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ПОЛОЖЕННЯ 

про Консультативну раду Уповноваженого з питань осіб,  

зниклих безвісти за особливих обставин 

 

1. Загальні положення 

 

1.1. Консультативна рада Уповноваженого з питань осіб, зниклих 

безвісти за особливих обставин (надалі – Консультативна рада) є 

консультативно-дорадчим органом Міністерства з питань реінтеграції 

тимчасово окупованих територій України, діяльність якого, спрямована на 

сприяння реалізації повноважень Уповноваженого з питань осіб, зниклих 

безвісти за особливих обставин (надалі – Уповноважений) на території 

областей, Автономної Республіки Крим, міст Києва і Севастополя. 

1.2. У своїй діяльності Консультативна рада керується Конституцією та 

законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента 

України та Кабінету Міністрів України, міжнародними договорами, згода на 

обов’язковість яких надана Верховною Радою України, іншими актами 

законодавства, а також цим Положенням. 

1.3. До складу Консультативної ради можуть входити громадяни 

України, іноземці та особи без громадянства, представники громадських 

об'єднань, іноземних неурядових організацій, діяльність яких пов'язана з 

особами, зниклими безвісти за особливих обставин, волонтери, близькі 

родичі та члени сім’ї осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, а також 

особи, що в минулому мали статус особи, зниклої безвісти за особливих 

обставин, які мають можливість та бажання сприяти Уповноваженому в 

реалізації його повноважень на місцях – в областях, Автономній Республіці 

Крим, містах Києві і Севастополі. 

1.4. Члени Консультативної ради беруть участь в її роботі на 

громадських засадах.     

1.5. Персональний склад Консультативної ради затверджується наказом 

Мінреінтеграції за поданням Уповноваженого. 

1.6. Забезпечення діяльності Консультативної ради здійснюється 

Мінреінтеграції або за рахунок інших засобів, не заборонених законом з 

обов’язковим погодженням Уповноваженим джерела походження.  

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
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2. Структура Консультативної ради  

 

2.1. Консультативна рада складається з:  

регіональних координаторів Консультативної ради (по одній або 

декілька осіб в кожній області, Автономній Республіці Крим, в місті Києві та 

місті Севастополі); 

інших членів Консультативної ради. 

2.2. Очолює Консультативну раду та головує на її засіданнях 

Уповноважений або за його відсутності, керівник Секретаріату 

Уповноваженого. 

 

3. Функції Консультативної ради  

 

3.1. Функціями Консультативної ради є: 

сприяння Уповноваженому у розробленні проєктів нормативно-

правових актів з питань розшуку осіб, зниклих безвісти за особливих 

обставин та їхнього правового статусу; 

надання допомоги Уповноваженому в обробці інформації, що може 

сприяти розшуку осіб, зниклих безвісти за особливих обставин; 

сприяння Уповноваженому в узагальненні отриманої інформації, що 

може сприяти розшуку особи, зниклої безвісти за особливих обставин, 

надання пропозицій по вдосконаленню системи розшуку осіб, зниклих 

безвісти за особливих обставин; 

ініціювання проведення громадських обговорень, конференцій, 

круглих столів, дискусій, нарад, робочих зустрічей, навчальних заходів з 

питань, що належать до функцій Консультативної ради;   

сприяння Уповноваженому в поверненні тіла (останків) та особистих 

речей особи, зниклої безвісти за особливих обставин, її родичам; 

надання допомоги пошуковим групам у відповідній області, 

Автономній Республіці Крим, містах Києві і Севастополі під час виконання 

пошуковими групами своїх повноважень; 

участь в комунікації з близькими родичами та членами сім’ї осіб, 

зниклих безвісти за особливих обставин та надання їм у межах, визначених 

законодавством, інформації про стан розшуку та його результати; 

сприяння Уповноваженому при наданні близьким родичам та членам 

сім’ї осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, необхідної інформації 

щодо звіту про ідентифікацію або результати розслідування зникнення 

особи; 

звітування Уповноваженому про виконання функцій Консультативною 

радою, у тому числі персональне звітування про виконання доручень 

Уповноваженого; 

інформування близьких родичів та членів сім’ї особи, зниклої безвісти 

за особливих обставин про права та обов'язки, а також координування 

подальших дій у відповідних органах державної влади та місцевого 

самоврядування;  
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забезпечення надання близьким родичам та членами сім’ї особи, 

зниклої безвісти за особливих обставин психологічної допомоги; 

організація звернень Уповноваженого до органів державної влади та 

місцевого самоврядування з питань, що відносяться до його компетенції; 

виконання інших доручень Уповноваженого, спрямованих на 

виконання завдань Консультативної ради. 

 

4. Засідання Консультативної ради 

 

4.1. Основною організаційною формою роботи Консультативної ради є 

засідання, яке скликається Уповноваженим по мірі необхідності, але не рідше 

ніж один раз на місяць. 

4.2. Про дату та час проведення засідання Уповноважений або 

Секретаріат Уповноваженого повідомляє членів Консультативної ради не 

менше ніж за дванадцять годин до засідання засобами телефонного зв'язку 

або електронної пошти. 

4.3. Порядок денний засідання визначає Уповноважений. Після 

розгляду порядку денного засідання, визначеного Уповноваженим, будь-який 

член Консультативної ради може запропонувати розгляд інших питань, що 

належать до функцій Консультативної ради. 

4.4. Засідання Консультативної ради проводяться дистанційно із 

використанням засобів дистанційного зв'язку, якщо Уповноваженим не 

прийняте інше рішення. 

4.5. З метою висвітлення діяльності Консультативної ради, за рішенням 

Уповноваженого на засідання можуть запрошуватись представники засобів 

масової інформації. 

4.6. З метою надання необхідної методичної, консультаційної та іншої 

допомоги, за рішенням Уповноваженого на засідання можуть запрошуватись 

представники органів державної влади, місцевого самоврядування, 

представники юридичних осіб, у тому числі громадських об'єднань та фізичні 

особи.   

4.7. За результатами засідання складається протокол, в якому 

зазначаються питання, розглянуті на засіданні, доручення членам 

Консультативної ради та строк їх виконання. Протокол підписується 

Уповноваженим та секретарем засідання. 

4.8. Відомості, що викладені в протоколах, є відкритою інформацією за 

винятком випадків, встановлених законом. 

4.9. Засідання Консультативної ради, яке проводиться без використання 

засобів дистанційного зв’язку, проводиться відкрито за винятком випадків, 

передбачених законом. 

 

__________________________________ 

 


