Протокол № 12
засідання Громадської ради при Державній службі України у справах ветеранів
війни та учасників антитерористичної операції (далі – ГР при ДСУСВВУАТО)
Місце проведення: м. Київ, провулок Музейний, 12, кім. 203.
Дата та час проведення: 16 листопада 2017року, 11.00-14.00
Присутні: члени Громадської ради в кількості 25 осіб, з 35 обраних.
Відсутні: члени ГР у кількості 10 осіб, а саме: Григоренко В.В., Доманський А.В., Іванова
В.В., Лисак Л.П., Потапенко В.В., Ситник А.В., Старіков О.І., Степанчук С.Г., Шевченко О.Є.,
Шеремета В.В.
Замість: Білосвіта М.В. – Руденко О.В., Гулей А.В. – Самойлик М.А., Данілова А.В. –
Шабовта С.Б., Жилкіна – Боргун Т.В., Корнійчука В.М. – Карлов П.П., Міхнюк І.В. –
Тітаренко Л.А., Савича О.О. – Зубков О.В., Саська О.В. – Головецький М.А., Стеценка О.О. –
Рудик О.І., Суботіна В.О. – Валько М.В., Федорчука Г.М. – Іщук В.М., Червонописький С.В. –
Літвінов О.І. Шамрая В.І. – Попович В.В., Шмакова В.В. – Охріменко Ж.Ю.
Присутні:
1. Від ДСУСВВУАТО:
- Перший заступник Голови ДСУСВВУАТО – Мальцев І.В.;
- Заступник Голови ДСУСВВУАТО – Марченко В.С.;
- Директор Департаменту по роботі з ветеранами війни та учасниками
антитерористичної операції – Лапа С.В.;
- Заступник директора департаменту-начальник відділу – Бубленко Ю.П.
2. Представники громадських об'єднань у кількості 11 осіб.
Засідання правочинне.
Головуючий: Палій В.М.
Секретар: Зубков О.В.
Голосували: за: 25 , проти: 0 , утримались: 0.
Рішення прийнято.
Порядок денний:
1.
Про проект постанови Кабінету Міністрів України “Питання надання фінансової
підтримки 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”.
Доповідач: представник Міністерства соціальної політики України.
Співдоповідач: Голова ГР при ДСУСВВУАТО Палій В.М.
2.
Різне:
2.1. Про стан фінансової підтримки діяльності громадських об’єднань ветеранів
війни та учасників антитерористичної операції.
Доповідач: Голова Робочої групи з питань захисту прав та свобод ветеранів
Попович В.В.
2.2. Про стан діяльності центральних органів влади з питань пенсійного забезпечення
військовослужбовців та деяких інших осіб, та підготовки до перерахунку їх пенсій.
Доповідач: член Організаційного комітету з питань діяльності громадських об'єднань
ветеранів щодо перерахунку пенсій Зюбанова Т.А.
Голосували: за: 25, проти: 0, утримались: 0.
Рішення прийнято.
З першого питання порядку денного
Перед початком розгляду питання Голова Громадської ради Палій В.М. повідомив про
те, що посадові особи Мінсоцполітики, які ініціювали обговорення проекту постанови
Кабінету Міністрів України “Питання надання фінансової підтримки 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” на засідання ГР при ДСУСВВУАТО не прибули (Вих.
№4714/03/05.4-17 від 14.11.2017 року – Додаток 1, лист ДСУСВВУАТО від 24.10.2017 року –
Додаток 2).
У зв'язку з ситуацією, що склалася, було прийнято рішення щодо розгляду цього
питання без участі посадових осіб Мінсоцполітики, які планували презентувати проект
для обговорення.
Слухали: Інформацію заступника Голови ГР при ДСУСВВУАТО Палія В.М.
Виступили: Попович В.В., Тріскач С.М., Семерич Ю.П., Маматов О.Л.,
Головецький М.А., Сінченко С.Г., Ульянов О., Літвінов О.І., Стеценко Ю..
Вирішили:
1. Інформацію Палія В.М. та осіб, що виступили взяти до відома.
2. Засідання Громадської ради при ДСУСВВУАТО заявляє про те, що за всю каденцію
роботи нинішнього складу керівництва Міністерства соціальної політики України на
багаточисельні звернення громадських об’єднань ветеранів війни та учасників
антитерористичної операції про необхідність проведення консультацій з громадськістю
відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів від 03.10.2010 року №996 “Про
забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики” жодного
разу Міністром не було прийнято рішення на проведення таких консультацій з
громадськістю, вони ні разу не проводились (Додатки 3,4,5).
3. Засідання Громадської ради відмічає наступне:
3.1.
Проект постанови Кабінету Міністрів України “Питання надання
фінансової підтримки 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” є нелегітимним, так як
розроблений з порушенням вимог статей 3,5,17,21,22,24,36,46, 92 Конституції України, статей
2,20 Закону України від 22.10.1993 “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального
захисту” та інших нормативно-правових чинників України, у зв'язку з чим, не може бути
предметом консультацій з громадськістю з причин, надісланих за дорученням ГР при
ДСУСВВУАТО (вих. №.7777/118 від 10.11.2017 року – Додаток 2).
3.2. У проекті постанови Кабінету Міністрів України “Питання надання
фінансової підтримки 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” не враховані колективні
пропозиції керівників ВГО (МГО) ветеранів війни та учасників АТО (Додаток 4).
4. Засідання Громадської ради констатує те, що сьогоднішнє засідання не є складовою
частиною громадського обговорення, так як не виконаний жодний пункт “Порядку
проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної
політики” затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.10.2010 року №996
“Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики” та
Рішення на проведення консультацій з громадськістю не прийнято та не оприлюднено.
5. Засідання Громадської ради звертається до Міністра соціальної політики
України, Першого заступника Голови ДСУСВВУАТО з такими пропозиціями:
5.1.
Підготувати та провести консультації з громадськістю шляхом
публічного обговорення у строгій відповідності до вимог пунктів 7 – 21, 24 “Порядку
проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної
політики” затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.10.2010 року
№996 “Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної
політики”.
5.2. Провести розслідування щодо очевидних фактів системних порушень
Конституції України, законів України, перевищення службових повноважень окремими
посадовими особами, які не спроможні протягом більше року підготувати проект
постанови КМУ.

6. Проведення консультацій з громадськістю доручити ДСУСВВУАТО та провести
їх як зразково-показові з методичної точки зору для навчання посадових осіб
Мінсоцполітики та Держслужби.
7. Ухвалити зміст колективного звернення до Прем’єр-міністра України з основних
проблемних питань ветеранського руху України.
8. Громадська рада пропонує Руденко О.В., Сапсаю В.Г. та Ульянову О. до 25 11.2017
року підготувати проект звернення до ГПУ на бездіяльність деяких чиновників
Мінсоцполітики та розіслати членам Громадської ради для ознайомлення та зауважень.
Голосували: за: 25, проти: 0, утримались: 0.
Рішення прийнято.
З другого питання порядку денного
2.1 Слухали: Інформацію Голови Робочої групи Поповича В.В.
Виступили: Ламбурський О.Б., Демідов М.Д., Шабовта С.Б., Валько М.В., Руденко О.В.,
Валько М.В., Тріскач С.М..
Вирішили:
1. Інформацію Поповича В.В. та осіб, що виступили взяти до відома.
2. Засідання Громадської ради, аналізуючи ситуацію, що склалася, прийшло до
висновку та заявляє про те, що безпосередньо підлеглі особи Міністру соціальної політики
жодного разу із сімнадцяти колективних звернень Вих. № 20 від 28.03.2017 року; Вих. №
26/3 від 12.04.2017 року; Вих. № 7777/22 від 27.04.2017 року; Вих. № 7777/36 від 03.05.2017
року; Вих. №7777/39 від 03.05.2017 року; Вих. №45 від 03.05.2017 року, Вих. №7777/57 від
21.06.2017 року, Вих. №85/02 від 05.10.2017 року, Вих. №7777/99 від 23.10.2017 року, Вих.
№7777/118 від 10.11.2017 року надісланих особисто Міністру соціальної політики України
протягом 2017 року, не доповіли їх Міністру на розгляд, відповіді на них надали інші
посадові особи Міністерства. Цим вони створили умови, що надали їм можливість
перевищити свої повноваження та надати неправомірні розпорядження, які створили
конфліктну ситуацію у ветеранському русі України. Підтвердженням цього є те, що
окремими чиновниками Мінсоцполітики використано відсутність на посаді Голови
Держслужби і непризначення тимчасово виконуючого обов’язки Голови Держслужби. Було
здійснено тиск на окремих чиновників Держслужби, в зговорі з ними спільними зусиллями
здійснено ревізію Пропозицій робочої групи від 10 березня 2017 року щодо розподілу коштів
для підтримки діяльності всеукраїнських громадських об'єднань у 2017 році. В результаті
вище викладеного та використовуючи провокаційний Наказ Міністра соціальної політики
України №740 від 05.05.2017р. яким було розподілено на 2017 рік тільки 50% коштів,
передбачених бюджетом України, створенням так званої “експертної групи”, до складу якої
були включені представники громадських організацій, які не можуть репрезентувати
громадські об’єднання ветеранів війни та учасників антитерористичної операції.
Маніпуляціями, допущенними під час підрахунку голосів на повторному засіданні робочої
групи від 06.09.2017 року, були створені умови для підготовки Наказу Міністра соціальної
політики України від 06.11.2017 року №1747. Крім того, в цьому наказі до розподілу коштів
включено п’ять громадських об'єднань, які відмовились в письмовому порядку
отримувати фінансову підтримку у 2017 році, та дві громадські організації які отримали
фінансову підтримку за окремими наказами Міністра.
Вище вказані події свідчать про порушення окремими чиновниками вимог чинного
законодавства під час перерозподілу решти (50%) коштів, передбачених Державним
бюджетом для підтримки діяльності громадських об’єднань у 2017 році. А виділення коштів
окремим громадським організаціям за новими заявами та у розмірі більше ніж 1,5 та 2 млн.
грн. свідчить про наявність корупційних схем та лобіювання таких рішень окремими
чиновниками Міністерства.
3. У зв’язку з ситуацією, що склалася, Засідання Громадської ради пропонує
Міністерству соціальної політики України та Державній службі у справах ветеранів війни та
учасників антитерористичної операції:
3.1. Терміново розглянути питання щодо виконання вимог Конституції України,
Законів України від 22.10.1993 року №3551-12 “Про статус ветеранів війни, гарантії їх

соціального захисту” (статті 2,20) та від 21.12.2016 № 1801-VIII “Про Державний бюджет
України на 2017 рік”, відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від
07.03.2012 року №176 та з урахуванням Пропозицій засідання Робочої групи від 10.03.2017
року з надання Пропозицій Мінсоцполітики щодо розподілу коштів, передбачених у
державному бюджеті на фінансову підтримку громадських об'єднань інвалідів та ветеранів,
що мають статус всеукраїнських на 2017 рік, видати Наказ Мінсоцполітики про розподіл
решти коштів фінансової підтримки громадських об'єднань ветеранів війни та
учасників антитерористичної операції у розмірі 3,8 млн. гривень.
3.2. Провести розслідування щодо порушень окремими чиновниками вимог
чинного законодавства при розподілі коштів державної фінансової підтримки громадських
об'єднань ветеранів війни та учасників антитерористичної операції, створення напруги в
ветеранському середовищі та умов для зростання недовіри ветеранів до чинної влади.
4. Доручити Правлінню ГР при ДСУСВВУАТО:
4.1. Утворити Експертну контрольну групу з питань запобігання корупційній
діяльності в Міністерстві соціальної політики України та Державній службі у справах
ветеранів війни та учасників антитерористичної операції.
4.2. У відповідності до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 05.11.2008
року №976 “Про затвердження Порядку сприяння проведенню громадської експертизи
діяльності органів виконавчої влади” підготувати запити до Міністерства соціальної політики
України та Державної служби у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної
операції щодо їх діяльності з виконання вимог Конституції України, чинних нормативноправових актів з питань захисту прав та свобод ветеранів, та діяльності громадських об’єднань
ветеранів війни та учасників антитерористичної операції.
4.3. Громадським об’єднанням ветеранів війни та учасників антитерористичної
операції організувати підготовку та подати позови на бездіяльність та порушення норм
Конституції України, так як Україна - це демократична, незалежна, суверенна, соціальна і
правова держава, де людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканість і безпека,
визначаються вищою соціальною цінністю, при цьому Держава відповідає перед людиною за
свою діяльність. Утвердження та забезпечення прав та свобод людини є головним обв’язком
Держави. А при прийнятті нових законів або внесення змін в чинні закони не
допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод.
Голосували: за: 25, проти: 0, утримались: 0.
Рішення прийнято.
2.2. Слухали: Інформацію члена Організаційного комітету з питань діяльності
громадських об’єднань ветеранів щодо перерахунку пенсій Зюбанову Т.А..
Виступили: Валько М.В., Головецький М.А., Попович В.В., Палій В.М.
Вирішили:
1. Інформацію Зюбанової Т.А. та осіб, що виступили взяти до відома.
2. Засідання громадської ради заявляє про те, що в Міністерстві соціальної політики
України приховано та не прозоро розробляються законопроект і проект постанови Кабінету
Міністрів України щодо внесення змін до деяких нормативно-правових актів України з питань
перерахунку пенсій військовослужбовців з урахуванням оновленого грошового забезпечення,
що породило підвищення соціальної напруги не тільки серед пенсіонерів звільнених з
військової служби, з органів внутрішніх справ, а й серед військовослужбовців, осіб рядового і
начальницького складу, особового складу усіх силових відомств, у тому числі, на території
проведення антитерористичної операції.
3. Засідання Громадської ради доручає Голові та Правлінню Громадської ради
підготувати звернення та надіслати їх керівництву Держави, керівникам відповідних органів
влади з пропозиціями:
3.1.
Вжити відповідних заходів реагування з метою відновлення конституційних
прав і гарантій належного пенсійного, соціального забезпечення із дотримання норм чинного
законодавства, зокрема Закону України від 09.04.1992 року №2262-ХІІ “Про пенсійне
забезпечення осіб звільнених з військової служби та деяких інших осіб”, який не потребує

внесення змін, спрямованих на погіршення його положень (ініціатором змін є
Мінсоцполітики).
3.2. Забезпечити перерахунок та виплату перерахованих пенсій військовим
пенсіонерам та деяким іншим особам усіх силових відомств, відповідно до постанови КМУ від
30.08.2017 року №704 з 01.01.2018 року та виплату перерахованих пенсій пенсіонерам органів
внутрішніх справ (міліції) по постанові КМУ №988 від 11.11.2015 року з 01.01.2016 року
згідно вимог чинного пенсійного законодавства відповідно до вимог Закону України від
09.04.1992 року №2262-ХІІ “Про пенсійне забезпечення осіб звільнених з військової служби та
деяких інших осіб”.
4. У зв’язку з тим, що практика цивілізованих, витриманих в рамках чинного
законодавства України протягом 2016 – 2017 років, багаточисельних звернень громадських
об’єднань ветеранів війни та учасників антитерористичної операції, у тому числі і
колективних, не сприйняті Міністерством соціальної політики і діалог між ними, і Міністром,
не встановлений. Засідання Громадської ради відмічає те, що цей метод роботи
центральними органами влади з питань захисту прав та свобод ветеранів себе вичерпав
та пропонує:
4.1. Підтримати пропозиції громадських об’єднань ветеранів та учасників
антитерористичної операції щодо підготовки та проведення публічних акцій (мітингів,
походів, маніфестацій та інше) в рамках вимог чинних законів України та інших нормативноправових актів.
4.2. Для організації та проведення публічних заходів утворити Організаційний
комітет, до складу якого включити керівників громадських об'єднань, які підписали
колективні звернення.
Голосували: за: 25, проти: 0, утримались: 0.
Рішення прийнято.
Додатки:
1. Вих. №4714/03/05.4-17 від 14.11.2017 року – на 2-х аркушах.
2. Лист ДСУСВВУАТО від 24.10.2017 року – на 1-му аркуші.
3. Вих. №68 від 30.10.2017 року – на 2-х аркушах.
4. Вих. №71 від 01.11.2017 року – на 2-х аркушах.
5. Пропозиції громадських об'єднань до проекту постанову Кабінету Міністрів України
“Питання надання фінансової підтримки 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” - на 2-х аркушах.

Головуючий

В. М. Палій

Секретар

О. В. Зубков

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

