Протокол № 13
засідання Громадської ради при Державній службі України у справах
ветеранів війни та учасників антитерористичної операції
(далі – ГР при ДСУСВВУАТО)
Місце проведення: вул. Бастіонна 11, Київський міський Палац ветеранів.
Дата та час проведення: 11.12.2017 року, 14.00 – 16.00.
Присутні: члени Громадської ради в кількості 29 осіб, з 35 обраних.
Відсутні: члени ГР у кількості 6 осіб, а саме: Григоренко В.В., Жилкін Я.О.,
В.В., Ситник А.В., Тріскач С.М., Шевченко О.Є..

Потапенко

Засідання правочинне.
Головуючий: Палій В.М.
Секретар: Зубков О.В.
Голосували; за 29 , проти 0 , утримались 0.
Рішення прийнято.
Порядок денний:
1. Про порушення Конституції України, законів України та інших нормативноправових актів з питань підготовки змін до правил державної фінансової підтримки
всеукраїнських громадських об’єднань ветеранів війни та учасників антитерористичної
операції та перерахунку пенсій осіб, звільнених з військової служби та деяких інших осіб.
2. Різне.
Голосували: за 29 , проти 0 , утрималось 0.
Рішення прийнято.
З першого питання порядку денного
Слухали: інформацію Палія В.М.
Виступили: Валько М.В., Гуменюк В.О., Кабанченко Г.В., Колісник М.Г., Попович В.В.,
Семерич Ю.П., Сінченко С.Г.
Вирішили:
1. Інформацію Палія В.М. та осіб, що виступили взяти до відома.
2. Засідання Громадської ради заявляє про те, що організована група чиновників
Мінсоцполітики в порушення Конституції України, Закону України від 22.10.1993 року
№3551-12 “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, інших законів
України робить чергову спробу імітації проведення консультацій з громадськістю шляхом
маніпуляцій, шахрайства, закулісних операцій, нехтуючи
Порядком їх проведення,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.11.2017 року № 996 “Про
забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики”.
Ми з цього приводу звертались особисто до Міністра соціальної політики Реви А.О.,
Першого заступника Голови ДСУСВВУАТО Мальцева І.В., Голови ГР при Мінсоцполітики
Ліпіріді О.Д. (Додаток 1) з проханнями та пропозиціями зупинити протиправні дії окремої
групи посадових осіб Мінсоцполітики. Але ці дії, які оголошені на сайті Мінсоцполітики
(Додаток 2)продовжені на засіданні ГР при Мінсоцполітики
8 грудня 2017 року.
3. Ухвалити зміст аналізу чергової спроби організованої групи чиновників
Міністерства соціальної політики України порушити вимоги Конституції України, законів
України та втручання в діяльність ветеранських громадських об`єднань (Додаток 3).
4. Керівникам ВГО (МГО) підготувати та надіслати “Заяви про злочини скоєні
групою посадових осіб за попередньою змовою” (Додаток 4).

5. Керівникам ВГО (МГО) підготувати та надіслати Міністру соціальної політики
України Запити на проведення громадської експертизи діяльності Міністерства соціальної
політики України відповідно до “Порядку сприяння проведенню громадської експертизи
діяльності органів виконавчої влади”, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 05.10.2008 року № 976 зі змінами (Додаток 5).
6. Ухвалити зміст звернень до Президента України та Прем’єр-міністра України Вих.
№27/01 від 11.12.2017 року (Додаток 6) та Вих. №27/02 від 11.12.2017 року (Додаток 7),
№27 від 09.12.2017 року (Додаток 8).
7. Громадська рада пропонує доручити Штабу Оргкомітету надіслати колективні
звернення особисто кожному депутату Верховної Ради України з пропозиціями надати
відповіді на Звернення VI Всеукраїнського форуму ветеранів та наші пропозиції, які
надсилались двічі протягом 2017 року (Додаток 9).
8. Пропонувати кандидатуру Білосвіта Миколи Володимировича для розгляду
конкурсною комісією на посаду Голови ДСУСВВУАТО.
Голосували: за 29 , проти 0 , утрималось 0.
Рішення прийнято.
Додатки:
1. Вих. № 16.від 30.11.2017 року та Вих. № 09 від 27.11.2017 року на 9-ти арк.
2. Оголошення на сайті Мінсоцполітики на 7-ми арк.
3. Аналіз дій організованої групи чиновників Мінсоцполітики на 2-х арк.
4. Заява про злочин…(Зразок проекту документу) на 2-х арк.
5. Запит на проведення громадської експертизи….
6. Вих. № 27/01 від 11.12.2017 року на 15 –ти арк.
7. Вих. № 27/02 від 11.12.2017 року на 14 –ти арк.
8. Вих. № 27 від 09.12.2017 року на 2 –х арк.
9. Вих. № 10/05 від 07.12.2017 року на 5 –ти арк.

Головуючий

В. М. Палій

Секретар

О. В. Зубков

