
 

  УКРАЇНА 

ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 
голови обласної державної адміністрації 

 

08.10.2015 № 373 

 
Про створення Центру допомоги учасникам Антитерористичної операції при 
облдержадміністрації та затвердження Положення про нього 
 
 

Керуючись п. 9 ч.1 ст. 39 Закону України «Про місцеві державні 
адміністрації», Указом Президента України  від 05.10.2015 № 570/2015 «Про 
внесення змін до Указу Президента України від 18 березня 2015 року № 150», 
виходячи з необхідності підвищення ефективності роботи із лікування, 
реабілітації та соціальної адаптації учасників Антитерористичної операції: 

 
1. Створити Центр допомоги учасникам Антитерористичної операції 

при облдержадміністрації (далі – Центр допомоги). 
 
2. Затвердити Положення про Центр допомоги (додається). 
 
3. Керівникам Департаментів облдержадміністрації: соціального 

захисту населення, охорони здоров’я, освіти і науки; Управління з питань 
внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю облдержадміністрації, 
юридичного відділу та відділу по роботі із зверненнями громадян апарату 
облдержадміністрації забезпечити залучення співробітників для участі у роботі 
Центру допомоги. 

 
4. Рекомендувати Головному управлінню Держгеокадастру у 

Запорізькій області забезпечити виконання п. 3 цього розпорядження. 
 
5. Головам райдержадміністрацій, міським головам міст обласного 

значення: 
1) забезпечити створення Центрів допомоги; 
2) інформувати про проведену роботу Управління з питань 

внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю облдержадміністрації до 
23.10.2015. 
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6. Рекомендувати обласному військовому комісаріату організувати 
роботу із інформування демобілізованих військовослужбовців, які брали участь 
у  проведенні антитерористичної операції, про роботу Центра допомоги. 
 
 

7. Координацію роботи Центру допомоги покласти на заступника 
голови облдержадміністрації Гугніна Е.А. 

 
 
 

Голова обласної  
державної адміністрації                                                              Г.В. Самардак 
 
 
 
 
 
 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядження голови обласної 
державної адміністрації 

                                                                          08.10.2015                   № 373 
                                                                           
 

 
 

ПОЛОЖЕННЯ 
про Центр допомоги учасникам Антитерористичної операції  

при облдержадміністрації 
 

1. Центр допомоги учасникам Антитерористичної операції при 
облдержадміністрації  (далі – Центр) є допоміжним органом, діяльність якого 
спрямована на підвищення ефективності роботи з лікування, реабілітації та 
соціальної адаптації учасників Антитерористичної операції, членів їх родин та  
членів родин загиблих. 

 
2. У своїй діяльності Центр керується Конституцією України, Законами 

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

 
3. Персональний склад Центру затверджується розпорядженням голови 

обласної державної адміністрації, з урахуванням пропозицій громадського 
(волонтерського) комітету при облдержадміністрації та обласної 
консультативної ради учасників Антитерористичної операції.  

 
4. До складу Центру входять: керівник центру – координатор з питань 

взаємодії з органами виконавчої влади, місцевого самоврядування, 
правоохоронними органами; координатор з питань медичної допомоги та 
соціальної реабілітації; координатор з питань юридичної допомоги; 
координатор з питань соціальної допомоги та роботи із волонтерами; 
консультанти; оператори «гарячої» телефонної лінії.  

 
5. Завдання Центру: 
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 членів сімей загиблих; 

2)    здійснення аналізу стану соціально-правової захищеності учасників 
Антитерористичної операції,  сприяння реалізації державної політики у сфері їх 
соціального захисту; 

3)     підготовка пропозицій щодо розробки проектів обласних програм 
соціального захисту учасників Антитерористичної операції; 

4) сприяння взаємодії громадських організацій учасників 
Антитерористичної операції з місцевими органами виконавчої влади, органами 
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місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями всіх 
форм власності; 

5)    сприяння взаємодії державних установ, громадських та  благодійних 
організацій, волонтерів, військових частин щодо соціальної та матеріальної 
підтримки учасників Антитерористичної операції, членів їх сімей та членів 
сімей загиблих. 

 
6. Функції Центру: 
1) ведення реєстру звернень демобілізованих учасників 

Антитерористичної операції, членів їх сімей та членів сімей загиблих; 
2)  збір, обробка та узагальнення інформації щодо стану соціального 

забезпечення, соціального захисту учасників Антитерористичної операції, 
членів родин загиблих; 

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

4)   анкетування учасників Антитерористичної операції, членів їх сімей та 
членів сімей загиблих із проблемних питань соціального забезпечення; 

5)  відвідування за місцем проживання учасників Антитерористичної 
операції, членів їх сімей та членів сімей загиблих; 

6)  розгляд звернень учасників Антитерористичної операції, членів їх 
сімей та сімей загиблих з питань соціально-правового забезпечення, вживання, 
у межах своєї компетенції, заходів для вирішення питань, що порушуються 
заявниками; 

7)  проведення серед учасників Антитерористичної операції,  членів їх 
сімей та сімей загиблих інформаційно-роз’яснювальної роботи щодо основних 
прав та державних гарантій цих категорій населення. 

 
7. Повноваження Центру: 
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, 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, дотримання їх 
соціальних і трудових прав; 

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

4) залучати до роботи спеціалістів структурних підрозділів 
облдержадміністрації (за згодою їх керівників), громадських активістів та 
волонтерів. 
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8. Керівник Центру: 
1) організовує діяльність Центру, визначає розподіл обов’язків між 

координаторами, консультантами та операторами; 
2) представляє Центр у відносинах з місцевими органами 

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

3)  є позаштатним радником голови обласної державної адміністрації; 
4) виконує інші повноваження відповідно до функцій та завдань Центру. 
 
9. Функції організаційно-технічного забезпечення роботи Центру 

покладаються на апарат обласної державної адміністрації. 
 
 
 
 
 
Заступник голови – керівник  
апарату облдержадміністрації                                             Л.В. Березинський                   
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