
 
 

СУМСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
ГОЛОВИ СУМСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ 

ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 
 

09.03.2021                                                                                                   №  119-ОД 
 

 

Про утворення Координаційної 

ради з надання допомоги учас-

никам бойових дій та членам їх 

сімей 
 

Відповідно до статей 6, 13, 23, 39, 41 Закону України «Про місцеві держа-

вні адміністрації», з метою належної організації у Сумській області надання 

підтримки особам, які брали безпосередню участь в антитерористичній опера-

ції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антите-

рористичної операції у період її проведення, під час безпосередньої участі у 

здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і 

стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській 

областях, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазна-

чених заходів, учасникам бойових дій на території інших держав та членам їх 

сімей, членам сімей загиблих (тих, що пропали безвісти), померлих таких осіб: 

1. Утворити Координаційну раду з надання допомоги учасникам бойових 

дій та членам їх сімей (далі – Координаційна рада) як дорадчий орган при Сум-

ській обласній державній адміністрації та затвердити її склад (додається). 

2. Затвердити Положення про Координаційну раду (додається).  

3. Визнати такими, що втратили чинність, розпорядження голови Сумсь-

кої обласної державної адміністрації згідно з переліком, що додається. 

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника 

голови Сумської обласної державної адміністрації Печененка В.П. 
 
 
Голова         Василь ХОМА   



ЗАТВЕРДЖЕНО  

Розпорядження голови  

Сумської обласної  

державної адміністрації  

09 березня 2021 року № 119-ОД 
 

СКЛАД  

Координаційної ради з надання допомоги учасникам  

бойових дій та членам їх сімей 
 

Хома 

Василь Васильович 

– голова Сумської обласної державної адмініст-

рації, голова Координаційної ради 
 

Печененко  

Вячеслав Петрович 

– заступник голови Сумської обласної державної 

адміністрації, заступник голови Координацій-

ної ради 
 

Лисаченко  

Лідія Іванівна 

– начальник відділу координації та контролю на-

дання допомоги учасникам антитерористичної 

операції та членам їх сімей Департаменту соці-

ального захисту населення Сумської обласної 

державної адміністрації, секретар Координа-

ційної ради 
 

Бордюгов 

Микола Володимирович 

– начальник Відділу у Сумській області Міністер-

ства у справах ветеранів України (за згодою) 
 

Бринчак  

Андрій Михайлович 

– старший військовий священник (капелан) Сум-

ської єпархії (за згодою) 
 

Бутенко  

Сергій Павлович 

– начальник управління охорони здоров’я Сум-

ської обласної державної адміністрації 
 

Варламов  

Євген Олександрович 

– заступник військового комісара – начальник 
відділу морально-психологічного забезпечення 
та зв’язків з громадськістю Сумського облас-
ного територіального центру комплектування 
та соціальної підтримки (за згодою) 
 

Дубровський  

Михайло Володимирович 

– директор Департаменту соціального захисту 

населення Сумської обласної державної адмі-

ністрації 
 

Ісмаілов 

Валерій Шапазович  
 

– депутат Сумської обласної ради (за згодою) 
 

Йосипенко  

Олександр Сергійович 

– представник громадської організації «Сумська 

обласна спілка інвалідів війни, учасників АТО 

та ООС» (за згодою) 
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Калайдова  

Світлана Анатоліївна 

– начальник юридичного відділу апарату Сумсь-

кої обласної державної адміністрації 
 

Коваленко  

Віктор Володимирович 

– голова громадської організації «Всеукраїнська 

спілка воїнів антитерористичної операції та 

учасників бойових дій Сумщини» (за згодою) 
 

Коритник 

Олександр Миколайович 

– голова громадської організації «Спілка учасни-

ків АТО 27 Сумської реактивної артилерійської 

бригади» (за згодою) 
 

Кохана  

Наталія Михайлівна 

– представник громадської організації «Сімей за-

гиблих Сумської області та м. Суми» (за зго-

дою) 
 

Кукса 

Олександр Володимирович 

– представник Ради  учасників антитерористич-

ної операції та членів сімей загиблих учасників 

антитерористичної операції при Сумському мі-

ському голові (за згодою) 
 

Лаврик  

Володимир Володимирович 

– голова громадської організації «Спілка ветера-

нів АТО Сумської області» (за згодою) 
 

Линник  

Анатолій Іванович 

– голова Сумської обласної організації 

«СОВЕАФ» (Спілка ветеранів Афганістану) (за 

згодою) 
 

Мордванюк  

Олександр Васильович 

– директор комунальної установи «Центр учас-

ників бойових дій» Сумської міської ради (за 

згодою) 
 

Ніколаєнко 

Ася Анатоліївна 

– голова Сумського обласного комітету сімей за-

гиблих в Афганістані (за згодою) 
 

Рикун  

Володимир Ілліч  

– голова Сумської міської організації Українсь-

кої Спілки ветеранів Афганістану  (воїнів-

інтернаціоналістів) (за згодою) 
 

Супрун  

Сергій Анатолійович 

– керівник Відокремленого підрозділу ГО «Пра-

вий сектор» у Сумській області (за згодою) 
 

Тимошенко 

Віталій Миколайович 

 

– начальник управління взаємодії з правоохо-

ронними органами та оборонної роботи Сумсь-

кої обласної державної адміністрації 
 

Харченко  

Ігор Іванович 

– голова правління громадської організації «Ук-

раїнська асоціація інвалідів АТО в Сумській 

області» (за згодою) 
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Шиман  

Дмитро Леонідович 

– голова Сумського обласного відокремленого 

підрозділу Всеукраїнської громадської органі-

зації «Ніхто Крім Нас» (за згодою) 

 

 

Керівник апарату              Ігор КАЛЬЧЕНКО 

 

 

Тимчасово виконуючий обов’язки  

директора Департаменту  

соціального захисту населення            Людмила МУСІЯКА 



ЗАТВЕРДЖЕНО  

Розпорядження голови  

Сумської обласної  

державної адміністрації  

09 березня 2021 року № 119-ОД 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про Координаційну раду з надання допомоги учасникам  

бойових дій та членам їх сімей 
 

1. Загальні положення 
 

1. Координаційна рада з надання допомоги учасникам бойових дій та 

членам їх сімей (далі – Координаційна рада) є дорадчим органом при Сумській 

обласній державній адміністрації, який утворюється відповідно до Регламенту 

Сумської обласної державної адміністрації, з метою узгодження та координації 

на території Сумської області дій органів виконавчої влади, органів місцевого 

самоврядування, підприємств, установ та організацій для надання допомоги 

особам, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпе-

ченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної 

операції у період її проведення, під час безпосередньої участі у здійсненні захо-

дів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування 

збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, пе-

ребуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, 

учасникам бойових дій на території інших держав та членам їх сімей, членам 

сімей загиблих (тих, що пропали безвісти), померлих таких осіб (далі – учасни-

ки АТО/ООС, бойових дій на території інших держав та члени їх сімей, члени 

сімей загиблих (тих, що пропали безвісти), померлих таких осіб), активної ін-

формаційної підтримки, системного контролю за виконанням рішень щодо на-

дання допомоги зазначеним особам. 

2. Координаційна рада у своїй діяльності керується Конституцією, зако-

нами України, актами Президента України, Верховної Ради України, Кабінету 

Міністрів України, розпорядженнями голови Сумської обласної державної ад-

міністрації, рішеннями органів місцевого самоврядування та іншими норматив-

но-правовими актами, а також цим Положенням. 

3. Зміни та доповнення до Положення про Координаційну раду затвер-

джуються розпорядженням голови Сумської обласної державної адміністрації. 

4. Сфера повноважень Координаційної ради поширюється на територію 

Сумської області. 

 

2. Завдання Координаційної ради 

 

Завданнями Координаційної ради є: 
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1) координувати надання допомоги з вирішення питань лікування, реабі-

літації, соціального захисту, адаптації, професійної підготовки (перепідготов-

ки), здобуття освіти, забезпечення майнових прав, надання правової та іншої, 

передбаченої законодавством, допомоги учасникам АТО/ООС, бойових дій на 

території інших держав та членам їх сімей, членам сімей загиблих (тих, що 

пропали безвісти), померлих таких осіб, їх інформування із зазначених питань; 

2) координувати взаємодію між органами виконавчої влади, органами мі-

сцевого самоврядування, громадськими об’єднаннями учасників АТО/ООС, 

бойових дій на території інших держав та членів їх сімей, членів сімей загиблих 

(тих, що пропали безвісти), померлих таких осіб, волонтерськими та іншими 

громадськими організаціями, волонтерами, підприємствами, установами, орга-

нізаціями з метою вирішення питань надання допомоги учасникам АТО/ООС, 

бойових дій на території інших держав та членам їх сімей, членам сімей загиб-

лих (тих, що пропали безвісти), померлих таких осіб; 

3) координувати збір та обробку (систематизація, аналіз тощо) інформації 

щодо вирішення питань надання допомоги учасникам АТО/ООС, бойових дій 

на території інших держав та членам їх сімей, членам сімей загиблих (тих, що 

пропали безвісти), померлих таких осіб, вивчення їх потреб; 

4) готувати пропозиції щодо вирішення проблемних питань надання до-

помоги учасникам АТО/ООС, бойових дій на території інших держав та членам 

їх сімей, членам сімей загиблих (тих, що пропали безвісти), померлих таких 

осіб; 

5) моніторити стан вирішення питань надання допомоги учасникам 

АТО/ООС, бойових дій на території інших держав та членам їх сімей, членам 

сімей загиблих (тих, що пропали безвісти), померлих таких осіб, задоволення їх 

потреб; 

6) готувати проекти рішень керівництва Сумської обласної державної ад-

міністрації з питань надання допомоги учасникам АТО/ООС, бойових дій на 

території інших держав та членам їх сімей, членам сімей загиблих (тих, що 

пропали безвісти), померлих таких осіб, у тому числі щодо внесення проектів 

рішень на розгляд Сумської обласної ради. 

 
3. Права Координаційної ради 

 

Координаційна рада для виконання покладених на неї завдань має право в 

установленому порядку: 

1) утворювати, у разі потреби, тимчасові робочі (експертні) групи; 

2) залучати до роботи працівників органів виконавчої влади, органів міс-

цевого самоврядування, представників експертних і наукових організацій, під-

приємств, установ та організацій (за згодою їх керівників); 

3) організовувати і проводити семінари, конференції, круглі столи, бри-

фінги та інші заходи; 

4) запитувати та отримувати від органів виконавчої влади, органів місце-

вого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необ-

хідну для забезпечення діяльності; 
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5) брати участь у розробці цільових програм, проектів нормативно-

правових актів, що регулюють питання життєдіяльності та розвитку Сумської 

області, з урахуванням потреб учасників АТО/ООС, бойових дій на території 

інших держав та членів їх сімей, членів сімей загиблих (тих, що пропали безвіс-

ти), померлих таких осіб; 

6) здійснювати інші повноваження, покладені на Координаційну раду го-

ловою Сумської обласної державної адміністрації та (або) чинними норматив-

но-правовими актами. 

 
4. Структура та діяльність Координаційної ради 

 

1. Склад та керівництво Координаційної ради визначається головою Сум-

ської обласної державної адміністрації шляхом видання відповідного розпоря-

дження. 

2. Координаційна рада утворюється у складі голови, заступника, секрета-

ря та членів ради. 

3. Координаційну раду очолює голова ради, який здійснює загальне кері-

вництво її діяльністю, визначає порядок роботи та головує на її засіданнях. 

4. До складу Координаційної ради можуть входити представники органів 

виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та громадських організа-

цій учасників АТО/ООС, бойових дій на території інших держав та членів їх 

сімей, членів сімей загиблих (тих, що пропали безвісти), померлих таких осіб. 

5. Члени Координаційної ради можуть розглядати пропозиції щодо змін 

до її складу шляхом голосування. 

6. Функції секретаря Координаційної ради виконує керівник одного із  

структурних підрозділів Департаменту соціального захисту населення Сумської 

обласної державної адміністрації. 

7. Департамент соціального захисту населення Сумської обласної держа-

вної адміністрації для забезпечення діяльності Координаційної ради співпрацює 

з волонтерами та представниками громадських організацій. 

8. Основною формою роботи Координаційної ради є засідання, що прово-

дяться за потребою, але не рідше одного разу на квартал. 

9. Ініціаторами проведення засідання Координаційної ради можуть бути: 

1) голова, заступник голови або секретар Координаційної ради; 

2) не менше половини членів від загального складу Координаційної ради. 

10. Засідання Координаційної ради веде голова, за його відсутності –

заступник голови. 

11. Засідання Координаційної ради проводяться відкрито.  

12. Рішення Координаційної ради приймається відкритим голосуванням 

простою більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні, та є правоможним, 

якщо на ньому присутні не менше половини її членів. У разі рівного розподілу 

голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні. 

13. Рішення Координаційної ради мають рекомендаційний характер 

і є обов’язковими для розгляду органами виконавчої влади та місцевого само-

врядування, територіальними органами міністерств та інших центральних орга-
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нів виконавчої влади в Сумській області, підприємствами, установами, органі-

заціями в Сумській області. 

14. Члени Координаційної ради виконують свої функції на громадських 

засадах. 

15. Підготовку матеріалів для розгляду на засіданнях Координаційної ра-

ди, запрошення членів Координаційної ради та інших учасників на засідання 

забезпечує його секретар, а у разі відсутності секретаря – член Координаційної 

ради, визначений головою або його заступником. 

16. Про свою роботу Координаційна рада інформує на веб-порталі місце-

вих органів виконавчої влади Сумської області. 

 

 

Керівник апарату               Ігор КАЛЬЧЕНКО 

 

 

Тимчасово виконуючий обов’язки  

директора Департаменту  

соціального захисту населення            Людмила МУСІЯКА 



ЗАТВЕРДЖЕНО  

Розпорядження голови  

Сумської обласної  

державної адміністрації  

09 березня 2021 року № 119-ОД 
 

 
ПЕРЕЛІК 

розпоряджень голови Сумської обласної державної адміністрації,  

що втратили чинність 

 
1. Від 09.10.2015 № 479-ОД «Про організацію системи координації і кон-

тролю надання допомоги учасникам антитерористичної операції та членам їх 

сімей у Сумській області». 

2. Від 02.07.2016 № 339-ОД «Про Координаційну раду з надання допомо-

ги учасникам антитерористичної операції та членам їх сімей у Сумській облас-

ті». 

3. Від 29.08.2016 № 430-ОД «Про внесення змін до складу Координацій-

ної ради з надання допомоги учасникам антитерористичної операції та членам 

їх сімей у Сумській області». 

4. Від 23.11.2016 № 585-ОД «Про внесення змін до складу Координацій-

ної ради з надання допомоги учасникам антитерористичної операції та членам 

їх сімей у Сумській області». 

5. Від 21.12.2016 № 659-ОД «Про внесення змін до складу Координацій-

ної ради з надання допомоги учасникам антитерористичної операції та членам 

їх сімей у Сумській області». 

6. Від 24.03.2017 № 159-ОД «Про внесення змін до складу Координацій-

ної ради з надання допомоги учасникам антитерористичної операції та членам 

їх сімей у Сумській області». 

7. Від 12.02.2018 № 85-ОД «Про внесення змін до розпорядження голови 

Сумської обласної державної адміністрації від 09.10.2015 № 479-ОД». 

8. Від 22.10.2018 № 622-ОД «Про внесення змін до розпорядження голови 

Сумської обласної державної адміністрації від 09.10.2015 № 479-ОД». 

9. Від 15.04.2019 № 216-ОД «Про внесення змін до розпорядження голови 

Сумської обласної державної адміністрації від 09.10.2015 № 479-ОД». 

10. Від 01.06.2020 № 231-ОД «Про внесення змін до розпорядження голо-

ви Сумської обласної державної адміністрації від 09.10.2015 № 479-ОД». 

11. Від 01.12.2016 № 610-ОД «Про координаційну раду з питань взаємодії 

з громадськими організаціями учасників бойових дій на території інших дер-

жав». 



 2 

12. Від 18.06.2020 № 267-ОД «Про внесення змін до розпорядження голо-

ви Сумської обласної державної адміністрації від 01.12.2016 № 610-ОД». 

13. Від 22.01.2021 № 40-ОД «Про внесення змін до розпорядження голови 

Сумської обласної державної адміністрації від 01.12.2016 № 610-ОД». 

 

 

Керівник апарату               Ігор КАЛЬЧЕНКО 

 

 

Тимчасово виконуючий обов’язки  

директора Департаменту  

соціального захисту населення            Людмила МУСІЯКА 


