
 

 

 

Пояснювальна записка 

до проекту розпорядження голови обласної державної адміністрації 

«Про затвердження положення про Регіональну комісію з реабілітації у 

Харківській області» 

 

1. Обґрунтування необхідності прийняття розпорядження 

Проект розпорядження розроблено у зв’язку з необхідністю затвердження  

положення про Регіональну комісію з реабілітації у Харківській області. 

 

2. Мета і шляхи її досягнення 

Основною метою та завданнями Регіональної комісії з реабілітації у 

Харківській області буде: 

     1)  прийняття  заяв  про  визнання  осіб  реабілітованими або  

потерпілими від репресій у порядку, визначеному цим Законом;  

     2)   попередній   розгляд   на   своїх  засіданнях  обставин,  

пов’язаних   із   здійсненням  репресій  проти  конкретної  особи,  

опрацювання   та   дослідження  матеріалів  архівної  кримінальної  

справи,  інших доказів, заслуховування пояснень заявника або інших  

осіб щодо обставин здійснення репресій проти конкретної особи;  

     3) подання Національній комісії обґрунтованих пропозицій щодо  

можливості  визнання (відмови у визнанні) особи реабілітованою або  

потерпілою  від  репресій  разом  із  документами,  зазначеними  у  

пунктах 1 і 2 цієї частини; 

     4)  надання  допомоги  репресованим  особам,  іншим  особам в  

одержанні необхідних документів, пов’язаних із реабілітацією. 
 

3. Правові аспекти  

Проект розпорядження підготовлено відповідно до Закону України «Про 

місцеві державні адміністрації», Закону України «Про реабілітацію жертв репресій 

комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років» Типового положення про 

регіональну комісію з реабілітації, затвердженого наказом Міністерства культури 

України від 25 жовтня 2018 року № 1281/32733.  

 

4. Фінансово-економічне обґрунтування 

Виконання розпорядження не потребує додаткових матеріальних та інших 

витрат. 

 

5. Позиція заінтересованих органів 

Проект розпорядження не потребує узгодження заінтересованих органів. 

 

6. Регіональний аспект 

Проект розпорядження не стосується питання розвитку адміністративно-

територіальної одиниці. 

 

 

 



 

 

 

7. Громадське обговорення 

Проект розпорядження оприлюднене на офіційному веб-сайті Харківської 

обласної державної адміністрації відповідно до ст. 15 Закону України «Про доступ 

до публічної інформації». 

 

8. Прогноз результатів 

Виконання розпорядження дасть змогу створити колегіальний орган - 

Регіональну комісію з реабілітації у Харківській області, що в свою чергу  дасть 

змогу сприятиме вирішенню питань із реабілітації громадян, що були репресовані 

комуністичним тоталітарним режимом.  

Регіональна комісія з реабілітації стане першим рівнем нової системи 

реабілітації громадян. Саме регіональна комісія прийматиме заявки на 

реабілітацію, здійснюватиме аналіз обставин і документів справи та подаватиме 

свої обґрунтовані висновки до Національної комісії з реабілітація, яка приймає 

остаточне рішення. 

 

 

 

 

Начальник Управління 
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