Протокол № 14
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: 27.12.2017 року, 11.00 – 13.00.
Присутні: члени Громадської ради в кількості 28 осіб, з 35 обраних, керівники
(представники) громадських об’єднань ветеранів війни, учасників антитерористичної
операції у кількості 4 осіб.
Відсутні: члени ГР у кількості 7 осіб, а саме: Григоренко В.В., Данілов А.В., Жилкін Я.О.,
Потапенко В.В., Ситник А.В., Тріскач С.М., Шевченко О.Є..
Замість: Доманського В.А. – Алімов О.Ф., Корнійчука В.М. – Карацюба А.М., Савича О.О. –
Зубков О.В., Сінченко С.Г., - Хмелюк М.А., Степанчука С.Г. – Асман Н.Є., Стеценка О.О. –
Рудик О.І., Федорчука Г.М. – Пономаренко В.А., Шмакова В.В. – Крисько М.В..
Присутні:
від органів виконавчої влади:
- Заступник Голови ДСУСВВУАТО – Марченко В.С.
- Заступник директора департаменту-начальник відділу – Бубленко Ю.П.
- Заступник директора департаменту-начальник відділу – Соболєв Ю.М.
від громадських об'єднань: Безима М.А., Кабанченко Г.В., Колесніченко В.М., Осіпенко В.І.
Засідання правочинне.
Головуючий: Палій В.М.
Секретар: Зубков О.В.
Голосували: за 28 , проти 0 , утримались 0.
Рішення прийнято.

1.
2.
3.
4.

Порядок денний:
Про підготовку звіту роботи комітетів та ГР при ДСУСВВУАТО.
Про підготовку пропозицій до Орієнтованого плану проведення консультацій з
громадськістю ДСУСВВУАТО на 2018 рік.
Про стан фінансової підтримки ВГО ветеранів війни та учасників АТО у 2017 році.
Різне.

Голосували: за 28, проти 0 , утрималось 0.
Рішення прийнято.
З першого питання порядку денного
Слухали: інформацію Голови ГР при ДСУСВВУАТО Палія В.М.
Вирішили:
1. Інформацію Палія В.М. про невиконання жодним комітетом громадської ради
доручення засідання громадської ради від 03.11.2017 року Протокол №11 про подання до
30.11.2017 року звіту про роботу комітетів ГР при ДСУСВВУАТО у 2017 році взяти до
відому.
2. Засідання ГР при ДСУСВВУАТО доручає головам комітетів та їх заступникам
подати звіт про діяльність комітетів у 2017 році до 05.01.2018 року.
3. Всім членам ГР при ДСУСВВУАТО до 05.01.2018 року надіслати інформацію про
вклад кожного громадського об’єднання, представники яких є членами Громадської ради, в її
діяльність у 2017 році. Відсутність такої інформації на e-mail: palivnik@ukr.net буде
підставою зробити висновок про відсутність будь якої діяльності цих громадських об'єднань
в роботі громадської ради у 2017 році

Голосували: за 28, проти 0, утримались 1.
Рішення прийнято.
З другого питання порядку денного
Слухали: Інформацію Голови ГР при ДСУСВВУАТО Палія В.М.
Виступили: Крисько М.В.
Вирішили:
1. Інформацію Палія В.М. та осіб, що виступили про відсутність майже жодних
пропозицій від всіх членів громадської ради до проекту Орієнтовного плану проведення
консультацій з громадськістю ДСУСВВУАТО на 2018 рік (вих. №7777/135 від 15.12.2017
року) відсутня.
2. Ухвалити пропозиції Палія В.М. до проекту Плану проведення консультацій з
громадськістю ДСУСВВУАТО на 2018 рік.
3. Пропозиції до проекту Плану роботи ДСУСВВУАТО на 2018 рік надіслати до
05.01.2018 року на e-mail: palivnik@ukr.net.
Голосували: за 28 , проти 0, утримались 0
Рішення прийнято.
З третього питання порядку денного
Слухали: Інформацію Голови ГР при ДСУСВВУАТО Палія В.М..
Виступили:
- Марченко В.С. – проінформував, що Ліпіріді О.Д. особисто надано листа про
ненадання державних коштів у зв’язку з недоцільності його проекту. Ставлення до всіх
громадських об’єднань повинно бути однакове.
- Бубленко Ю.П. – проінформував, що Держслужба зробила все для того, щоб державні
кошти на друге півріччя 2017 року дійшли до кожного громадського об’єднання, які
отримують кошти державної допомоги на свою статутну діяльність.
- Карацюба А.М. – чому після закінчення перевірки Аудиторською службою України,
через тиждень починає перевірку Рахункова палата України, не зрозуміло з якою метою?
- Попович В.В. – за те, що трапилось в цьому році з розподілом коштів фінансової
підтримки громадських об’єднань хтось має відповідати. Якщо такі дії Мінсоцполітики
України та ДСУСВВУАТО будуть продовжені, то і в майбутньому повториться таке
відношення до нас, громадських об’єднань ветеранів. Це все є уроком на майбутнє. В
наступному році незалежно від того, чи буде призначений Голова Служби, розподіл коштів
необхідно завершити до 25.01.2018 року.
- Сасько О.В. – Державна служба і Мінсоцполітики має право консультуватися з ким
завгодно. Паспорт фінансування розробляє і підписує Міністр соціальної політики. Він може
винести на засідання Уряду пропозиції щодо відтермінування або скасування постанови
КМУ від 30.08.2017 р. №704. Якщо це відбудеться то ВГО “Спілка офіцерів України” буде
виказувати недовіру Міністру соціальної політики України.
- Старіков О.І. – якщо чиновник не виконує вимоги чинного законодавства то його
треба притягувати до дисциплінарної відповідальності. ДСУСВВУАТО провести
аудиторську перевірку всіх громадських об’єднань, які отримують державні кошти.
Результати перевірки оприлюднити на сайті ДСУСВВУАТО, тоді всі запити та припущення
самі відпадуть.
- Шамрай В.І. – ще в 2013 році на нараді у Президента України Голова Держслужби за
не повне виконання своїх обов’язків, був звільнений з посади.
Вирішили:
1. Інформацію Палія В.М. та осіб, що виступили, про дії високопосадовців
Міністерства соціальної політики України та окремих чиновників Державної служби щодо
порушень Конституції України, Закону України від 22.10.1993 р. №3551 “Про статус
ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, Закону України від 21.12.2016 № 1801-VIII
“Про Державний бюджет України на 2017 рік”, постанов Кабінету Міністрів України від 12
жовтня 2011 року № 1049 “Про затвердження Порядку проведення конкурсу з визначення
програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для
виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка” та від 07 березня 2012 року

№ 176 “Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному
бюджеті на фінансову підтримку громадських об’єднань інвалідів та ветеранів, заходи з
відвідування військових поховань і військових пам’ятників та з відзначення Дня пам’яті та
примирення, Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні” щодо державної
фінансової підтримки ВГО учасників війни та антитерористичної операції у 2017 році взяти
до відома.
2. Керівникам ВГО ветеранів війни та учасників АТО підготувати позовні заяви до
відповідних правоохоронних органів щодо організованої діяльності окремої групи посадових
осіб Мінсоцполітики, щодо порушення Конституції України, законів України та діючих
підзаконних актів Кабінету Міністрів України з питань фінансової підтримки діяльності
громадських об'єднань ветеранів війни та учасників антитерористичної операції розглянути
їх зміст у січні 2018 року та надіслати їх до 25.01.2018 року до відповідних правоохоронних
органів.
3. Пропонувати Державній службі до 25.01.2018 року провести засідання робочої групи
з питань розподілу державних коштів фінансової підтримки діяльності ВГО ветеранів війни
та учасників антитерористичної операції у 2018 році.
Голосували: за 28, проти 0, утримались 0.
Рішення прийнято.
З четвертого питання порядку денного
Слухали: інформацію Кабанченка Г.В..
Виступили: Безима М.А., Маматов О.Л., Крисько М.В., Палій В.М..
Вирішили:
1. Інформацію Кабанченка Г.В. та осіб, що виступили щодо порушення Міністром
соціальної політики України Конституції України, законів України та постанови Кабінету
Міністрів України від 03.11.2010 р. № 996 взяти до відома.
2. Ухвалити проект Змісту Вимог ВГО (МГО) України щодо негайного припинення
системних порушень прав і свобод людини, закріплених Міжнародною Конвенцією про
захист прав людини та основоположних свобод та Конституцією України.
3. Керівникам ВГО (МГО) ветеранів війни та учасників АТО організувати надіслання
вище вказаних вимог депутатам Верховної Ради України, Президенту України, Прем’єрміністру України, керівникам центральних та місцевих органів влади.
4. Штабу Організаційного комітету ВГО (МГО) ветеранів війни та учасників АТО
продовжити роботу щодо організації та проведення безтермінових, мирних публічних акцій.
5. Керівникам ВГО (МГО), членам ГР при ДСУСВВУАТО свої пропозиції до змісту
тексту Вимог надіслати на e-mail: palivnik@ukr.net до 12.00 29.12.2017 року.
Голосували: за 28 , проти 0, утримались 1.
Рішення прийнято.

Головуючий

В. М. Палій

Секретар

О. В. Зубков

