Х Е Р С О Н С Ь К А О БЛ А СН А Д Е Р Ж А В Н А АДМ ІН ІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
ГОЛОВИ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

/9.Ш.Л0/9

№

/39

Про Херсонську регіональну
комісію з реабілітації жертв репресій
комуністичного тоталітарного
режиму 1 9 1 7 -1 9 9 1 років
На виконання Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України щодо удосконалення процедури реабілітації жертв репресій
комуністичного тоталітарного режиму 1917 - 1991 років», відповідно до статей 7,
72 Закону України «Про реабілітацію жертв комуністичного тоталітарного режиму
1917 - 1991 років», Типового положення про регіональну комісію з реабілітації,
затвердженого наказом М іністерства культури України від 25 жовтня 2018 року
№ 926, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 12 листопада 2018 року за
№ 1282/32734, керуючись статтею 6, частиною другою статті 13, пунктами 1, 9
частини перш ої статті 39, частиною першою статті 41 Закону України «Про
місцеві державні адміністрації»:
1. Утворити Херсонську регіональну комісію з реабілітації жертв репресій
комуністичного тоталітарного режиму 1917 - 1991 років (далі - регіональна
комісія) у складі згідно з додатком.
2. Затвердити Положення про Херсонську регіональну комісію з реабілітації
жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917 - 1991 років, що
додається.
3. Визначити управління регіональної політики обласної державної
адміністрації відповідальним за своєчасне розміщення на офіційному веб-сайті
обласної державної адміністрації інформації про будь-які зміни у персональному
складі регіональної комісії, підготовку проектів відповідних розпоряджень голови
обласної державної адміністрації, повідомлення членів регіональної комісії про її
засідання, організацію роботи з документацією комісії, її зберігання.
4. Покласти на апарат обласної державної адміністрації обов’язки з
організації засідань регіональної комісії, її організаційно-технічного забезпечення.
5. Начальнику управління інформаційної політики обласної державної
адміністрації Савенко О.М. оприлюднити на офіційному веб-сайті обласної
державної адміністрації персональний склад регіональної комісії та повідомлення
про початок її роботи у строк не пізніше п'яти робочих днів з дня утворення
комісії.
6. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого
заступника голови обласної державної адміністрації Бутрія Д .С ^
Голова обласної
державної адміністрації

А.ГОРДЄЄВ

Додаток
до розпорядження голови
обласної державної адміністрації

№

<39

СКЛАД
Херсонської регіональної комісії з реабілітації жертв репресій комуністичного
тоталітарного режиму 1 9 1 7 - 1991 років
Бєлий
Дементій Васильович

- голова Херсонської обласної організації Комітету
виборців України (за згодою)

Вірлич
Євгенія Михайлівна

- голова
правління
громадської організації
«Фундація імені Августа Вірлича» (за згодою)

Кузнецов
Олександр Миколайович

- голова Херсонської
організації атестованих
працівників органів внутрішніх справ України (за
згодою)

Кузнецова
Ольга Ігорівна

- прокурор відділу
області (за згодою)

Кузовова
Наталя Миколаївна

- в.о. завідувача кафедри історії, археології та
методики
викладання
історико-юридичного
факультету
Херсонського
державного
університету, кандидат історичних наук, доцент (за
згодою)

Прокопенко
Володимир Володимирович

- заступник
начальника Управління Служби
безпеки України в Херсонській області (за згодою)

Сінкевич
Ірина Юріївна

- заступник начальника
інформації документів
Херсонської області

Славич
Петро Григорович

- голова
правління
Херсонської
обласної
організації Всеукраїнського товариства політичних
в'язнів і репресованих (за згодою)

Тропіна
Оксана Леонідівна

- регіональний
координатор
взаємодії
з
громадськістю Уповноваженого Верховної Ради
України з прав людини в Херсонській області (за

прокуратури

Херсонської

відділу використання
державного
архіву

■ згп п тп і

Заступник начальника управління
регіональної політики обласної
державної адміністрації - начальник відділу
децентралізації та взаємодії з місцевими
органами влади

І.РОДІОНОВА

ЗА ТВ ЕРД Ж ЕН О
Розпорядж ення голови
обласної держ авної адміністрації

/8 РЯ. Хо/9

№

/3 9

П О ЛО Ж ЕН Н Я
про Х ерсонську регіональну комісію з реабілітації жертв репресій
комуністичного тоталітарного режиму 1917 - 1991 років
І. Загальні положення
1. Х ерсонська регіональна комісія з реабілітації жертв репресій
комуністичного тоталітарного режиму 1917 - 1991 років (далі - регіональна
комісія) є постійно дію чим колегіальним органом, що утворю ється головою
обласної держ авної адм іністрації відповідно до статті 72 Закону України «Про
реабілітацію
жертв
репресій
комуністичного
тоталітарного
режиму
1917 - 1991 років».
2. П олож ення про регіональну комісію розробляється і затвердж ується
головою обласної держ авної адміністрації на основі Типового положення про
регіональну комісію з реабілітації, затвердж еного наказом М іністерства
культури У країни від 25 ж овтня 2018 року № 926, зареєстрованим у
М іністерстві ю стиції У країни 12 листопада 2018 року за № 1282/32734 (далі Типове полож ення).
3. Регіональна комісія здійсню є попередній розгляд обставин, пов’язаних
з учиненням репресій проти конкретної особи, та подає Н аціональній комісії з
реабілітації (далі - Н аціональна комісія) обґрунтовані пропозиції щодо
мож ливості визнання (відмови у визнанні) особи реабілітованою або
потерпілою від репресій.
4. У своїй діяльності регіональна комісія керується Конституцією
У країни, Законом У країни «Про реабілітацію ж ертв репресій комуністичного
тоталітарного реж им у 1917 - 1991 років», указами П резидента України та
постановами В ерховної Ради України, прийнятими відповідно до К онституції
та законів У країни, актами Кабінету М іністрів У країни, інш ими актами
законодавства У країни, Типовим полож енням та цим П олож енням.
5. Регіональна комісія у своїй діяльності враховує р о з’яснення та
реком ендації У країнського інституту національної п ам ’яті щ одо реалізації норм
Закону
України
«П ро
реабілітацію
жертв
репресій
комуністичного
тоталітарного реж иму 1917 - 1991 років», надані відповідно до частини перш ої
статті 9 Закону У країни «Про реабілітацію ж ертв репресій комуністичного
тоталітарного реж им у 1 9 1 7 - 1991 років».
6. О рганізаційно-технічне забезпечення діяльності регіональної комісії
здійсню є апарат обласної держ авної адміністрації.
II. Повноваження регіональної комісії
1. Завданням и регіональної комісії є:
прийняття заяв про визнання осіб реабілітованим и або потерпілими від
репресій у порядку, визначеному Законом У країни «Про реабілітацію жертв
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репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917 - 1991 років» та Типовим
положенням;
попередній розгляд на своєму засіданні обставин, п о в ’язаних з учиненням
репресій проти конкретної особи, опрацю вання та дослідж ення матеріалів
архівної крим інальної справи, інш их доказів, заслуховування пояснень
заявника або інш их осіб щодо обставин здійснення репресій проти конкретної
особи;
подання
Н аціональній
комісії
обгрунтованих
пропозицій
щодо
мож ливості визнання (відмови у визнанні) особи реабілітованою або
потерпілою від репресій разом із заявою про визнання особи реабілітованою
або потерпілою
від репресій, іншими докум ентам и
і матеріалами,
опрацьованими та дослідж еним и на засіданні регіональної комісії під час
попереднього розгляду;
надання допомоги репресованим особам, інш им особам в одержанні
необхідних докум ентів, п о в’язаних із реабілітацією ;
розгляд пропозицій та звернень громадян з питань, що належать до
компетенції регіональної комісії, у порядку, визначеном у Законом У країни
«Про звернення громадян».
2. Регіональна комісія має право:
утворю вати постійні та тимчасові робочі органи (правління, секретаріат,
комітети, підкомісії, робочі та експертні групи тощ о) (далі - робочі органи), у
тому числі із залученням (за згодою ) до їх складу науковців, істориків або
інш их осіб, які володію ть спеціальними знаннями у галузі науки, мистецтва,
техніки, рем есла тощ о, з правом дорадчого голосу;
приймати реглам ент роботи регіональної комісії (за потреби);
залучати до роботи регіональної комісії представників місцевих органів
виконавчої влади, органів влади А втоном ної Республіки Крим, органів
місцевого самоврядування, громадських о б ’єднань, наукових та інш их установ,
а також окремих ф ахівців за їхньою згодою;
одерж увати безоплатно від органів виконавчої влади, інш их держ авних
органів, органів влади А втоном ної Республіки Крим, органів місцевого
самоврядування, їх посадових осіб, архівних установ інформацію , документи та
матеріали, необхідні для виконання покладених на регіональну комісію
завдань, у строк не більш е ніж 15 календарних днів, а якщ о це стосується
надання великого обсягу інформації, документів і матеріалів, - не більш е ніж
ЗО календарних днів з дня надходж ення відповідного звернення регіональної
комісії до органу, посадової особи або архівної установи.
III. Склад регіональної комісії
1. Регіональна комісія діє у складі голови, заступника голови, секретаря
та членів регіональної комісії.
2. До складу регіональної комісії входять по одному представнику,
делегованому органами, установами, посадовими особами, науковими
установами та громадськими о б ’єднаннями, визначеним и у пункті 2 розділу III
Типового полож ення.

Загальна кількість представників від наукових установ, що здійсню ю ть
дослідж ення у сфері історії У країни XX століття, громадських о б ’єднань, що
провадять діяльність у сфері дослідж ення історії У країни XX століття та/або
надання допомоги громадянам з питань, п о в’язаних з реабілітацією жертв
репресій тоталітарних реж имів (далі - наукові установи, громадські
о б ’єднання), не мож е перевищ увати чотирьох осіб. Від однієї наукової
установи або громадського о б ’єднання до складу регіональної комісії не може
бути призначено більш ніж по одному представнику.
3. П ерсональний склад регіональної ком ісії на підставі пропозицій
органів, установ, посадових осіб, наукових установ, громадських о б ’єднань
призначається головою обласної держ авної адміністрації. Кандидатури членів
регіональної комісії від наукових установ, громадських о б ’єднань добираю ться
у порядку, встановленом у розділом IV Типового положення.
4. П овноваж ення члена регіональної комісії припиняю ться у разі:
1) особистої письмової заяви про припинення членства у регіональній
комісії;
2) відкликання органом, установою , громадським о б ’єднанням або
посадовою особою свого представника;
3) ліквідації органу, наукової установи, громадського о б ’єднання,
представника якого призначено до складу регіональної комісії;
4) пропуску членом регіональної комісії без поваж них причин трьох і
більш е засідань регіональної комісії;
5) встановлення фактів, які підтвердж ую ть, що член регіональної комісії у
термін до 24 серпня 1991 року був ш татним співробітником репресивних
органів комуністичного тоталітарного режиму;
6) набрання законної сили обвинувальним вироком суду щодо члена
регіональної комісії;
7) визнання члена регіональної комісії в установленому порядку
недієздатним або обм еж ено дієздатним;
8) смерті члена регіональної комісії.
П овноваж ення члена регіональної комісії припиняю ться головою
обласної держ авної адм іністрації у строк не пізніш е ніж 10 днів з дня
отримання
відповідної
заяви,
повідомлення
або
інформації,
якою
підтвердж ую ться відповідні факти, а у випадку, зазначеном у в підпункті 4
цього пункту, - з дня отримання головою обласної держ авної адміністрації
повідомлення голови регіональної комісії.
5. Регіональна комісія є повноваж ною за умови призначення її
персонального складу в кількості не менше восьми членів.
У разі якщ о внаслідок припинення повноваж ень членів регіональної
комісії чисельність її членів становить менш е одинадцяти осіб, обласна
держ авна адміністрація вж иває заходів для доуком плектування персонального
складу регіональної комісії.
6. П овідом лення про початок роботи регіональної комісії, її персональний
склад, а також будь-які зміни у ньому в обов’язковому порядку розміщ ується на
офіційному веб-сайті обласної держ авної адм іністрації у строк не пізніш е
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ніж 5 робочих днів з дня призначення або зміни персонального складу
регіональної комісії.
7. Голову регіональної комісії обираю ть члени регіональної комісії на її
засіданні.
8. Головою регіональної комісії не може бути обрано особу, яка займає
посаду держ авної служ би або є посадовою особою місцевого самоврядування.
9. Голова регіональної комісії:
очолю є
регіональну
комісію ,
здійсню є
загальне
керівництво
регіональною комісією та забезпечує організацію її роботи;
головує на засіданнях регіональної комісії;
організовує в меж ах своїх повноваж ень взаємодію регіональної комісії з
центральними і місцевими органами виконавчої влади, інш ими державними
органами, органами влади А втоном ної Республіки Крим, органами місцевого
самоврядування,
їх
посадовими
особами,
Н аціональною
комісією,
громадськими о б ’єднаннями та іншими установами;
підписує
протоколи
засідань
регіональної
комісії,
обґрунтовані
пропозиції регіональної комісії щ одо мож ливості визнання (відмови у визнанні)
особи реабілітованою або потерпілою від репресій;
без довіреності представляє регіональну комісію у відносинах з
центральними і м ісцевими органами виконавчої влади, інш ими державними
органами, органами влади А втономної Республіки Крим, органами місцевого
сам оврядування, їх посадовими особами, гром адським и о б ’єднаннями та
інш ими установам и, ю ридичними та ф ізичним и особами з питань щ одо
діяльності регіональної комісії, видає довіреності від імені регіональної комісії;
бере участь у заходах щ одо висвітлення діяльності регіональної комісії.
10. У разі відсутності голови регіональної комісії його обов’язки виконує
заступник голови регіональної комісії.
11. С екретар регіональної комісії веде та підписує протокол засідання
регіональної комісії, підписує обґрунтовані пропозиції регіональної комісії,
підготовлені відповідно до частини другої статті 8 Закону України «Про
реабілітацію
жертв
репресій
комуністичного
тоталітарного
режиму
1917 - 1991 років», а також здійсню є інші повноваж ення, визначені цим
П олож енням або покладені на нього ріш енням регіональної комісії.
IV. П орядок добору кандидатур членів регіональної комісії від наукових
установ, громадських о б ’єднань
1. Д обір кандидатур членів регіональної комісії від наукових установ,
громадських о б ’єднань здійсню ється у порядку, визначеному розділом IV
Типового положення.
2. Комісія з добору кандидатур членів регіональної комісії від наукових
установ, гром адських о б ’єднань утворю ється та її персональний склад
затвердж ується головою обласної держ авної адміністрації.
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V. Засідання регіональної комісії
1. Ф ормою роботи регіональної комісії є засідання, які скликаю ться за
ініціативою голови регіональної комісії, його заступника або не менш е
чотирьох членів регіональної комісії у меж ах строку, визначеного частиною
тринадцятою статті 8 Закону У країни «Про реабілітацію жертв репресій
комуністичного тоталітарного режиму 1917 - 1991 років».
О рганізацію проведення засідань регіональної комісії забезпечує апарат
обласної держ авної адміністрації.
2. П орядок денний засідання регіональної комісії визначається особою
(особами), за ініціативою якої (яких) скликається засідання регіональної комісії.
3. Про дату, час і місце засідання, а також проект порядку денного
засідання регіональної комісії обласна держ авна адміністрація повідомляє
кожного члена регіональної комісії у строк, достатній для прибуття на
засідання, але у будь-якому разі не пізніш е ніж за 10 днів до дати засідання
шляхом надіслання листа засобами пош тового зв ’язку за адресою їх місця
проживання (перебування), м ісцезнаходж ення чи місця роботи або на
електронну пош ту. За ріш енням регіональної комісії її члени можуть
повідомлятися про проведення засідання в інш ий спосіб.
Інф ормація про дату, час і місце засідання, а також порядок денний не
пізніш е ніж за 10 днів до дати засідання розм іщ ується на офіційному веб-сайті
обласної держ авної адміністрації.
4. Засідання регіональної комісії є правомож ним, якщ о на ньому присутні
більш е ніж половина її членів.
5. Засідання
регіональної
комісії
проводяться
відкрито.
Голова
регіональної комісії має право прийняти ріш ення про проведення засідання (або
розгляд окремого питання) у закритому реж имі, якщ о буде здійсню ватися
розгляд конф іденційної інф ормації та особи, яких вона стосується, заборонили
її розголош ення.
Особи, присутні на засіданнях регіональної комісії, що проводяться
відкрито, маю ть право здійсню вати фіксацію таких засідань, у тому числі за
допомогою технічних засобів.
6. Регіональна комісія у меж ах повноваж ень прийм ає відповідне ріш ення
відкритим голосуванням простою більш істю голосів членів регіональної
комісії, присутніх на засіданні. Ж оден з членів регіональної комісії, присутніх
на засіданні, не має права утримуватися від голосування. Члени регіональної
комісії голосую ть «за» або «проти». У разі рівного розподілу голосів голос
голови регіональної комісії є виріш альним.
VI. П опередній розгляд регіональною комісією обставин, пов’язаних з
учиненням репресій
1.
П опередній розгляд регіональною комісією обставин, п о в’язаних
здійсненням репресій проти конкретної особи (далі - попередній розгляд),
здійсню ється за заявою репресованої особи, її спадкоємців, будь-якого члена її
сім ’ї, У повноваж еного В ерховної Ради У країни з прав лю дини, У країнського
інституту національної п ам ’яті, громадського о б ’єднання, що провадить
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діяльність у сфері дослідж ення історії У країни XX століття та/або надання
допомоги громадянам з питань, п ов’язаних із реабілітацією жертв репресій
тоталітарних реж имів (далі - заявник), у порядку, визначеному розділом VI
Типового полож ення.
2. П ісля надходж ення заяви вона невідкладно реєструється в журналі за
формою , наведеною в додатку 3 до Типового полож ення.
3. П ідготовку та опрацю вання заяви та інш их документів і матеріалів
(далі - матеріали) до попереднього розгляду на засіданні регіональної комісії за
ріш енням регіональної комісії можуть здійсню вати робочі органи регіональної
комісії. У таком у разі регіональна комісія встановлю є строк такої підготовки та
опрацю вання, а також спосіб, у який робочі органи маю ть повідомити
регіональну комісію про результати та надати свої рекомендації.
4. П опередній розгляд обставин, п ов’язаних з учиненням репресій проти
конкретної особи, здійсню ється на засіданні регіональної комісії.
5. П ерерва у засіданні регіональної комісії, на якому здійсню ється
попередній розгляд, може бути оголош ена, якщ о під час розгляду виникла
потреба у:
одерж анні від центральних і місцевих органів виконавчої влади, інш их
держ авних органів, органів А втоном ної Республіки Крим, органів місцевого
самоврядування, їх посадових осіб, архівних установ інформації, документів і
матеріалів, необхідних для здійснення попереднього розгляду;
залученні до роботи регіональної комісії представників місцевих органів
виконавчої влади, органів влади А втоном ної Республіки Крим, органів
місцевого самоврядування, громадських о б ’єднань, наукових та інших установ,
а також окремих ф ахівців за їхньою згодою;
дослідж енні матеріалів архівної крим інальної справи, інш их речових або
письмових доказів, які стосую ться вчинення репресій проти особи, щ одо якої
виріш ується питання про визнання її реабілітованою або потерпілою від
репресій, у том у числі за місцезнаходж енням таких доказів.
6. За результатам и попереднього розгляду регіональна комісія готує
обґрунтовані пропозиції щодо мож ливості визнання особи реабілітованою або
потерпілою від репресій за формою , наведеною в додатку 4 або
додатку 5 до Т ипового положення.
Якщ о під час попереднього розгляду регіональна комісія встановить, що є
ріш ення Н аціональної комісії щодо визнання (відмови у визнанні) особи, щодо
якої виріш ується питання про визнання її реабілітованою або потерпілою від
репресій, про це зазначається в обґрунтованих пропозиціях.
7. Регіональна комісія у строк не пізніш е ніж 5 днів з дня закінчення
попереднього розгляду направляє обґрунтовані пропозиції разом із заявою
заявника, інш ими документам и, матеріалами та доказами (оригіналами або
копіями), які дослідж увалися під час попереднього розгляду, протоколом
(витягом з протоколу) засідання регіональної комісії, а також електронною
копією обґрунтованих пропозицій до Н аціональної комісії з одночасним
інф ормуванням заявника про зміст обґрунтованих пропозицій, а у разі якщ о
заявником є інш а особа, ніж та, щодо якої виріш ується питання про визнання її
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реабілітованою або потерпілою від репресій, - також особи, щодо якої
виріш ується питання про визнання її реабілітованою або потерпілою від
репресій, крім випадків, коли така особа померла або місце прож ивання такої
особи невідомо.
VII. Інші питання діяльності регіональної комісії
1. П ід час засідання регіональної комісії ведення протоколу забезпечує
секретар регіональної комісії.
2. П ротокол засідання регіональної комісії, на якому здійсню ється
попередній розгляд, виготовляється у двох оригінальних примірниках. У разі
якщ о на засіданні регіональної комісії здійсню вався попередній розгляд
стосовно більш е ніж однієї особи, щодо якої виріш ується питання про визнання
її реабілітованою або потерпілою від репресій, протокол засідання
виготовляється в одному оригінальному примірнику.
П ротокол підписую ть головую чий на засіданні та секретар регіональної
комісії невідкладно, але не пізніш е наступного дня після засідання регіональної
комісії.
3. О бґрунтовані пропозиції регіональної комісії стосовно особи, щодо
якої виріш ується питання про визнання її реабілітованою або потерпілою від
репресій, а також заява заявника, інші документи, матеріали та докази,
протокол (витяг з протоколу) засідання регіональної комісії підш иваю ться у
хронологічному порядку в спеціальну обкладинку, виготовлену друкарським
способом, за формою , наведеною в додатку 6 до Т ипового положення.

Заступник начальника управління
регіональної політики обласної
держ авної адм іністрації - начальник відділу
децентралізації та взаємодії з місцевими
органами влади

І.РО ДІО Н О ВА

