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Положення 
про обласну комісію у справах увічнення пам'яті жертв війни  

та політичних репресій 
 
 

1. Обласна комісія у справах увічнення пам'яті жертв війни та політичних 
репресій (далі - комісія) є постійно діючим органом, утвореним для координації 
роботи місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, 
спрямованої на увічнення пам'яті полеглих унаслідок воєн, депортацій та 
політичних репресій.  

2. Комісія у своїй діяльності керується чинним законодавством України, 
актами Президента України та Кабінету Міністрів, рішеннями Державної 
міжвідомчої комісії у справах увічнення пам'яті жертв війни та політичних 
репресій (далі - Державна комісія), Комплексною програмою пошуку і 
впорядкування поховань жертв війни та політичних репресій (далі - Комплексна 
програма), затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 20.12.2000 
№ 1897 зі змінами та доповненнями, Тимчасовим порядком здійснення на 
території України пошуку, ексгумації та перепоховання останків осіб, які 
загинули внаслідок воєн, депортацій та політичних репресій, і впорядкування 
місць їх поховання, затвердженим наказом Міністерства будівництва, 
архітектури та житлово-комунального господарства України від 09.06.2006               
№ 193, який зареєстровано в Мін’юсті України від 11.08.2006 № 969/12843, а 
також розпорядженнями голови обласної державної адміністрації та цим 
Положенням.  

3. Комісія:  
здійснює контроль за дотриманням вимог законів та інших нормативно-

правових актів і міжнародних договорів України місцевими органами виконавчої 
влади, органами місцевого самоврядування, громадськими організаціями, 
підприємствами та громадянами під час виконання заходів, спрямованих на 
увічнення пам'яті полеглих унаслідок воєн, депортацій та політичних репресій, у 
тому числі заходів Комплексної програми;  

розглядає, узагальнює та передає до обласної державної адміністрації 
звернення та пропозиції місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого 
самоврядування, громадських організацій, підприємств та громадян України 
щодо увічнення пам'яті полеглих унаслідок воєн, депортацій та політичних 
репресій;  

організовує на території області роботу, пов'язану з виконанням рішень 
Державної комісії, спрямованих на виконання Комплексної програми та 
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міжвідомчих договорів України з питань увічнення пам'яті полеглих 
унаслідок воєн, депортацій та політичних репресій;  

подає до Державної комісії узагальнені пропозиції щодо напрямів та обсягів 
використання цільових видатків державного бюджету в області в порядку, 
установленому Комплексною програмою;  

інформує населення через засоби масової інформації про здійснення в 
області заходів з увічнення пам'яті полеглих унаслідок воєн, депортацій та 
політичних репресій;  

вивчає кращий вітчизняний та зарубіжний досвід з питань увічнення пам'яті 
полеглих унаслідок воєн, депортацій та політичних репресій і сприяє широкому 
його використанню.  

4. Комісія має право:  
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 
полеглих унаслідок воєн, депортацій та політичних репресій, у тому числі 
виконання заходів Комплексної програми;  

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;  

залучати в установленому порядку спеціалістів місцевих органів виконавчої 
влади та органів місцевого самоврядування, священнослужителів відповідних 
конфесій – членів ради релігійних організацій при голові облдержадміністрації 
до участі у вирішенні питань увічнення пам'яті полеглих унаслідок воєн, 
депортацій та політичних репресій, у тому числі до участі в заходах Комплексної 
програми;  

5. Комісія приймає рішення на своїх засіданнях, які проводяться не рідше 
ніж один раз на півріччя. Засідання комісії вважається правомочним, якщо в 
ньому бере участь не менше ніж половина її складу.  

Рішення комісії приймається відкритим голосуванням і вважається 
прийнятим, якщо за нього проголосувало більшість членів комісії, присутніх на 
засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови комісії. 
Рішення комісії, прийняті на засіданнях, оформляються протоколом.  

Протокол засідання комісії підписується головою комісії або його 
заступником, який веде засідання, та відповідальним секретарем комісії.  

6. У разі відсутності голови комісії його функції здійснює заступник голови 
комісії або відповідальний секретар комісії.  

7. Рішення комісії, прийняті в межах її повноважень, можуть бути підставою 
для прийняття відповідних рішень обласною державною адміністрацією. 
 
 
 
 
Заступник голови - 
керівник апарату обласної 
державної адміністрації                                                                       Р.В. Дригинич 


