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Про утворення Центру допомоги 
учасникам антитерористичної операції

На підставі підпункту 5 пункту 4 Указу П резидента України 
від 18 березня 2015 року №  150 «Про додаткові заходи щодо соціального 
захисту учасників антитерористичної операції» (із змінами), з метою активізації 
роботи по забезпеченню  надання учасникам антитерористичної операції 
допомоги з виріш ення питань, пов'язаних з їх  лікуванням, реабілітацією та 
соціальною адаптацією, керуючись статтею 39 Закону України «Про місцеві 
державні адміністрації»:

1. Утворити Центр допомоги учасникам антитерористичної операції при 
облдержадміністрації та затвердити положення про нього (додається).

2. Управлінню  інформаційної політики та з питань преси 
облдержадміністрації (Ф есенко), Донецькому обласному центру соціальних 
служб для с ім 'ї, дітей та молоді (Балаболка) систематично висвітлювати у 
засобах масової інформації діяльність Центру допомоги учасникам 
антитерористичної операції при облдержадміністрації.

3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на т.в.о. заступника 
голови облдержадміністрації Андрусіва В.В.

Г олова облдержадмініст 
керівник обласної війсь 
цивільної адміністрації П.І. Ж ебрівський



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Розпорядження голови 
облдержадміністрації, 
керівника обласної 
військово-цивільної 
адміністрації 
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Положення
про Центр допомоги учасникам антитерористичної операції при

облдержадміністрації

1. Центр допомоги учасникам антитерористичної операції при 
облдержадміністрації (далі - Центр) є консультативно-дорадчим органом при 
облдержадміністрації, що утворюється розпорядженням голови облдержадміністрації, 
керівником обласної військово-цивільної адміністрації.

2. Центр є постійно діючим дорадчим колегіальним органом, метою діяльності 
якого є об’єднання зусиль органів влади та громадських організацій, спрямованих на 
ефективне вирішення проблем учасників антитерористичної операції і членів їх сімей, 
а також сімей, члени яких загинули під час проведення антитерористичної операції.

3. Центр у своїй діяльності керується Конституцією України, законами 
України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, розпорядженнями 
голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації та 
цим Положенням.

4. Персональний склад Центру затверджується розпорядженням голови 
облдержадміністрації, керівником обласної військово-цивільної адміністрації.

До складу Центру можуть входити представники структурних підрозділів 
облдержадміністрації, територіальних органів міністерств та інших центральних 
органів виконавчої влади, представники громадських, благодійних організацій, 
волонтери, які здійснюють діяльність, пов’язану із підтримкою учасників 
антитерористичної операції.

5. Основними завданнями Центру є:
1) збір, обробка інформації щодо соціального захисту учасників 

антитерористичної операції і членів їх сімей, а також сімей, члени яких загинули під 
час проведення антитерористичної операції;

2) моніторинг стану вирішення проблемних питань учасників 
антитерористичної операції і членів їх сімей, а також сімей, члени яких загинули під 
час проведення антитерористичної операції;

3) сприяння облдержадміністрації в здійсненні повноважень щодо соціальної 
підтримки, медичної та психологічної реабілітації учасників антитерористичної 
операції і членів їх сімей.

6. Центр має право:
1) залучати до роботи на засіданнях Центру представників 

райдержадміністрацій, виконавчих органів міських рад, районних військово- 
цивільних адміністрацій, структурних підрозділів облдержадміністрації,
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територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої 
влади, правоохоронних органів (за погодженням з їх керівниками), громадських, 
благодійних організацій, які здійснюють діяльність, пов’язану з підтримкою 
учасників антитерористичної операції (за згодою);

2) для виконання покладених на Центр завдань одержувати в установленому 
порядку від райдержадміністрацій, виконавчих органів міських рад, районних 
військово-цивільних адміністрацій, територіальних органів міністерств та інших 
центральних органів виконавчої влади, правоохоронних органів, установ, організацій 
підприємств незалежно від форм власності інформаційні та аналітичні матеріали, 
необхідні для виконання покладених на нього завдань;

3) відповідно до діючого законодавства надавати державним органам, 
установам, організаціям, підприємствам незалежно від форми власності рекомендації 
щодо вирішення проблемних питань учасників антитерористичної операції і членів їх 
сімей, а також сімей, члени яких загинули під час проведення антитерористичної 
операції.

7. Основною організаційною формою роботи Центру є засідання.

8. Засідання Центру веде його керівник, а за відсутності керівника - його 
заступник. Засідання Центру проводяться за необхідності, але не рідше одного разу на 
квартал, та є правомочними, якщо на них присутні не менш, як половина його членів.

9. Рішення Центру приймаються відкритим голосуванням простою більшістю 
голосів його членів, присутніх на засіданні (у разі рівного розподілу голосів 
вирішальним є голос головуючого на засіданні).

10. Центр визначає порядок своєї роботи та у межах своєї компетенції приймає 
рішення. Рішення Центру оформлюються протоколом та носять рекомендаційний 
характер. Рішення реалізуються шляхом видання, в разі необхідності, в 
установленому порядку розпоряджень голови облдержадміністрації, керівника 
обласної військово-цивільної адміністрації в межах повноважень.

11. Центр інформує громадськість про свою діяльність у засобах масової 
інформації та мережі Інтернет.

Положення про Центр допомоги учасникам антитерористичної операції при 
облдержадміністрації підготовлено Департаментом соціального захисту населення 
облдержадміністрації

Директор Департаменту

Заступник керівника апарату 
облдержадміністрації І.Л. Тимошенко

соціального захисту 
населення облдержадміністрації О.А. Токарева


