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П О Л О Ж Е Н Н Я 

про обласну комісію у справах увічнення пам’яті учасників 

антитерористичної операції, жертв війни та політичних репресій 

 

1. Обласна комісія у справах увічнення пам’яті учасників антитерорис-

тичної операції, жертв війни та політичних репресій (далі – Комісія) утво-

рюється Хмельницькою обласною державною адміністрацією для координації 

роботи місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самовря-

дування на відповідній території України, спрямованої на увічнення пам’яті 

учасників антитерористичної операції (далі – АТО), жертв війни та політичних 

репресій, для сприяння забезпеченню пошуку, ведення обліку, облаштування, 

збереження і утримання місць поховання учасників АТО, жертв війни та 

політичних репресій на території області. 

Усі члени Комісії працюють на громадських засадах.  
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2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією і законами 

України, указами Президента України та постановами Верховної Ради 

України, прийнятими відповідно до Конституції і законів України, актами 

Кабінету Міністрів України, рішеннями Державної міжвідомчої комісії у 

справах увічнення пам’яті учасників АТО, жертв війни та політичних репресій 

(далі – Державна комісія), спрямованими на вирішення питань забезпечення 

пошуку, ведення обліку, облаштування, збереження і утримання місць 

поховання учасників АТО, жертв війни та політичних репресій на території 

області, Комплексною програмою пошуку, упорядкування поховань жертв 

війни та політичних репресій (далі – Комплексна програма), а також цим 

Положенням.  

 

3. Комісія:  

 

1) здійснює контроль за дотриманням вимог законів та інших норма-

тивно-правових актів і міжнародних договорів України з боку місцевих ор-

ганів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, громадських ор-

ганізацій, підприємств та громадян під час виконання заходів, спрямованих на 

увічнення пам’яті учасників АТО, жертв війни та політичних репресій, у тому 

числі, заходів Комплексної програми; 

 

2) розглядає, узагальнює та передає до Хмельницької обласної державної 

адміністрації звернення та пропозиції місцевих органів виконавчої влади, 

органів місцевого самоврядування, громадських організацій, підприємств та 

громадян України щодо увічнення пам’яті учасників АТО, жертв війни та 

політичних репресій; 

 

3) бере участь у реалізації на території області роботи, пов’язаної з 

виконанням рішень Державної комісії, спрямованих на виконання Комп-



 3  

лексної програми та міжнародних договорів України з питань увічнення 

пам’яті учасників АТО, жертв війни та політичних репресій; 

 

4) подає до Державної комісії узагальнені пропозиції щодо напрямів та 

обсягів використання цільових видатків Державного бюджету України в регіо-

ні у порядку, встановленому Комплексною програмою;  

 

5) інформує населення через засоби масової інформації про здійснення у 

відповідному регіоні заходів з увічнення пам’яті учасників АТО, жертв війни 

та політичних репресій.  

 

4. Комісія має право:  

 

1) заслуховувати на своїх засіданнях інформацію керівників місцевих 

органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, громадських 

організацій та підприємств про стан роботи на відповідній території щодо 

увічнення пам’яті учасників АТО, жертв війни та політичних репресій, у тому 

числі виконання заходів Комплексної програми; 

 

2) отримувати від місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого 

самоврядування, громадських організацій, підприємств та громадян України 

документи та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на Комісію 

завдань;  

 

3) залучати в установленому порядку спеціалістів місцевих органів 

виконавчої влади та органів місцевого самоврядування на відповідній тери-

торії до участі у вирішенні питань увічнення пам’яті учасників АТО, жертв 
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війни та політичних репресій, у тому числі, до участі в заходах Комплексної 

програми. 

 

5. Комісію очолює голова – заступник голови Хмельницької обласної 

державної адміністрації. Заступниками голови Комісії можуть бути керівники 

відділів апарату та структурних підрозділів Хмельницької обласної державної 

адміністрації.   

До складу Комісії можуть входити керівники (представники) відділів 

апарату та структурних підрозділів Хмельницької обласної державної адміні-

страції, обласних підрозділів центральних органів виконавчої влади, право-

охоронних органів, консультативно-дорадчих органів, зокрема, громадської 

ради при Хмельницькій облдержадміністрації, інститутів громадянського 

суспільства, а також інші особи за ініціативою голови Комісії. 

Персональний склад Комісії затверджується розпорядженням голови 

Хмельницької обласної державної адміністрації.  

 

6. Комісія приймає рішення на своїх засіданнях, які скликаються го-

ловою Комісії не рідше ніж один раз на півріччя. 

Засідання Комісії вважається правочинним, якщо в ньому бере участь не 

менше ніж половина її складу.  

Рішення Комісії вважаються прийнятими, якщо за них проголосувало 

більш як половина присутніх на засіданні членів Комісії.  

Протокол засідання Комісії підписується головою Комісії або його за-

ступником, який веде засідання, та секретарем Комісії.  

 

7. У разі відсутності голови Комісії його функції здійснює заступник 

голови Комісії або секретар Комісії. 
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8. Секретар Комісії затверджується на цю посаду головою Хмельницької 

обласної державної адміністрації. 

 

9. Рішення Комісії, прийняті в межах її повноважень, можуть бути 

підставою для прийняття відповідних розпоряджень головою Хмельницької 

обласної державної адміністрації. 

 
 
Заступник голови 

адміністрації                      В. Олійник 

 


