
 

         
УКРАЇНА

     ЧЕРНІГІВСЬКА МІСЬКА РАДА
    Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

7 листопада  2019 року       м. Чернігів № 162-р

Про утворення Ради ветеранів
АТО/ООС, членів їх сімей та 
членів сімей загиблих (померлих)
воїнів АТО/ООС при Чернігівській
міській раді

З метою забезпечення представництва інтересів ветеранів АТО/ООС, 
членів їх сімей та членів сімей загиблих (померлих) воїнів АТО/ООС –  
мешканців м. Чернігова в органах місцевого самоврядування міста, 
керуючись статтею 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», враховуючи положення Постанови Кабінету Міністрів України від 
03.11.2010  № 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та 
реалізації державної політики»:

1. Утворити Раду ветеранів АТО/ООС, членів їх сімей та членів сімей 
загиблих (померлих) воїнів АТО/ООС при Чернігівській міській раді зі 
статусом консультативно-дорадчого органу, що представляє інтереси всіх 
ветеранів АТО/ООС, членів їх сімей та членів сімей загиблих (померлих) 
воїнів АТО/ООС мешканців міста Чернігова.

2. Затвердити персональний склад Ради ветеранів АТО/ООС, членів їх 
сімей та членів сімей загиблих (померлих) воїнів АТО/ООС при 
Чернігівській міській раді згідно з додатком.

3. Раді ветеранів АТО/ООС, членів їх сімей та членів сімей загиблих 
(померлих) воїнів АТО/ООС при Чернігівській міській раді (далі - Рада):

3.1. Забезпечити обрання голови та керівних органів  Ради.
3.2. Затвердити положення про Раду ветеранів АТО/ООС, членів їх 

сімей та членів сімей загиблих (померлих) воїнів АТО/ООС при 
Чернігівській міській раді та подати його на погодження відділу взаємодії з 
правоохоронними органами, запобігання та виявлення корупції, 
мобілізаційної, оборонної та спеціальної роботи Чернігівської міської ради 
(Ткач А. В.).



4. Організаційному відділу Чернігівської міської ради (Лазаренко С. М.)  
забезпечити, в разі необхідності, надання доступу до комп’ютерної техніки та 
приміщення для забезпечення проведення загальних зборів Ради.

5. Відділу програмного та комп`ютерного забезпечення Чернігівської 
міської ради (Бузницький О. П.) забезпечити висвітлення діяльності Ради на 
офіційному веб-порталі Чернігівської міської ради.

6. Визначити, що з моменту прийняття цього розпорядження функції 
консультативно-дорадчого органу з питань представництва ветеранів 
АТО/ООС, членів їх сімей та членів сімей загиблих (померлих) воїнів 
АТО/ООС при Чернігівській міській раді здійснює Рада створена цим 
розпорядженням.

7. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Міський голова                                                                        В. АТРОШЕНКО
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