УКРАЇНА
ОДЕСЬКА ОБЛАСНА РАДА

РІШЕННЯ
Про внесення змін до рішення обласної ради від 17 червня 2016 року
№ 186-VII «Про визнання учасників добровольчих формувань –
безпосередніх учасників антитерористичної операції на сході
України, захисників її незалежності, суверенітету та територіальної
цілісності ветеранами війни»
Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», з метою вшанування і гарантування соціального та правового захисту
воїнів добровольчих батальйонів, які захищали незалежність, суверенітет та
територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в
антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, Одеська обласна рада
ВИРІШИЛА:
1. Внести до рішення обласної ради від 17 червня 2016 року «Про
визнання учасників добровольчих формувань – безпосередніх учасників
антитерористичної операції на сході України, захисників її незалежності,
суверенітету та територіальної цілісності ветеранами війни» (далі – рішення)
такі зміни:
1.1. Викласти назву рішення в такій редакції:
«Про визнання воїнів-добровольців, які брали участь у захисті
територіальної цілісності та державного суверенітету на Сході України».
1.2. Викласти пункт 1 рішення у такій редакції:
«1. Визнати осіб, з числа мешканців Одеської області, які перебували або
перебувають у складі добровольчих формувань, що були утворені або
самоорганізувалися для захисту незалежності, суверенітету, територіальної
цілісності України, брали безпосередню участь в антитерористичній операції,
забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах
антитерористичної операції у період її проведення, але в подальшому не
ввійшли до складу Збройних сил України, Міністерства внутрішніх справ
України, Національної гвардії України та інших, утворених відповідно до

законів України військових формувань і правоохоронних органів, воїнамидобровольцями антитерористичної операції, які брали участь у захисті
територіальної цілісності й державного суверенітету на Сході України (далі –
воїни-добровольці АТО)».
1.3. Викласти пункт 2 рішення у такій редакції:
«2. Одеській обласній державній адміністрації в двомісячний термін
утворити комісію для встановлення статусу воїнів-добровольців АТО,
затвердити її склад та положення про неї. В обов’язковому порядку до складу
комісії включити представників Управління Служби безпеки України в
Одеській області, Одеського обласного військового комісаріату, Головного
управління національної поліції в Одеській області, Південного
територіального управління національної гвардії України».
1.4. Доповнити рішення новим пунктом 4 такого змісту:
«4. Оприлюднити це рішення на офіційному сайті Одеської обласної ради
та в засобах масової інформації.».
У зв’язку з цим пункт 4 рішення вважати пунктом 5.
2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію обласної
з питань охорони здоров’я та соціальної політики.
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