Протокол № 11
засідання Громадської ради при Державній службі України у справах ветеранів
війни та учасників антитерористичної операції (далі – ГР при ДСУСВВУАТО)
Місце проведення: м. Київ, вул. Бастіонна, 11, Київський міський Палац ветеранів,
актова зала.
Дата та час проведення: 03 листопада 2017року, 11.00-14.00
Присутні: члени Громадської ради в кількості 26 осіб, з 35 обраних.
Відсутні: члени ГР у кількості 9 осіб, а саме: Григоренко В.В., Міхнюк І.В.,
Ніколаєнко Л.Б., Потапенко В.В., Ситнік А.В., Сінченко С.Г., Тріскач С.М.,
Червонописький С.В., Шевченко О.Є..
Замість: Демидова М.Д. – Палій В.М., Доманського В.А. – Добряк І.І., Жилкіна Я.О. –
Боргун Т.А., Корнійчука В.М. – Карацюба А.М., Савича О.О. – Зубков О.В., Семерича
Ю.П. – Іванов В.О., Степанчука С.Г. – Асман Н.Е., Стеценка О.О. – Рудик О.І.,
Федорчука Г.М. – Даценко Г.Г., Шамрая В.І. – Попович В.В.
Присутні: представники 11 громадських об'єднань у кількості 13 осіб.
Голосували: за: 26 , проти: 0 , утримались: 0.
Рішення прийнято.
Головуючий: Палій В.М.
Секретар: Зубков О.В.
Порядок денний:
1. Про стан організації та проведення консультацій з громадськістю шляхом
публічного обговорення проектів постанов КМУ, що стосуються діяльності
всеукраїнських громадських об'єднань ветеранів у 2016 – 2017 роках.
Доповідач: Марченко В.С. – на засідання не прибув.
Співдоповідач: Палій В.М.
2. Про стан виконання заходів, передбачених у Зверненні VI Всеукраїнського
форуму ветеранів та учасників антитерористичної операції до керівників держави,
центральних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та інститутів
громадянського суспільства, та причини, що призвели до зриву проведення
VII Всеукраїнського форуму ветеранів.
Доповідач: Палій В.М.
3. Різне.
3.1. Про стан фінансування громадських об'єднань ветеранів у другому
півріччі 2017 року та в 2018 році.
Доповідач: Палій В.М.
Голосували: за: 26 , проти: 0 , утримались: 0.
Рішення прийнято.
З першого питання порядку денного
Слухали: Інформацію Голови ГР при ДСУСВВУАТО Палія В.М.
Виступили: Кабанченко Г.В., Распопов В.О., Ламбурський О.Б., Валько
М.В., Рудик О.І., Головецкий М.А.,.
Вирішили:
1. Інформацію Палія В.М. та осіб, що виступили взяти до відома.
2. Громадська рада при ДСУСВВУАТО:
2.1. Відмічає те, що Мінсоцполітики жодного разу за період 2016 – 2017
років щодо проведення консультацій (Додаток 1) не виконало вимоги постанови КМУ

від 03.11.2010 року №996 на звернення громадських об’єднань ветеранів війни з
питань організації та проведення консультацій з громадськістю з важливих проектів
постанов Кабінету Міністрів України, що стосуються діяльності ветеранів та їх
громадських об’єднань. Враховуючи вище викладене, Правління Громадської ради
звернулось до Прем’єр-міністра України та Віце-прем’єр-міністра України з
проханнями особисто втрутитись в ситуацію, що склалася. Направити діяльність
Мінсоцполітики в рамки виконання вимог Конституції України, законів України та
постанов Кабінету Міністрів України (вих. №85 від 07.10.2017 року – Додаток 2, вих.
№85/01 від 05.10.2017 року, вих. №85/02 від 05.10.2017 року, вих. №86 від 05.10.2017
року –), які надіслані керівникам ГО вих. № 77777/52/01-32 від 05.10.2017 року, №
77777/55/01-25, № 77777/56/01-24 від 10.10.2017 року – відповіді на ці листи станом на
03.11.2017 року не отримано. Але зустріч представників громадських об’єднань
ветеранів та учасників антитерористичної операції з заступником Міністра
соціальної політики України Шамбіром М.І. 31.10.2017 року підтвердила те, що
керівництво Міністерства висновків з цих звернень не зробило, так як в черговий
раз відмовилось провести консультації з громадськістю, але отримало
можливість використати цю зустріч як факт проведення консультацій з
громадськістю тому, що ініціатори свідомо чи не свідомо назвали її громадськими
слуханнями.
2.2. Відмічає, що підтримує звернення Правління Громадської ради до
Міністра соціальної політики України та до керівництва ДСУСВВУАТО (вих. №82 від
22.09.2017 року – Додаток №3) з пропозиціями організувати та провести консультації
з громадськістю шляхом публічного обговорення відповідно до вимог пунктів 7 – 21 та
24 “Порядку проведення консультацій з громадськістю …” затвердженого постановою
КМУ від 03.11.2010 року №996 щодо змісту проекту постанови КМУ “Питання
надання фінансової підтримки всеукраїнським громадським об’єднанням ветеранів
війни, громадським об’єднанням жертв нацистських переслідувань та громадським
об’єднанням жертв політичних репресій, заходи з відзначення святкових, пам’ятних та
історичних дат” та з інших питань, які Міністр не розглянув та відповідних рішень не
прийняв, обґрунтованих відповідей в черговий раз не надав.
2.3. Звертається до керівників ВГО (МГО) – членів ГР при ДСУСВВУАТО до
07.11.2017 року надіслати Міністру соціальної політики аналогічні листи вих. №77/228
від 25.10.2017 року (Додаток 4).
3. Керівникам ВГО (МГО) до 07.11.2017 року завершити виконання вимог
вих. №50 від 12.09.2017 року, вих. №77777/52/01 – 32, вих. №77777/55/01 – 25,
вих. №77777/56/01 – 24 надісланих вам електронною поштою).
Голосували: за: 26 , проти: 0 , утримались: 0.
Рішення прийнято.
З другого питання порядку денного
Слухали: Інформацію Голови ГР при ДСУСВВУАТО Палія В.М.
Виступили: Попович В.В., Боргун Т.А., Карацюба А.М., Безима М.А.,
Головецкий М.А..
Вирішили:
1. Інформацію Палія В.М. та осіб, що виступили взяти до відома.
2. Громадська рада відмічає те, що Організаційний штаб з підготовки та
проведення Форуму, та доведення його Рішення та Звернення до керівників держави,
центральних органів виконавчої влади, народних депутатів України, голів обласних
рад, голів обласних державних адміністрацій та голів міських рад (мерів) обласних
центрів виконав в повному обсязі та своєчасно.
3. Засідання Громадської ради доручає заступникам Голови Громадської ради,
Організаційному штабу в листопаді – грудні місяці організувати та провести аналіз

виконання Рішення та Звернення VI Форуму. Матеріали аналізу розглянути на
черговому засіданні ГР при ДСУСВВУАТО в грудні місяці.
4. Засідання Громадської ради:
4.1. Відмічає, що у зв’язку з тим, що станом на даний час рішення щодо
фінансового забезпечення проведення VII Всеукраїнського форуму ветеранів та
учасників антитерористичної операції Мінсоцполітики та Держслужбою з невідомих
членам Громадської ради причин не прийнято, його проведення неможливе.
4.2. Звертається до Міністра соціальної політики України та Першого
заступника Голови Держслужби офіційно в письмовому вигляді надати обґрунтовану
відповідь щодо причин, з яких зірвано підготовку та проведення VII Всеукраїнського
форуму ветеранів та учасників антитерористичної операції. Чому, з яких причин і на
підставі яких нових чинників (крім діючих постанов КМУ №176 та №1049) скасовано
рішення засідання Робочої групи від 10.03.2017 року щодо розподілу коштів та
створена нова, так звана експертна група, яка шахрайськими методами здійснила
підготовку пропозицій щодо перерозподілу коштів на підтримку діяльності ВГО
ветеранів та учасників АТО у 2017 році.
4.3. Підтримує пропозиції Конференції громадських організацій ветеранів
силових структур східних областей України щодо проведення Всеукраїнського збору
керівників
(представників)
громадських
об’єднань
ветеранів
війни
та
антитерористичної операції (далі – Збір) та пропонує питання щодо стану створення
ГС “КРВГОУ” областей, Всеукраїнського координаційного штабу та координаційних
штабів областей з питань захисту прав та свобод ветеранів розглянути на засіданні
Збору. З метою підготовки Збору керівникам ВГО (МГО), обласних громадських
організацій – членів ВГО (МГО) та ГС “КРВГОУ” областей виконати Вих. №№ 77777/
52/01 - 32, 77777/55/01- 25, та вих. №77777/65, 7777/103, 77/232 від 27.10.2017 року
(Додаток 5).
5. Громадська рада звертається з пропозицією до Ради ГС “КРВГОУ”
організувати підготовку та проведення Всеукраїнського збору керівників ВГО (МГО)
ГС “КРВГОУ” та ГС “КРВГОУ” областей, керівників обласних громадських об’єднань
(за згодою). На цьому Зборі розглянути підсумки діяльності щодо виконання Рішення
та Звернення VI Всеукраїнського форуму ветеранів.
6. Правлінню Громадської ради керівникам ВГО (МГО), членам Громадської ради
відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 05.10.2008 року № 976,
підготувати та до 07.11.2017 року надіслати на е-mail: palivnik@ukr.net запитання до
проекту Запиту, на проведення громадської експертизи діяльності Міністерства
соціальної політики України та Державної служби України у справах ветеранів війни
та учасників антитерористичної операції з метою проведення аналізу та оцінки їх
діяльності, її ефективності, визначення стану виконання Конституції України та вимог
законодавства щодо захисту прав та свобод ветеранів України.
7. Засідання Громадської ради підтримує звернення засідання Ради ГС
“КРВГОУ”, Правління ГР при ДСУСВВУАТО та Правління ГР при МОУ від
30.10.2017 року щодо змісту звернень до Прем’єр-міністра України (Додаток 6) та до
Міністра соціальної політики України (Додаток 7) та доручає Заступнику Голови
Союзу офіцерів України та члену Правління ГР при ДСУСВВУАТО Сасько О.В.
надіслати узагальнене звернення до керівників громадських об’єднань ветеранів війни
та учасників АТО.
Голосували: за: 26 , проти: 0 , утримались: 0.
Рішення прийнято.

З третього питання порядку денного
3.1.
Про підготовку до проведення підсумків діяльності ГР при
ДСУСВВУАТО у 2017 році.
Слухали: Інформацію Голови при ДСУСВВУАТО Палія В.М.
Вирішили:
1. Інформацію Палія В.М. взяти до відома.
2.
Доручити заступникам Голови – головам комітетів підготувати звіти про
діяльність комітетів Громадської ради у 2017 році та до 30.11.2017 року надіслати на
е-mail: palivnik@ukr.net.
Голосували: за: 26, проти: 0, утримались: 0.
Рішення прийнято.
3.2. Про стан фінансової підтримки громадських об’єднань ветеранів та
учасників АТО у 2017 році.
Слухали: Інформацію Голови Робочої групи Поповича В.В.
Виступили: Боргун Т.А., Карацюба А.М.
Вирішили:
1. Інформацію Поповича В.В. та осіб, що виступили взяти до відома.
2. Доручити Поповичу В.В. підготувати та надіслати листа Міністру соціальної
політики України щодо необхідності терміново профінансувати ВГО ветеранів та
учасників АТО відповідно до пропозицій засідання Робочої групи від 10.03.2017 року
(Додаток 8).
Голосували: за: 26 , проти: 0 , утримались: 0.
Рішення прийнято.
3.3. Щодо позиції Громадської ради при ДСУСВВУАТО до вироку
Маріупольського цивільного суду у справі Сергія Колмогорова - прикордонника,
учасника АТО.
Слухали: Інформацію члена ГР при ДСУСВВУАТО Суботіна В.О. та члена Ради
ГС “КРВГОУ” Кабанченка Г.В.
Виступили: Безима М.А., Валько М.В., Ламбурський О.Б.
Вирішили:
1. Доручити робочій групі у складі В.Поповича, Г.Кабанченка, В.Суботіна,
О.Зубкова - до 06.11.2017 року підготувати на направити звернення до Президента
України, Голови Верховного суду України, Генерального прокурора України у справі
Сергія Колмогорова. Текст Звернення поширити серед ВГО (МГО).
2. Керівникам ВГО (МГО) ветеранів війни, учасників АТО та їх осередків
організувати публічну підтримку розгляду справи С.Колмогорова у Вищому
спеціалізованому суді України (місто Київ, вул. Пилипа Орлика, 4А) 6 листопада 2017
року о 11.00 та подальших слуханнях.
Голосували: за: 26 , проти: 0 , утримались: 0.
Рішення прийнято.
Головуючий

В. М. Палій

Секретар

О. В. Зубков

Вик. Зубков О.В.
Тел.: (063) 572-70-74

