
Івано-Франківська обласна державна адміністрація 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ  
 

 

 

 

від 01.08.96р. №495 

 

Про соціальний захист  

ветеранів ОУН-УПА 
 

 На виконання рішення обласної Ради народних депутатів від 5 квітня 

1996 року «Про статус ветеранів ОУН-УПА, гарантії їх соціального 

захисту»:  

1. Затвердити Положення про порядок встановлення статусу ветеранів 

ОУН-УПА надання пільг і видачі посвідчень  ветеранам ОУН-УПА 

згідно з додатком №1. 

2. 2. Утворити обласну комісію для розгляду питань, пов’язаних із 

встановленням статусу  ветерана ОУН-УПА у складі згідно з 

додатком №2. 

3. Головам районних державних адміністрацій і міськвиконкомів 

утворити під головуванням заступників голів комісії для розгляду 

матеріалів про встановлення статусу ветерана ОУН-УПА та 

забезпечити їх функціонування  і фінансування витрат, пов’язаних з 

наданням пільг ветеранам ОУН-УПА. 

4. Затвердити зразки посвідчень, що видаються ветеранам ОУН-УПА, 

та бланка заяви-анкети згідно з додатками №3-5 

5. Обласній друкарні виготовити за заявкою обласної комісії для 

розгляду питань, пов’язаних із встановленням статусу ветерана ОУН-

УПА, необхідну кількість бланків посвідчень кожної категорії 

ветеранів ОУН-УПА та бланки заяв-анкет. 

6. Фінансовому управлінню облдержадміністрації передбачити на III 

квартал 1996 року кошти для покриття зазначених витрат. 

7. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника 

голови облдержадміністрації  В.Скрипничука. 

 

 

 

 

Голова обласної державної  

адміністрації      Степан Волковецький 
 

 

 

 



Додаток м№1 

до розпорядження 

облдержадміністрації 

від01.08.1996р. №495 

 

 

 

 

Положення 

Про порядок встановлення статусу ветерана ОУН-УПА, надання пільг і видача 

посвідчень ветеранам ОУН-УПА 

 

 

1. Ветеранами ОУН-УПА є особи, які у складі військових підрозділів ОУН-УПА брали 

участь у виконанні бойових завдань по захисту України від ворогів української 

державності та які не брали участі у складі окупаційних воєнізованих формувань, 

завданням яких була боротьба проти ОУН-УПА та ідеї незалежності України. 

 Перелік і час дій військових формувань ОУН-УПА на території Івано-Франківської 

області визначається обласною державною адміністрацією. 

 До ветеранів ОУН-УПА належать: учасники бойових дій ОУН-УПА  та інваліди 

війни ОУН-УПА, інвалідність яких настала внаслідок поранення,  контузії  чи каліцтва 

під час участі у бойових діях по захисту України, або в результаті пов’язаного з цим 

захворювання. 

2.  Група інвалідності ветеранам ОУН-УПА визначається відповідно до Положення про 

медико-соціальну експертизу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 

від 22.02.92р. №83 та Інструкції про встановлення груп інвалідності, затвердженої 

Міністерством охорони здоровя України 30.12.93р. 

3. Воякам Української повстанської армії причинний зв'язок інвалідності з виконанням 

обов’язків військової служби встановлюється на підставі даних про їх службу у 

військових підрозділах ОУН-УПА, та висновків  лікувально-профілактичних закладів, 

які дають підставу віднести поранення, контузію чи каліцтво на час участі у бойових 

діях УПА, а також віднести початок хронічного, помірно прогресуючого захворювання 

до періоду цієї служби. 

4.Участь громадян, визначених у п.2 цього Положення у виконанні бойових завдань 

військових підрозділів ОУН-УПА по захисту України визначаються комісіями, що 

створюються районними державними адміністраціями і міськвиконкомами. 

5. До складу комісії з питань  розгляду матеріалів про встановлення статусу ветеранів 

ОУН-УПА входять: заступник голови районної державної адміністрації, 

міськвиконкому (голова комісії), фахівці органів соціального захисту населення, органів 

міністерства оборони, міністерства внутрішніх справ, служби безпеки, фінансових і 

архівних органів, охорони здоровя, представників Братства вояків ОУН-УПА і рад 

ветеранів війни та праці. 

6. Комісія зобов’язана: 

- приймати до розгляду заяви-анкети громадян про визнання їх ветеранами ОУН-УПА 

відповідно до рішення обласної Ради народних депутатів від 05.04.96р.; 

- реєструвати заяви у спеціальній книзі обліку; 

- інформувати заявника про прийняття заяв до розгляду. Якщо виникає потреба у 

додаткових документах то підтверджують статус заявника. Комісія робить запит до 

відповідних архівних установ, про що  повідомляє заявника; 

- розглядати заяви громадян та інші документи, заслуховувати пояснення заявника, 

свідків, представників державних органів, громадських організацій та досліджувати 

інші докази у тримісячний термін; 



рішення комісії оформляється протоколом, який підписується головою  та секретарем 

комісії.. 

7. Матеріали, які подаються на розгляд комісії готують загальні відділи 

райдержадміністрації і міськвиконкомів. 

Комісії користуються бланками, штампом і печаткою райдержадміністрації, 

міськвиконкому, обласної державної адміністрації. 

8. Рішення комісії вважається правомочним тоді, коли за нього проголосувало більше 

половини членів. 

9.Комісія несе відповідальність за прийняті рішення. 

10 Для  надання організаційно-методичної допомоги районним, міським комісіям і 

розгляду спірних питань, пов’язаних із встановленням статусу ветеранів ОУН-УПА, 

обласною державною адміністрацією створюється обласна комісія, яка у своїй 

діяльності керується рішенням сесії обласної Ради народних депутатів від 05.04.96р. та 

цим Положенням. 

11 З  моменту прийняття рішення комісії ветеранам ОУН-УПА надаються пільги, 

передбачені рішенням обласної Ради народних депутатів від 05.04.96р. 

12. Учасникам бойових дій ОУН-УПА надаються пільги відповідно до ст..12 Закону 

України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» у частині 

фінансування витрат, яка здійснюється за рахунок коштів місцевих бюджетів. 

13. Інвалідам війни ОУН-УПА надаються пільги відповідно до ст..13 Закону України 

«Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» у частині фінансування 

витрат, здійснюється за рахунок коштів місцевих бюджетів. 

14. Надання і фінансування витрат, пов’язаних із введенням в дію рішення обласної 

Ради народних депутатів від 05.04.96р. здійснюється за рахунок коштів місцевих 

бюджетів відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 16.02.96р. №94 «Про 

порядок надання пільг, передбачених Законом України «Про статус ветеранів війни, 

гарантії їх соціального захисту». 

15. Ветеранам ОУН-УПА за їх місцем проживання комісії з питань розгляду матеріалів 

про визначення ветеранів ОУН-УПА вручають посвідчення, яке є документом, що 

підтверджує статус учасника бойових дій ОУН-УПА і на основі котрого  надаються 

відповідні пільгт. 

Учасникам бойових дій  видаються посвідчення з написом «Посвідчення учасника 

бойових дій ОУН-УПА. Інвалідам війни ОУН-УПа видаються посвідчення з написом 

«Посвідчення інваліда-учасника бойових дій ОУН-УПА». 

16 Бланки посвідчень  є документом суворого обліку та звітності. 

17. При заповненні посвідчення записи «ким видано», «прізвище, імя, по батькові » 

робляться без скорочень. Прописом позначається група інвалідності, дата видачі. 

Особистий підпис власника та його фотокартка скріплюється печаткою 

райдержадміністрації, міськвиконкому. Записи в посвідченні завіряються головою 

райдержадміністрації, міськвиконкому і скріплюються печаткою. 

18. Посвідчення вручаються особисто ветеранам ОУН-УПА або за їх дорученням 

рідним чи іншим особам, за що вони розписуються у відповідних документах. 

Посвідчення видаються безкоштовно. 

19. Інвалідам війни ОУН-УПА, у яких групу інвалідності встановлено без терміну 

перегляду видаються  безтермінові посвідчення, іншим на період встановлення групи 

інвалідності. 

У  разі продовження медико-соціальною експертизою, комісією терміну чи зміни групи 

інвалідності в посвідчення (на правій внутрішній стороні) вклеюється новий бланк до 

якого вносяться відповідні зміни. Записи в бланку завіряються відповідно до п.17 цього 

положення . 

20. Якщо посвідчення стало непридатним або було втрачене, то за заявою  ветерана 

видається нове посвідчення, але не більше одного дубліката. 



21. Чинність цього положення поширюється на громадян України які постійно 

проживають в Івано-Франківській області. 

 

 

Заступник голови облдержадміністрації     Микола Кравців 

 

 


