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ПОЛОЖЕННЯ
про координаційну раду учасників антитерористичної операції
в Черкаській області
1. Координаційна радаучасників антитерористичної операціїв Черкаській
області (далі –Рада) утворенадля сприяння здійсненню повноважень обласної
державної адміністрації щодо комплексного вирішення проблем учасників
антитерористичної операції, врахування їх думки під час формування
та реалізації державної політики.
2. Рада у своїй діяльності керується Конституцією України та законами
України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, органів
виконавчої влади вищого рівня, розпорядженнями обласної державної
адміністрації, рішеннями обласної ради, а також цим Положенням.
3. Метою утворення Ради є:
налагодження ефективної взаємодії з органами владиз питань захисту
і реалізації законних прав та інтересів учасників антитерористичної операції,
членів їх родин, поранених військовослужбовців, сімей, члени яких загинули
під час проведення антитерористичної операції;
підвищення ефективності участі учасників антитерористичної операції
у здійсненні громадського контролю за проведенням структурних реформ
у державі.
4. Основними завданнямиРади є:
сприяння забезпеченню координації дій місцевих органів виконавчої
влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій,
фондів, громадських, релігійних організацій щодо надання необхідної
реабілітаційної, оздоровчої, юридичної, матеріальної та моральної допомоги
учасникам антитерористичної операції, членам їх родин, пораненим
військовослужбовцям, сім’ям, члени яких загинули під час проведення
антитерористичної операції, для вирішення соціально-побутових, житлових
та інших проблем;
підготовка пропозицій щодо формування й реалізації державної політики
у сфері захисту громадянських, політичних, соціальних, економічних
і культурних прав означених категорій осіб, їх медичного, соціального
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забезпечення, адаптації, психологічної реабілітації, зміцнення фізичного стану,
професійної підготовки (перепідготовки), патріотичного виховання молоді;
визначення шляхів, механізмів та способів вирішення проблемних
питань, що виникають під час реалізації державної політики в указаній сфері;
підготовка пропозицій до проектів законодавчих, нормативно-правових
актів щодо захисту та підтримки зазначеної категорії громадян, підвищення
їх соціальної активності.
5. Рада відповідно до покладених на неї завдань:
проводить аналіз стану справ та причин виникнення проблем у процесі
реалізації державної політики у сфері захисту прав учасників
антитерористичної операції, членів їх родин, поранених військовослужбовців,
сімей, члени яких загинули під час проведення антитерористичної операції;
вивчає результати діяльності місцевих органів виконавчої влади, органів
місцевого
самоврядування,
підприємств,
установ,
організацій
щодозабезпечення законних прав та інтересів учасників антитерористичної
операції;
забезпечує проведення громадських обговорень, конференцій, круглих
столів щодо вирішення проблем означених категорій осіб, впровадження
структурних реформ у цій сфері;
бере участь в опрацюванні (розробленні) проектів законодавчих,
нормативно-правових актів з питань захисту та підтримки зазначеної категорії
громадян, підвищення їх соціальної активності;
подає обласній державній адміністрації розроблені за результатами своєї
роботи пропозиції та рекомендації.
6. Рада для виконання покладених на неї завдань має право:
отримувати в установленому порядку від державних органів, органів
місцевого самоврядування та їх асоціацій, об’єднань громадян, підприємств,
установ, організацій необхідні інформацію, документи і матеріали;
запрошувати на свої засідання та залучати в установленому порядку до
обговорення відповідних питань представників державних органів, органів
місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій (за погодженням
з їх керівниками), вчених, експертів, громадськість (за їх згодою);
утворювати постійні або тимчасові робочі групи, інші робочі органи
з окремих питань діяльності Ради, визначати порядок їх роботи, залучати
до роботи в таких групах експертів і фахівців (відповідно за їх згодою
або за погодженням з їх керівниками), координувати та коригувати роботу
створених тимчасових робочих груп, заслуховувати їх звіти;
організовувати та проводити конференції, круглі столи, наради та інші
заходи з питань, що належать до компетенції Ради.
7. Рада, під час виконання прокладених на неї завдань, взаємодіє
з державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами,
установами, організаціями.
8. Склад Ради та Положення про неїзатверджується рішенням Ради.
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Членами Радиєучасники антитерористичної операції, учасники бойових
дій, представники громадських організацій учасників антитерористичної
операції, які беруть участь у її роботі на громадських засадах, та
уповноваженіпредставники обласної державної адміністрації, військових
комісаріатів області.
Очолює Раду голова, який обирається з числа членів Ради на її першому
засіданні. Голова Ради організовує її роботу та забезпечує виконання
покладених на неї завдань.
Голова Ради має заступника, який обирається з числа членів Ради.
За рішенням Ради до її складу можуть бути включені/виключеніучасники
антитерористичної операції, граничний склад Ради складає 18 осіб.
Секретар Ради здійснює організаційне забезпечення її діяльності
та ведення діловодства, зокрема, забезпечує підготовку необхідних матеріалів
для розгляду на засіданні Ради, оформлення протоколів, розсилку та зберігання
відповідних документів.
9. Організаційною формою роботи Ради є засідання, які проводяться
занеобхідності, але не рідше одного разу в місяць.
Засідання Ради є правоможним, якщо на ньому присутніне менш
як половинаїї членів.
Засідання Ради веде голова, а за його відсутності – заступник голови.
10. Рішення Ради приймається відкритим голосуванням простою
більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні.У разі рівного розподілу
голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.
11. Рішення Ради оформляється протоколом, який підписується
головуючим на засіданні та секретарем.
12. Пропозиції та рекомендації Ради можуть бути реалізовані шляхом
прийняття обласною державною адміністрацією рішення (видання
розпорядження, дачі доручення), проект якого вносить місцевий орган
виконавчої влади відповідно до своїх повноважень.
13. Рада може використовувати в роботі бланк із своїм найменуванням.
14. Рада припиняє свою діяльність у разі не проведення засідань протягом
року або прийняття відповідного рішення на її засіданні.

Голова Ради

О. Тіхонов

