УКРАЇНА
ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
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Про затвердження Положення
про Обласну комісію у справах
увічнення пам’яті учасників
антитерористичної операції,
жертв війни та політичних
репресій при Полтавській
обласній державній адміністрації

м.Полтава

№ 437

Зареєстровано в Головному
територіальному управлінні
юстиції у Полтавській області
27 червня 2019 року за № 333/3450

Відповідно до статті 41 Закону України “Про місцеві державні
адміністарції” статей 21, 24 Закону України „Про поховання та похоронну
справу”, „Порядку організації робіт з пошуку і впорядкування поховань жертв
війни та політичних репресій”, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 20 грудня 2000 року № 1867 (із змінами), „Типового положення
про регіональну комісію у справах увічнення пам’яті жертв війни та
політичних репресій”, затвердженого наказом Державного комітету
будівництва, архітектури та житлової політики України від 26 квітня 2001
року №108, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 08 травня 2001
року за № 408/5599, „Тимчасового порядку здійснення на території України
пошуку, ексгумації та перепоховання останків осіб, які загинули внаслідок
воєн,
депортацій та політичних репресій, і впорядкування місць їх
поховання”, затвердженого наказом Міністерства архітектури та житловокомунального господарства України від 09 червня 2006 року № 193,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 серпня 2006 року за
№ 969/12843:
1.
Затвердити Положення про Обласну комісію у справах увічнення
пам’яті учасників антитерористичної операції, жертв війни та політичних
репресій при Полтавській обласній державній адміністрації (додається).
2.
Департаменту будівництва, містобудування і архітектури та
житлово-комунального господарства облдержадміністрації (Голбан Т.Т.) в

установленому законодавством порядку забезпечити подання цього
розпорядження Головному територіальному управлінню юстиції у
Полтавській області для державної реєстрації та спільно з Департаментом
інформаційної
діяльності
та
комунікацій
з
громадськістю
облдержадміністрації (Пилипенко В.М.) оприлюднити це розпорядження в
обласній громадсько-політичній газеті „Зоря Полтавщини”.
3.
Це розпорядження набирає чинності з дня його офіційного
опублікування.

Тимчасово виконувач
обов’язків голови

Р.ТОВСТИЙ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
Полтавської обласної
державної адміністрації
11 червня 2019 № 437
Зареєстровано в Головному
територіальному управлінні
юстиції у Полтавській області
27 червня 2019 року за № 333/3450

ПОЛОЖЕННЯ
про Обласну комісію у справах увічнення пам'яті учасників
антитерористичної операції, жертв війни та політичних репресій
при Полтавській обласній державній адміністрації
1.
Обласна комісія у справах увічнення пам'яті учасників
антитерористичної операції, жертв війни та політичних репресій при
Полтавській обласній державній адміністрації (далі – Обласна комісія) є
постійно діючим, дорадчим органом, утвореним головою облдержадміністрації
для координації на території області роботи місцевих органів виконавчої влади
та органів місцевого самоврядування, спрямованої на увічнення пам’яті
загиблих учасників антитерористичної операції, увічнення пам’яті полеглих
унаслідок воєн, депортацій, політичних репресій.
Усі члени Обласної комісії працюють на громадських засадах.
2.
Обласна комісія у своїй діяльності керується чинним
законодавством України, актами Президента України та Кабінету Міністрів
України, а також рішеннями центральних органів виконавчої влади, Державної
міжвідомчої комісії у справах увічнення пам’яті учасників антитерористичної
операції, жертв війни та політичних репресій та Українського інституту
національної пам’яті, спрямованими на вирішення питань увічнення пам’яті
загиблих учасників антитерористичної операції, полеглих унаслідок воєн,
депортацій, політичних репресій, а також Комплексною програмою пошуку і
впорядкування поховань жертв війни та політичних репресій (далі –
Комплексна програма) та Порядком організації робіт з пошуку і впорядкування
поховань жертв війни та політичних репресій, затвердженими постановою
Кабінету Міністрів України від 20 грудня 2000 року № 1867 (із змінами),
Типовим положенням про регіональну комісію у справах увічнення пам’яті
жертв війни та політичних репресій, затвердженим наказом Державного
комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 26 квітня
2001 року №108, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 08 травня 2001
року за № 408/5599, 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 архітектури та житлово-комунального
господарства України від 09 червня 2006 року № 193, зареєстрованим в
Міністерстві юстиції України 11 серпня 2006 року за № 969/12843 та цим
Положенням.
3.

Обласна комісія:

1)
здійснює контроль за дотриманням вимог законів та інших
нормативно-правових актів і міжнародних договорів України з боку місцевих
органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, громадських
організацій, підприємств та громадян під час виконання заходів, спрямованих
на увічнення пам’яті загиблих учасників антитерористичної операції, полеглих
унаслідок воєн, депортацій, політичних репресій, у тому числі заходів
Комплексної програми;
2)
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
загиблих
учасників
антитерористичної операції, полеглих унаслідок воєн, депортацій, політичних
репресій;
3)
організовує на території області роботу, пов’язану з виконанням
вимог чинного законодавства та рішень Державної міжвідомчої комісії у
справах увічнення пам’яті учасників антитерористичної операції, жертв війни
та політичних репресій (далі – Державна комісія) та Українського інституту
національної пам’яті, спрямованих на виконання Комплексної програми та
міжнародних договорів України з питань увічнення пам’яті загиблих учасників
антитерористичної операції, полеглих унаслідок воєн, депортацій, політичних
репресій;
4)
протягом першого півріччя подає до Державної комісії,
Українського інституту національної пам’яті, узагальнені пропозиції щодо
фінансування заходів у Полтавській області на наступний рік у порядку,
встановленому Комплексною програмою;
5)
інформує населення через засоби масової інформації про здійснення
в області заходів з увічнення пам’яті загиблих учасників антитерористичної
операції, полеглих унаслідок воєн, депортацій, політичних репресій.
4.

Обласна комісія уповноважена:

забезпечувати організацію історично-архівних досліджень поховань
жертв війни та політичних репресій та польових експедиційно-пошукових
робіт;

погоджувати Програму пошукових робіт, з метою виявлення невідомих
поховань жертв війни та політичних репресій, та дозволи органу місцевого
самоврядування на її реалізацію;
затверджувати Акти про встановлення місця поховання осіб, які загинули
внаслідок воєн, депортацій та політичних репресій;
подавати Державній комісії пропозиції щодо взяття на облік
встановленого місця поховання осіб, які загинули внаслідок воєн, депортацій та
політичних репресій (у разі потреби);
подавати Державній комісіє Акти про встановлення місця поховання осіб,
які загинули внаслідок воєн, депортацій та політичних репресій та письмове
клопотання щодо ексгумації та перепоховання виявлених останків полеглих
осіб (у разі потреби);
брати участь у складанні Акту про ексгумацію останків осіб, які загинули
внаслідок воєн, депортацій та політичних репресій та подає його на
затвердження Державної комісії;
брати участь у складанні Протоколу перепоховання останків осіб, які
загинули внаслідок воєн, депортацій та політичних репресій, та подавати його
на затвердження Державної комісії;
погоджувати проектну документацію на впорядкування поховань жертв
війни та політичних репресій, дозволу на виконання відповідних робіт;
погоджувати дозвіл органу місцевого самоврядування на проведення
будівельних, земляних та інші робіт, внаслідок яких можуть бути пошкоджені
поховання жертв війни та політичних репресій.
5.

Обласна 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 загиблих учасників антитерористичної операції та полеглих
унаслідок воєн, депортацій, політичних репресій, у тому числі виконання
заходів Комплексної програми;
2)
отримувати від структурних підрозділів облдержадміністрації,
місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, рад
об’єднаних територіальних громад, громадських організацій, підприємств та
громадян України документи та інші матеріали, необхідні для виконання
завдань, покладених на Обласну комісію;
3)
залучати в установленому порядку спеціалістів обласної та
районних державних адміністрацій, виконавчих комітетів міських, селищних,
сільських рад та рад об’єднаних територіальних громад області до участі у
вирішенні питань увічнення пам’яті загиблих учасників антитерористичної
операції та полеглих унаслідок воєн, депортацій, політичних репресій, у тому
числі до участі в заходах Комплексної програми.
6.
Обласну комісію очолює голова – заступник голови обласної
державної адміністрації відповідно до функціональних повноважень.

Заступником голови Обласної комісії є директор Департаменту
будівництва, містобудування і архітектури та житлово-комунального
господарства Полтавської обласної державної адміністрації.
Голова Обласної комісії та його заступник
розпорядженням голови обласної державної адміністрації.

затверджуються

7.
До складу Обласної комісії входять керівники (їх заступники)
Головного управління Національної поліції у Полтавській області, Управління
Служби безпеки України в Полтавській області, структурних підрозділів
обласної державної адміністрації, Полтавського обласного військового
комісаріату, Полтавської митниці Державної фіскальної служби України,
Полтавської обласної організації Товариства Червоного Хреста України,
уповноважені представники громадських об’єднань та інші посадові особи.
Посадовий склад Обласної комісії затверджується розпорядженням
голови обласної державної адміністрації.
8.
Секретар Обласної комісії затверджується на цю посаду головою
обласної державної адміністрації за погодженням з головою Державної комісії.
9.
Обласна комісія приймає рішення на засіданнях, які скликаються її
головою не рідше ніж один раз на півріччя.
Засідання Обласної комісії вважається правочинним, якщо в ньому бере
участь не менше ніж половина її складу.
Рішення Обласної комісії вважається прийнятими, якщо за них
проголосувала більшість її членів, присутніх на засіданні.
Засідання Обласної комісії оформлюються протоколом. Протокол
засідання Обласної комісії підписується головою Обласної комісії або його
заступником, який веде засідання, та секретарем Обласної комісії.
10. У разі відсутності голови Обласної комісії його функції здійснює
заступник голови Обласної комісії або секретар Обласної комісії.
11. Рішення Обласної комісії, прийняті в межах її повноважень, є
підставою для прийняття відповідних рішень обласною державною
адміністрацією.
Директор Департаменту
будівництва, містобудування і
архітектури та житлово-комунального
господарства облдержадміністрації

Т.Т. Голбан

