мережі Інтернет;  

4. Розташування пунктів постійної дислокації (ППД), пунктів передислокації, 

пунктів оперативного управління, складів, зброярень (оружейних кімнат), основних та 

додаткових позицій та місць розташування штабів, місця несення варти добровольцями, 

місця проведення навчань, випробувань;  

5. Погоджені маршрути проїзду добровольців, маршрути патрулювання, маршрути 

переміщення вантажів, мобілізаційне розгортання, позиції, місця та завдання, які 

ставляться добровольцям керівництвом формування;  

6. Кількість та наявність озброєння, набоїв та припасів, технічні характеристики, 

місця отримання та видачі, відповідальні особи;  

7. Найменування та характеристики обладнання зв’язку, частоти каналів, позивні, 

кодові, ключові та умовні слова та позначення, умови передачі даних та оповіщення, час 

та випадки виходу в ефір, відповідальні особи, відео та аудіозаписи, фотографії;  

8. Відомості про управління добровольцями, їх взаємодію, бойове завдання, 

обладнання територій, позиції, плани та схеми, мапи місцевості з такими відомостями, 

матеріали аерозйомки;  

9. Відомості про доступ до будь-яких систем тактично-оперативної інформації, 

зміст відомостей, які отримані з таких систем.  

 

До електронних носіїв належать: ноутбуки, комп’ютери, планшети, телефони, 

переносні накопичувачі інформації (флешки, диски, HDD, SSD, магнітні носії, тощо), 

збережені дані в електронній переписці, на електронній пошті, хмарні накопичувачі, 

віртуальні диски.  

 

Командир формування          ______________________  
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Зразок №11  

 

 

 

ДОБРОВОЛЬЧЕ ФОРМУВАННЯ 

 _____________________ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ  

№ ___ 

 

НАКАЗ 

про визначення пунктів постійної дислокації підрозділів  

  

 

"__" _______ 202_ р.  № ___  

 

 

Командирам рот та начальнику штабу добровольчого формування 

_____________ територіальної громади № ____ наказую:  
 

1. До __ год. __ хв. 00.00.2022р. визначити пункти постійної дислокації (ППД) 

підрозділів та штабу формування відповідно до секторів територій територіальної 

громади _______________, та повідомити Командира формування місця 

розташування ППД підрозділу.  
 

2. До __ год. __ хв. 00.00.2022р. забезпечити розташування зброярні в пункті 

постійної дислокації та штабу формування.  
 

3. Забезпечити наявність у пунктах постійної дислокації скотча/стрічки 

жовтого, синього або помаранчевого, зеленого кольору із розрахунку відповідного 

кольору на весь персональний склад підрозділу.  
 

4. Про стан виконання невідкладно доповідати начальнику штаба.  
 

5. Контроль за виконанням залишаю за собою.  

 

 

 

Командир формування          ______________________  
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Зразок №12  

 

 

 

ДОБРОВОЛЬЧЕ ФОРМУВАННЯ 

 _____________________ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ  

№ ___ 

 

НАКАЗ 

про визначення пунктів постійної дислокації підрозділів  

  

 

"__" _______ 202_ р.  № ___  

 

 

З метою розташування підрозділів та визначення місця збору, розташування 

зброярень підрозділу та покращення логістичної складової функціонування 

підрозділів добровольчого формування _____________ територіальної громади № 

____ наказую:  
 

1. Визначити для _____ назва підрозділу_____ пункт постійної дислокації 

(ППД) відповідно до сектору територій територіальної громади _______________ 

в приміщенні _______ за адресою _______.  

Визначити для _____ назва підрозділу_____ пункт постійної дислокації 

(ППД) відповідно до сектору територій територіальної громади _______________ 

в приміщенні _______ за адресою _______.  

Визначити для _____ назва підрозділу_____ пункт постійної дислокації 

(ППД) відповідно до сектору територій територіальної громади _______________ 

в приміщенні _______ за адресою _______.  

 

2. Командирам підрозділів до __ год. __ хв. 00.00.2022р. забезпечити 

розташування зброярень в пунктах постійної дислокації та організувати наявність 

військових індивідуальних медичних аптечок у пунктах постійної дислокації 

відповідно до кількості добровольців у підрозділі формування.  
 

3. Забезпечити наявність у пунктах постійної дислокації скотча/стрічки 

жовтого, синього або помаранчевого, зеленого кольору із розрахунку відповідного 

кольору на весь персональний склад підрозділу.  
 

4. Довести до відома командирів підрозділів який стосується.  
 

5. Контроль за виконанням залишаю за собою.  

 

 

Командир формування          ______________________  
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Зразок №13  

 

 

 

ДОБРОВОЛЬЧЕ ФОРМУВАННЯ 

 _____________________ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ  

№ ___ 

 

НАКАЗ 

Про затвердження інструкцій з видачі та повернення зброї 

 

"__" _______ 202_ р.  № ___  

 

 

З метою організації процесу видачі та повернення зброї у Добровольчому 

формуванні _____________________ територіальної громади № ___, враховуючи 

вимоги Наказу МВС України від 07.03.2022 №175 «Про затвердження Порядку 

отримання вогнепальної зброї і боєприпасів цивільними особами, які беруть участь 

у відсічі та стримуванні збройної агресії Російської Федерації та/або інших 

держав», наказую:  

 

1. Затвердити Інструкцію з видачі вогнепальної зброї та набоїв до неї у 

Добровольчому формуванні _____________________ територіальної громади № 

___ (додається).  

 

2. Затвердити Інструкцію з повернення виданої вогнепальної зброї та набоїв 

до неї у Добровольчому формуванні _____________________ територіальної 

громади № ___ (додається).  

 

3. Командирам/начальникам підрозділів формування та добровольцям 

формування здійснювати видачу та повернення зброї з урахуванням 

вищезазначених Інструкцій.  

 

4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.  

 

5. Наказ довести до добровольців формування в частині що стосується.  

 

 

Командир формування                  ____________________  
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Додаток до Наказу  

Керівника Добровольчого формування  

_____________________ територіальної 

громади № ___  

від ________ №__  

 

 

ІНСТРУКЦІЯ 

з видачі вогнепальної зброї та набоїв до неї у Добровольчому формуванні 

_____________________ територіальної громади № ___ 

 

1. Видача зброї відбувається на підставі Наказу командира Добровольчого 

формування _____________________ територіальної громади № ___. Наказом 

командир визначає вид та кількість одиниць зброї, магазинів, набоїв до неї, 

відповідальних осіб за видачу та отримання зброї.  

2. Видача зброї у Добровольчому формуванні _____________________ 

територіальної громади № ___ здійснюється у такій послідовності:  

- Наказом командира формування визначається вид та кількість одиниць 

зброї, магазинів, набоїв до неї, які передаються командиру відповідної стрілецької 

роти (НАЗВА ПІДРОЗДІЛУ) та встановлюється відповідальна особа за зберігання 

зброї (командир підрозділу).  

- Керівник служби озброєння (використовується своя назва підрозділу) 

добровольчого формування або інша, визначена Наказом командира формування, 

особа здійснює видачу зброї командиру відповідної стрілецької роти у кількості, 

визначеній Наказом командира формування з обов’язковим веденням журналу 

обліку виданої зброї та набоїв.  

Одночасно командиру відповідної стрілецької роти видається примірники 

заяви члена формування про видачу зброї, довідки та заяви про відповідальність у 

кількості, відповідно до кількості виданої зброї.  

3. Командири стрілецьких рот здійснюють видачу зброї цивільним особам - 

членам формування у кількості, визначеній Наказом командира формування про 

видачу зброї на відповідну роту,  у такій послідовності:  

- цивільна особа - член формування, який входить до складу відповідної роти 

заповнює заяву члена формування про видачу зброї та надає її командиру 

відповідної стрілецької роти.  

- командир відповідної стрілецької роти видає члену формування стрілецьку 

зброю, магазини та набої до неї у кількості, визначеній Наказом командира 

формування, фіксує ці відомості, номер зброї та дані про особу, якій їх видано в 

журналі обліку виданої зброї та набоїв, з проставлянням підпису такої особи.  

Одночасно заповнюється Довідка про видачу зброї та на відривній частині 

особа, яка отримала зброю заповнює Заяву про ознайомлення зі строком 

повернення зброї та відповідальністю за поводження зі зброєю. Така Заява 

передається командиру відповідної роти.  

4. Командири стрілецьких рот протягом 2-х днів передають керівнику 

служби озброєння добровольчого формування, а останній залишає у себе копії та 

передає до штабу в оригіналах Заяви про видачу зброї, Заяву про ознайомлення зі 

строком повернення зброї та відповідальністю за поводження зі зброєю.  
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5. Керівник служби озброєння добровольчого формування забезпечує облік 

переміщення зброї у формуванні відповідно до Наказів командира формування.  

6. Видача зброї для проведення пристілки здійснюється в наступному 

порядку:  

- Наказом командира формування визначається вид та кількість одиниць 

зброї, по яких потрібно здійснити пристрілку.  

- Керівник служби озброєння добровольчого формування або інша, 

визначена Наказом командира формування, особа передає командиру визначеної 

роти зброю та набої для організації та проведення пристрілки. При цьому 

заповнюється журнал обліку виданої зброї та набоїв, з проставлянням підпису 

командира визначеної роти.  

- Після проведення пристрілки, командир визначеної роти, визначений для 

пристрілювання зброї, повертає керівнику служби озброєння добровольчого 

формування або іншій, визначеній Наказом командира формування, особі 

пристріляну зброю та невикористані набої, про що робиться відмітка в журнал 

обліку виданої зброї та набоїв.   

 

Командир формування                  ____________________  

 

  



41 

Додаток до Наказу  

Керівника Добровольчого формування  

_____________________ територіальної 

громади № ___  

від _________ №__  

 

ІНСТРУКЦІЯ 

з повернення виданої вогнепальної зброї та набоїв до неї у Добровольчому 

формуванні _____________________ територіальної громади № ___ 

 

1. Відповідно до Наказу МВС від 07.03.2022 №175, прийняття вогнепальної 

зброї, невикористаних боєприпасів до неї, які підлягають поверненню цивільними 

особами здійснюється органом, який видав таку зброю – Добровольчим 

формуванням _____________________ територіальної громади № ___.  

2. Протягом 10 днів після припинення або скасування дії воєнного стану 

особа, яка отримала вогнепальну зброю, оснащення (зокрема магазини) та 

невикористані боєприпаси повинна прибути до місця, де їх було отримано (ППД, 

штаб, тощо).  

3. Особа, відповідальна в підрозділі Добровольчого формування 

_____________________ територіальної громади № ___ за видачу та зберігання 

зброї, відповідно до Наказу командира формування, здійснює прийняття 

вогнепальної зброї, оснащення (зокрема магазини) та невикористаних боєприпасів 

від цивільних осіб, яким таке було видано. Прийняття здійснюється з обов’язковою 

перевіркою відповідності номерів зброї тим, які зазначені під час видачі 

відповідній цивільній особі та комплектність зброї.  

4. У разі втрати (крадіжки) вогнепальної зброї, її частин, невикористаних 

боєприпасів до неї, які підлягають поверненню цивільними особами, цивільна 

особа пише заяву на ім’я Командира формування та на орган Національної поліції 

України.  

Відповідальна особа підрозділу формування відбирає письмове пояснення 

від цивільної особи, яка втратила (була викрадена) вогнепальну зброю, оснащення 

(зокрема магазини), боєприпаси та передає Командиру формування.  

Органи Національної поліції України приймають від цивільної особи 

відповідну заяву та вносять відповідну інформацію щодо розшуку зброї до 

інформаційно - телекомунікаційної системи «Інформаційний портал Національної 

поліції України» в порядку, передбаченому Наказом МВС від 07.03.2022 №175.  

5. Особа, відповідальна в підрозділі Добровольчого формування 

_____________________ територіальної громади № ___ за видачу та зберігання 

зброї після прийняття всіх одиниць вогнепальної зброї, передає їх Начальнику 

служби озброєння добровольчого формування.  

6. Начальник служби озброєння добровольчого формування здійснює 

передачу всієї отриманої на добровольче формування вогнепальної зброї, 

оснащення (зокрема магазини), невикористаних боєприпасів до відповідного 

військової частини, де вони були видані.  

 

Командир формування                  ____________________  
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Зразок №14  

 

 

 

ДОБРОВОЛЬЧЕ ФОРМУВАННЯ 

 _____________________ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ  

№ ___ 

 

НАКАЗ 

про розподіл зброї та набоїв  

 

"__" _______ 202_ р.  № ___  

 

1. Керівнику служби озброєння добровольчого формування видати 

командирам стрілецьких рот стрілецьку зброю та набої в наступній кількості:  

 

_____ назва підрозділу_____: 

АК-74 – ___ одиниць (до них: ____ набоїв та ___ магазинів);  

АКСУ – ___ одиниць (до них: ____ набоїв та ___ магазинів);  

РПК – ___ одиниць (до них: ____ набоїв та ___ магазинів).  

Відповідальний за зброю командир підрозділу: __________ПІБ____________ . 

 

_____ назва підрозділу_____: 

АК-74 – ___ одиниць (до них: ____ набоїв та ___ магазинів);  

АКСУ – ___ одиниць (до них: ____ набоїв та ___ магазинів);  

РПК – ___ одиниць (до них: ____ набоїв та ___ магазинів).  

Відповідальний за зброю командир підрозділу: __________ПІБ____________ . 

 

_____ назва підрозділу_____: 

АК-74 – ___ одиниць (до них: ____ набоїв та ___ магазинів);  

АКСУ – ___ одиниць (до них: ____ набоїв та ___ магазинів);  

РПК – ___ одиниць (до них: ____ набоїв та ___ магазинів).  

Відповідальний за зброю командир підрозділу: __________ПІБ____________ . 

  

Залишити за штабом: 

АК-74 – ___ одиниць (до них: ____ набоїв та ___ магазинів);  

АКСУ – ___ одиниць (до них: ____ набоїв та ___ магазинів);  

РПК – ___ одиниць (до них: ____ набоїв та ___ магазинів).  

Відповідальний за зброю начальник штабу: __________ПІБ____________ .  

  

2. Командирам рот організувати збереження, охорону, видачу та чищення 

всієї наявної стрілецької зброї у пунктах постійної дислокації. 

 

3. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

Командир формування                  ____________________  
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Зразок №15 

 

 

 

ДОБРОВОЛЬЧЕ ФОРМУВАННЯ 

 _____________________ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ  

№ ___ 

 

НАКАЗ 

про видачу зброї та набоїв 

 

"__" _______ 202_ р.  № ___  

 

 

Враховуючи клопотання/рапорт командира _____ назва підрозділу_____ від 

__.__.202_ р. про видачу набоїв, наказую:  

 

1. Керівнику служби озброєння добровольчого формування видати 

командиру роти охорони стрілецьку зброю та набої в наступній кількості:  

 

_____ назва підрозділу_____:  

АК-74 – 10 одиниць (до неї 10 магазинів);  

набої:  – 5,45х39 ПС – ___ одиниць;  

 – 5,45х39 Т – ___ одиниць.  

Відповідальний за зброю командир роти: ___________ПІБ____________ .  

 

2. Командиру підрозділу організувати збереження, охорону, видачу та 

приймання невикористаних набоїв та всієї наявної стрілецької зброї у пунктах 

постійної дислокації.  

 

3. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.  

 

 

Командир формування                  _____________________   
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Зразок №16 

 

 

 

Командиру добровольчого 

формування ______________________ 

територіальної громади № __ 

 

 

ЗАЯВА 

Я, 

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________ , 

                                                     (прізвище, ім’я, по-батькові, дата і рік народження)  

будучи членом Добровольчого формування ____________________ територіальної громади № 

___ приймаючи участь у відсічі збройної агресії повідомлений та розумію зміст Порядку 

застосування зброї і бойової техніки з’єднаннями, військовими частинами і підрозділами 

Збройних Сил під час виконання ними завдань щодо відсічі збройної агресії проти України, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 2018 року № 828, прошу 

видати мені вогнепальну зброю та боєприпаси до неї.  

Зобов’язуюсь повернути вогнепальну зброя та невикористані боєприпаси до неї протягом 10 

днів після припинення або скасування дії воєнного стану. 

Про кримінальну відповідальність за порушення правил обігу (користування) вогнепальною 

зброєю за статтями 263 та 263-1 Кримінального кодексу України повідомлений.  

 

 

_________________________________  _________________________  

(П.І.Б.)  (підпис)  

«___» ___________ 202_ р.  
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Зразок №18 

ДОВІДКА 

м. Дніпро  «___» ________ 202_ р.  
 

Видана ___________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________ , 
                                                     (прізвище, ім’я, по-батькові, дата і рік народження) 

про те, що ним (нею) отримано в Добровольчому формуванні ____________________________ 

територіальної громади № ___ наступну вогнепальну зброя та/або боєприпаси до неї:  

  № Найменування Номер Кількість 

    

    

    

    

        

 

Командир  

Добровольчого формування  

____________________ територіальної  

громади № ___,   _______________________  

 М. П. 

 

Зразок №17 

 

ЗАЯВА 

Я, _______________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________ , 
                                                     (прізвище, ім’я, по-батькові, дата і рік народження)  
повідомлений та розумію зміст Порядку застосування зброї і бойової техніки з’єднаннями, 

військовими частинами і підрозділами Збройних Сил під час виконання ними завдань 

щодо відсічі збройної агресії проти України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 10 жовтня 2018 року №828. 

Зобов’язуюсь повернути вогнепальну зброя та невикористані боєприпаси до неї протягом 10 днів 

після припинення або скасування дії воєнного стану. 

Про кримінальну відповідальність за порушення правил обігу (користування) вогнепальною 

зброєю за статтями 263 та 263-1 Кримінального кодексу України повідомлений. 

__________________________________                                           __________________________ 
                               (П. І. Б.)                                                                                                                   (підпис) 

«___» ________ 202_ р.  
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Зразок №19 

 

 

 

ДОБРОВОЛЬЧЕ ФОРМУВАННЯ 

 _____________________ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ  

№ ___ 

 
 

НАКАЗ  

про встановлення норми витрат набоїв на пристрілку  

 

"__" _______ 202_ р.  № ___  

 

З метою налаштування прицільних пристроїв стрілецької зброї, 

упорядкування витрат і норм витрачання набоїв, наказую:  

 

1. Встановити норми витрат набоїв для налаштування прицільних пристроїв 

(пристрілку) стрілецької зброї АК-74 та АКСУ:  

- пристрілка одиночним вогнем - 4 набої;  

- пристрілка в автоматичному режимі - 8 набоїв.  

Загальна кількість набоїв для пристрілки - 12 набоїв на одну одиницю зброї.  

 

2. Встановити режим вогню під час пристрілки в автоматичному режимі 

чергами по 2-3 набої в 2-3 черги.  

 

3. Командирам підрозділів організувати використання набоїв під час 

виконання пристрілювання стрілецької зброї із встановленого розрахунку. Під час 

формування рапортів про забезпечення підрозділів набоями, враховувати норми 

витрат, затверджені цим Наказом.  

 

3. Довести цей Наказ до відома добровольців формування кого стосується.  

 

4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.  

 

 

Командир формування                  _____________________  
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Зразок №20 

 

 

 

ДОБРОВОЛЬЧЕ ФОРМУВАННЯ 

 _____________________ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ  

№ ___ 

 
 

НАКАЗ  

про видачу зброї для пристрілу  

 

"__" _______ 202_ р.  № ___  

 

З метою здійснення коригування та налаштування прицільних пристроїв на 

стрілецькій зброї, отриманої формуванням, наказую:  

 

1. Керівнику служби озброєння добровольчого формування видати 

командиру _____ назва підрозділу_____ _____ПІБ командира____ для організації 

та проведення пристрілки стрілецьку зброю та набої у наступній кількості:  

АК-74 – ___ одиниць;  

АКСУ – ___ одиниць;  

РПК – ___ одиниць.  

Місце проведення пристрілки: ___________________________.  

Час/графік виїзду для пристрілки: ___________________________.  

Відповідальний за зброю командир підрозділу: _____ПІБ командира____. 

 

2. По завершенню пристрілки зброї командиру _____ назва підрозділу_____ 

_____ПІБ командира____ передати пристріляну зброю Керівнику служби 

озброєння добровольчого формування.  

 

3. Керівнику служби озброєння добровольчого формування забезпечити 

ведення журналу обліку виданої зброї та набоїв з урахуванням повернення 

невикористаних.  

 

4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

 

Командир формування          _____________________  
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Зразок №21 

 

 

 

ДОБРОВОЛЬЧЕ ФОРМУВАННЯ 

 _____________________ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ  

№ ___ 

 

 

НАКАЗ 

про встановлення норми витрат набоїв на навчання 

 

"__" _______ 202_ р.  № ___  

 

З метою налаштування прицільних пристроїв стрілецької зброї, 

упорядкування витрат і норм витрачання набоїв, наказую:  

 

1. Встановити норми витрат набоїв для проведення навчальних стрільб зі 

стрілецької зброї АК-74 та АКСУ:  

- 30 набоїв на одну одиницю зброї;  

- 10 набоїв на одного добровольця формування.  

 

2. Командирам підрозділів організувати використання набоїв під час 

виконання навчань із встановленого розрахунку. Під час формування рапортів про 

забезпечення підрозділів набоями, враховувати норми витрат, затверджені цим 

Наказом.  

 

3. Довести цей Наказ до відома добровольців формування кого стосується.  

 

4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.  

 

 

Командир формування                  _____________________  
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Зразок №22 

 

ДОБРОВОЛЬЧЕ ФОРМУВАННЯ 

 _____________________ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ  

№ ___ 

 

НАКАЗ 

про укомплектування підрозділів  

 

"__" _______ 202_ р.  № ___  

 

1. Керівнику служби речового забезпечення/служби озброєння видати 

командирам _____ назва підрозділу_____ засоби індивідуального захисту та іншого 

укомплектування в наступній кількості:  

_____ назва підрозділу_____:  

форма – ___ одиниць;  

взуття – ___ одиниць;  

броне шолом – ___ одиниць; 

бронежилет (плитоноска) – ___ одиниць; 

жилет розвантажувальний – ___ одиниць;  

радіостанція __найменування__ – ___ одиниць;  

протигази – ___ одиниць;  

сухий пайок – ___ одиниць;  

аптечка індивідуальна – ___ одиниць.  

Відповідальний за засоби захисту командир роти: _____ПІБ командира____.  

_____ назва підрозділу_____:  

форма – ___ одиниць;  

взуття – ___ одиниць;  

броне шолом – ___ одиниць; 

бронежилет (плитоноска) – ___ одиниць; 

жилет розвантажувальний – ___ одиниць;  

радіостанція __найменування__ – ___ одиниць;  

протигази – ___ одиниць;  

сухий пайок – ___ одиниць;  

аптечка індивідуальна – ___ одиниць.  

Відповідальний за засоби захисту командир роти: _____ПІБ командира____.  

 

2. Командирам підрозділів організувати збереження, охорону та 

проконтролювати повернення засобів індивідуального захисту та іншого 

укомплектування до пунктів постійної дислокації у разі їх невикористання.  

 

3. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.  

 

Командир формування                  ______________________   
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Зразок №23 

 

ДОБРОВОЛЬЧЕ ФОРМУВАННЯ 

 _____________________ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ  

№ ___ 

 

НАКАЗ 

про затвердження плану навчань  

 

"__" _______ 202_ р.  № ___  

 

На виконання заходів з підготовки добровольців добровольчого формування 

_____________ територіальної громади № ____ з метою навчання та вдосконалення 

бойових навичок, навичок поводження зі зброєю та бойової злагодженості, 

наказую:   

1. Встановити графік навчання добровольців формування з дисципліни 

__назва дисципліни__:  

 
Дата Час Назва підрозділу Кількість 

добровольців 

підрозділу 

Інструктор 

     

     

     

Місце проведення навчань: ____________________ .  

2. Встановити графік навчання добровольців формування з індивідуальної, 

колективної підготовки та здобуття навичок взаємодії добровольців, підрозділів:  

 
Дата Час Назва підрозділу Кількість 

добровольців 

підрозділу 

Інструктор 

     

     

     

Місце проведення навчань: ____________________ .  

 

3. Командирам підрозділів:  

- забезпечити прибуття добровольців у визначеній кількості до місць 

проведення навчань;  

- інформувати командира формування _______ПІБ ______, про проходження 

навчання добровольцями відповідного підрозділу.  

 

4. Контроль за виконанням залишаю за собою.  

 

Командир формування          ______________________  
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Зразок №24 

 

 

 

ДОБРОВОЛЬЧЕ ФОРМУВАННЯ 

 _____________________ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ  

№ ___ 

 

 

НАКАЗ 

(БОЙОВЕ РОЗПОРЯДЖЕННЯ) 

про виконання заходів з підготовки добровольців формування 

 

 

"__" _______ 202_ р.  № ___  

 

 

На виконання заходів з підготовки добровольців добровольчого формування 

_____________ територіальної громади № ____ з метою навчання та вдосконалення 

бойових навичок, навичок поводження зі зброєю та бойової злагодженості, 

наказую:   

 

1. Командиру _____ назва підрозділу_____ __.__.202_ р. направити групу у 

кількості __ осіб на проведення навчань та вдосконалення бойових навичок до 

місця проведення навчань полігон ________ , у погодженому складі:  

1. Командир групи _______________ (РПК КП ___ )  

2. _______________ (АК-74 ______ ) 

3. _______________ (АК-74 ______ ) 

4. _______________ (АК-74 ______ ) 

5. Інструктор _______________  

6. Медик _______________  
 

2. Відповідальним за виконанням завдання покласти визначити командира 

_____ назва підрозділу _____   _______ПІБ командира_______, тел. +38 (000) 

0000000. 

 

 3. _______ПІБ командира_______, інформувати командира формування 

_______ПІБ ______, про виконання наданого завдання. 

 

 

4. Контроль за виконанням залишаю за собою.  

 

 

Командир формування          ______________________  
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Зразок №25  

 

 

 

ДОБРОВОЛЬЧЕ ФОРМУВАННЯ 

 _____________________ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ  

№ ___ 

 

НАКАЗ  

(БОЙОВЕ РОЗПОРЯДЖЕННЯ) 

про виконання заходів територіальної оборони  

 

"__" _______ 202_ р.  № ___  

 

На виконання заходів територіальної оборони добровольчим формуванням 

_____________ територіальної громади № ____ та з метою здійснення _____опис 

завдання_____ , наказую:  

 

1. Командиру _____ назва підрозділу_____ __.__.202_ р. направити групу у 

кількості __ осіб для забезпечення виконання _____опис завдання____ у 

погодженому складі:  

7. Командир групи _______________ (РПК КП ___ )  

8. _______________ (АК-74 ______ ) 

9. _______________ (АК-74 ______ ) 

10. Водій _______________  

11. Медик _______________  

Місце виконання завдання: ____________________ .  

Транспортний засіб: _________________ .  
 

Приклад: (Командиру ____назва підрозділу____ направити групу у кількості ____ осіб 

по маршруту початкова точка – кінцева точка – початкова точка для _____опис завдання_____ 

у складі: )  

Приклад опису завдання: (забезпечення патрулювання території/об’єкту, затримання 

або перехоплення ДРГ, охорона об’єкту в т. ч. ППД, сприяння організації оборони громади 

зведення інженерних споруд, здійснення озброєного супроводу, тощо)  
 

2. Відповідальним за виконанням завдання покласти визначити командира 

_____ назва підрозділу _____   ____ПІБ командира____, тел. +38 (000) 0000000.  

 

 3. _______ПІБ командира_______, інформувати командира формування 

_______ПІБ ______, про виконання наданого завдання. 

 

4. Контроль за виконанням залишаю за собою.  

 

Командир формування          ______________________  
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Зразок №26 

 

 

 

ДОБРОВОЛЬЧЕ ФОРМУВАННЯ 

 _____________________ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ  

№ ___ 

 

НАКАЗ  

(БОЙОВЕ РОЗПОРЯДЖЕННЯ) 

про виконання заходів територіальної оборони  

(встановлення чергування)  

 

 

"__" _______ 202_ р.  № ___  

 

 

На виконання заходів з територіальної оборони в частині забезпечення 

охорони та збереження майна пункту постійної дислокації __назва підрозділу__ , 

наказую:   

 

1. Командиру ____назва підрозділу____ забезпечити цілодобове чергування 

у пункті постійної дислокації ____назва підрозділу____ починаючи з __.__.202_ р. 

та визначити черговість виходу добровольців на чергування. Для виконання 

завдання задіяти добровольців у погодженому складі:  

1. Командир групи _______________ (РПК КП ___ )  

2. _______________ (АК-74 ______ ) 

3. _______________ (АК-74 ______ ) 

 

1. Командир групи _______________ (РПК КП ___ )  

2. _______________ (АК-74 ______ ) 

3. _______________ (АК-74 ______ ) 

 

1. Командир групи _______________ (РПК КП ___ )  

2. _______________ (АК-74 ______ ) 

3. _______________ (АК-74 ______ ) 

 

2. Відповідальним за виконанням завдання покласти визначити командира 

____назва підрозділу____   ____ПІБ командира____, тел. +38 (000) 0000000. 

 

3. Контроль за виконанням залишаю за собою.  

 

 

Командир формування          ______________________  
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Зразок №27 

 

 

ДОБРОВОЛЬЧЕ ФОРМУВАННЯ 

 _____________________ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ  

№ ___ 

 

_____________ № ___________         на № _________ від ____________ 

 

Для пред’явлення за місцем вимоги  

 

Про закріплені гарантії добровольця  

 

ДОВІДКА 
Законом України «Про основи національного спротиву» (Закон) та Постановою КМУ від 

29.12.2021 №1449 (Постанова 1449) встановлено порядок утворення добровольчих формувань.  

Добровольче формування територіальної громади - воєнізований підрозділ, сформований 

на добровільній основі з громадян України, які проживають у межах території відповідної 

територіальної громади, який призначений для участі у підготовці та виконанні завдань 

територіальної оборони в межах території міста Дніпро (п.2 ч.1 ст.1 Закону).  

Добровольче формування ________________ територіальної громади №__  утворено при 

___ бригаді Сил територіальної оборони Збройних Сил України, командир формування – 

____ПІБ командира____. Члени добровольчого формування, яким може бути громадянин 

України віком від 18 років, який проживає на території ___________, укладають з формуванням 

контракт строком на три роки. Форму контракту затверджено Наказом Міноборони від 

07.03.2022 № 84.  

Відповідно до ч.2 ст. 24 ЗУ «Про основи національного спротиву»: На членів 

добровольчих формувань територіальних громад під час їх участі у заходах підготовки 

добровольчих формувань територіальних громад, а також виконання ними завдань 

територіальної оборони поширюються гарантії соціального і правового захисту, передбачені 

Законом України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей». 

Відповідно до ст. 119 КЗпП: На час виконання державних або громадських обов'язків, 

якщо за чинним законодавством України ці обов'язки можуть здійснюватись у робочий час, 

працівникам гарантується збереження місця роботи (посади) і середнього заробітку.  

Таким чином, на членів добровольчих формувань територіальних громад під час їх участі 

у заходах підготовки добровольчих формувань територіальних громад, а також виконання ними 

завдань територіальної оборони поширюються гарантії соціального і правового захисту, 

передбачені Законом України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів 

їх сімей», зокрема гарантії, передбачені ч.1 ст.119 КЗпП (На час виконання державних або 

громадських обов'язків, якщо за чинним законодавством України ці обов'язки можуть 

здійснюватись у робочий час, працівникам гарантується збереження місця роботи (посади) і 

середнього заробітку). Отже, за добровольцем добровольчого формування законодавством 

закріплено право на збереження отримуваної ним плати по основному місцю її 

отримання/основному місцю роботи.  

 

Довідка надана ______________________ для пред’явлення за місцем вимоги.  

 

З повагою  

  

Командир формування          ______________________  

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2011-12

	Для отримання таких відомостей, рекомендовано направити до Управління інформаційно-аналітичної підтримки головного управління Поліції відповідної області лист з переліком осіб, які виявили бажання та подали заяви командиру формування зазначивши прізви...

