
 
                 

 
 
 
 
                                            
 

 
 

ПОЛОЖЕННЯ 
про обласну консультативну раду учасників  

Антитерористичної операції та Операції об’єднаних сил 
при облдержадміністрації 

 
 

1. Обласна консультативна рада учасників Антитерористичної операції та 
Операції об’єднаних сил при облдержадміністрації (далі – Консультативна 
рада) є постійно діючим, консультативно-дорадчим органом при Запорізькій 
обласній державній адміністрації. 

 
2. Персональний склад Консультативної ради затверджується 

розпорядженням голови обласної державної адміністрації за протоколом звітно-
виборчих зборів ради, поданнями інститутів громадянського суспільства, зборів 
учасників Антитерористичної операції та Операції об’єднаних сил, військових 
частин Збройних Сил, Національної Гвардії України та інших військових 
формувань, створених відповідно до законодавства України. 

 
3. У своїй діяльності Консультативна рада керується Конституцією 

України, законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів 
України, розпорядженнями голови облдержадміністрації та цим Положенням.  

 
4. Засідання Консультативної ради проводяться за потребою, але не рідше 

одного разу на квартал. Робота Консультативної ради відбувається відповідно 
до порядку денного, який ухвалюється на її засіданні за поданням голови ради. 
Засідання можуть скликатися за пропозицією голови ради, а також з ініціативи 
не менше половини членів Консультативної ради. Час і місце проведення 
засідання визначає голова ради. Пропозиції щодо формування порядку денного 
засідань та їх періодичності можуть вноситися членами Консультативної ради.  

 
5. Засідання Консультативної ради є правомочним за умови присутності 

більше половини членів від загального складу Консультативної ради. Рішення 
на засіданні приймаються більшістю голосів від загального складу 
Консультативної ради. Рішення Консультативної ради, прийняті у межах її 
повноважень, є обов’язковими для розгляду обласною державною 
адміністрацією. У виключних випадках, якщо член Консультативної ради з 
поважних причин не може бути присутнім на засіданні, він має попередньо 
сповістити голову ради та направити для участі у засіданні іншого 
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представника органу, від якого його було делеговано, із правом дорадчого 
голосу. 

 
6. Завдання Консультативної ради: 
1) сприяння у виконанні Конституції України, Закону України «Про 

статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», інших нормативно-
правових актів, розпоряджень голови облдержадміністрації, рішень обласної 
ради, які стосуються захисту прав та інтересів учасників Антитерористичної 
операції та Операції об’єднаних сил, членів сімей учасників Антитерористичної 
операції та Операції об’єднаних сил, членів сімей військовослужбовців, що 
загинули в зоні проведення Антитерористичної операції та Операції об’єднаних 
сил, бійців добровольчих батальйонів, що брали участь в Антитерористичній 
операції, та членів їх сімей; 

2) здійснення аналізу стану соціально-правової захищеності учасників 
Антитерористичної операції та Операції об’єднаних сил, сприяння реалізації 
державної політики у сфері їх соціального захисту; 

3) підготовка та внесення пропозицій щодо розробки проектів обласних 
програм соціального захисту учасників Антитерористичної операції та Операції 
об’єднаних сил; 

4) участь у патріотичному вихованні молоді на кращих бойових традиціях 
борців за свободу та незалежність України,  формування в юнаків та дівчат 
національної гідності, готовності до виконання громадського і конституційного 
обов’язку захисту Вітчизни; 

5) сприяння навчальним закладам у підготовці допризовної молоді до 
служби у Збройних Силах України та інших військових формуваннях; 

6) здійснення заходів щодо увічнення пам’яті загиблих під час 
проведення Антитерористичної операції; 

7) сприяння реєстрації та здійсненню статутної діяльності громадських 
організацій учасників Антитерористичної операції та Операції об’єднаних сил; 

8) сприяння взаємодії громадських організацій учасників 
Антитерористичної операції та Операції об’єднаних сил із місцевими органами 
виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, 
установами та організаціями всіх форм власності; 

9) сприяння взаємодії та співпраці державних установ, громадських та  
благодійних організацій, волонтерів, військових частин щодо матеріально-
технічного забезпечення ветеранів Антитерористичної операції та Операції 
об’єднаних сил, військовослужбовців Української армії. 

 
7. Функції Консультативної ради: 
1) бере участь у підготовці пропозицій щодо удосконалення системи 

соціального захисту учасників Антитерористичної операції та Операції 
об’єднаних сил, аналізує стан державної політики в регіоні у цій сфері; 

2) готує пропозиції до проектів обласних програм соціального захисту 
учасників Антитерористичної операції та Операції об’єднаних сил; 
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3) сприяє виконанню законодавства України стосовно соціального 
захисту учасників Антитерористичної операції та Операції об’єднаних сил; 

4) здійснює моніторинг  виконання заходів щодо реалізації соціальної 
політики стосовно учасників Антитерористичної операції та Операції 
об’єднаних сил та Операції об’єднаних сил, надання їм пільг відповідно до 
Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», 
відведення земельних ділянок, забезпечення житлом тощо; 

5) сприяє роботі громадських та волонтерських організацій, благодійних 
фондів, релігійних громад, діяльність яких спрямована на соціальний захист 
учасників Антитерористичної операції та Операції об’єднаних сил; 

6) розглядає звернення учасників Антитерористичної операції та Операції 
об’єднаних сил, бійців добровольчих батальйонів, членів їх сімей та сімей 
загиблих з питань соціально-правового забезпечення, вживає у межах своєї 
компетенції заходів для вирішення питань, що порушуються заявниками; 

7) проводить серед учасників Антитерористичної операції та Операції 
об’єднаних сил, членів їх сімей та сімей загиблих інформаційно-
роз’яснювальну роботу щодо основних прав та державних гарантій цим 
категоріям населення. 

 
1.  Повноваження Консультативної ради: 
1) запитувати від місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого 

самоврядування, керівників підприємств, установ та організацій незалежно від 
форми власності інформацію, що стосується соціального захисту учасників 
Антитерористичної операції та Операції об’єднаних сил, членів їх сімей та 
сімей загиблих; 

2) ініціювати перед обласною державною адміністрацією внесення на 
розгляд органів місцевого самоврядування проектів рішень з питань 
соціального захисту учасників Антитерористичної операції та Операції 
об’єднаних сил, дотримання їх соціальних і трудових прав; 

3) сприяти у межах повноважень захисту соціальних та трудових прав 
учасників Антитерористичної операції та Операції об’єднаних сил, членів їх 
сімей та сімей загиблих; 

4) залучати до участі у розробці пропозицій до проектів обласних 
програм з питань соціального захисту учасників Антитерористичної операції та 
Операції об’єднаних сил, спеціалістів структурних підрозділів 
облдержадміністрації (за згодою їх керівників), громадських активістів та 
волонтерів. 

5) за необхідності запрошувати на свої засідання представників органів 
місцевого самоврядування, місцевих органів виконавчої влади, правоохоронних 
органів, представників підприємств, установ, організацій для заслуховування 
інформації з питань, що стосуються соціально-правового захисту учасників та 
ветеранів Антитерористичної операції та Операції об’єднаних сил, членів їх 
сімей та сімей загиблих; 

 
9. Діяльність Консультативної ради: 
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1) всі питання, що відносяться до повноважень Консультативної ради, 
розглядаються на засіданнях; 

2) на засіданнях Консультативної ради розглядаються питання відповідно 
до порядку денного. Питання до порядку денного вносяться членами 
Консультативної ради, порядок денний затверджується шляхом голосування. 
Рішення приймаються шляхом відкритого голосування, більшістю від кількості 
присутніх на засіданні членів Консультативної ради; 

3) у виключних випадках, з метою оперативного реагування на порушені 
проблемні питання учасників Антитерористичної операції та Операції 
об’єднаних сил, рішення Консультативної ради можуть прийматися шляхом 
опитування її членів за допомогою мобільного або онлайн-зв’язку у 
присутності не менше третини від загальної кількості членів Консультативної 
ради; 

4) засідання Консультативної ради є відкритими. На засіданні можуть 
бути присутніми військовослужбовці, волонтери, представники громадських 
організацій, засобів масової інформації та інші громадяни. У випадку 
необхідності може бути прийнято рішення про проведення закритого засідання; 

5) всі рішення Консультативної ради оформлюються протоколом, який 
підписується головою та секретарем Консультативної ради; 

6) з метою вирішення поточних питань та захисту своїх прав, до 
Консультативної ради з письмовими клопотаннями можуть звертатися 
військовослужбовці, ветерани Антитерористичної операції та Операції 
об’єднаних сил, бійці добровольчих батальйонів, що брали участь в 
Антитерористичній операції та Операції об’єднаних сил, члени їх сімей та 
члени сімей військовослужбовців, загиблих в Антитерористичній операції та 
Операції об’єднаних сил, волонтери та волонтерські організації, громадські 
організації, благодійні організації, державні установи; 

7) за результатами засідань Консультативної ради приймаються рішення 
та складаються відповідні запити, звернення, скарги, проекти документів тощо. 

8) не рідше, ніж раз на рік організовує загальні збори учасників 
Антитерористичної операції та Операції об’єднаних сил області. Пропозиції, 
які було подано учасниками зборів, підлягають обов’язковому розгляду на 
засіданнях Консультативної ради 

 
10. Голова Консультативної ради: 
1) організовує діяльність Консультативної ради, скликає, організовує 

підготовку та проведення, формує проект порядку денного її засідань; 
2)  представляє Консультативну раду у відносинах з органами місцевого 

самоврядування, виконавчої влади, об’єднаннями громадян, засобами масової 
інформації тощо; 

3) може брати участь у засіданнях обласної державної адміністрації та її 
структурних підрозділів з правом виступу з питань, що стосуються соціально-
правового захисту учасників та ветеранів Антитерористичної операції, членів їх 
сімей та сімей загиблих. 
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11. Заступник голови Консультативної ради: 
1) виконує обов’язки голови Консультативної ради у разі його 

відсутності; 
2) координує діяльність робочих органів Консультативної ради з питань, 

що належать до її компетенції; 
3) організовує у межах компетенції  виконання рішень Консультативної 

ради та доручень голови Консультативної ради. 
 
12. Секретар Консультативної ради: 
1) веде та оформлює протокол засідання Консультативної ради; 
2) відповідає за організаційно-технічне забезпечення роботи 

Консультативної ради. 
 
13. Функції організаційно-технічного забезпечення роботи 

Консультативної ради покладаються на структурний підрозділ обласної 
державної адміністрації, який відповідає за питання зв’язків з громадськістю. 

 
14. Проект Положення та зміни до нього обговорюються на засіданні 

Консультативної ради та затверджується розпорядженням голови обласної 
державної адміністрації. 

 
 
 
 
 

Керівник апарату                                                                         З. БОЙКО 


