!02660 Україна, м. Київ,
вул. Братиславська, 52
тел./ факс (38 044) 594-65-21
тел
(38 044) 594-65-04
тел/факс (38 044) 594-65-09
тел
(38 044) 594-65-24
e-mail:
palivnik@ukr.net

ГРОМАДСЬКА РАДА ПРИ ДЕРЖАВНІЙ
СЛУЖБІ УКРАЇНИ У СПРАВАХ
ВЕТЕРАНІВ ВІЙНИ ТА УЧАСНИКІВ
АНТИТЕРОРИСТИЧНОЇ ОПЕРАЦІЇ

02660 Uкгаіпе, Кiev,
Str. Bratislavska, 52
Tel/fax
(38 044) 594-65-21
Tel
(38 044) 594-65-04
Tel/fax
(38 044) 594-65-09
Tel
(38 044) 594-65-24
e-mail:
palivnik@ukr.net

Вих. № 7777/40 від 08.06.2018 року
Першому заступнику Голови
Державної служби України у справах
ветеранів війни та учасників
антитерористичної операції
МАЛЬЦЕВУ І.В.,

Шановний Ігоре Всеволодовичу!
Надсилаю Протокол №3 засідання Громадської ради при Державній службі
України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції від
30.05.2018 року.
Додається на 1 арк.

З повагою,
Голова ГР при ДСУСВВУАТО
В.М. Палій

Вик. Зубков О.В.
Тел.:063-572-7074
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Додаток

Протокол № 3
засідання Громадської ради при Державній службі України у справах ветеранів
війни та учасників антитерористичної операції (далі – ГР при ДСУСВВУАТО)
Місце проведення: вул. Бастіонна, 11, м. Київ, Київський міський Палац ветеранів, конференц зала.
Дата та час проведення: 30 травня 2018року, 11.00-13.00
Присутні: члени Громадської ради в кількості 24 осіб, з 35 обраних.
Відсутні: члени ГР у кількості 11 осіб, а саме: Білосвіт М.В., Григоренко В.В., Жилкін Я.О., Лисак
Л.П., Міхнюк І.В., Ніколаенко Л.Б., Потапенко В.В., Ситник А.В., Тріскач С.М., Червонописький С.В.,
Шевченко О.Є..
Присутні: представники інших громадських об'єднань у кількості 18 осіб.
Голосували: за: 24 , проти: 0, утримались: 0.
Рішення прийнято.
Головуючий: Палій В.М.
Секретар: Кремнєв А.В.
Порядок денний
1. Про підсумки результатів другої хвилі Всеукраїнських безстрокових, публічних, протестних,
мирних акцій ветеранів щодо захисту прав та свобод громадян поважного віку та участь ГР
при ДСУСВВУАТО в організації заходів третього етапу спільних дій ВГО (МГО).
Довідач: Палій В.М.
2. Різне.
Голосували: за: 24 , проти: 0 , утримались: 0.
Рішення прийнято.
З першого питання порядку денного:
Слухали: Інформацію Голови ГР при ДСУСВВУАТО Палія В.М.
Виступили: Семерич Ю.П., Федорчук Г.М., Кабанченко Г.В., Колісник М.Г., Лалак О.М.,
Павловський В.А., Підсольонов Є.І.,
Вирішили:
1. Інформацію Палія В.М. та осіб що виступили взяти до відома.
2. Засідання ГР при ДСУСВВУАТО відмічає те, що головним результатом спільної роботи ВГО
(МГО) – членів ГР при ДСУСВВУАТО, їх осередків та представництв в областях, містах та
районах є консолідація спільної діяльності, що надало можливість активними спільними
діями і перш за все проведенням 10-ти етапів Всеукраїнських безстрокових, публічних,
протестних, мирних акцій досягти таких результатів:
2.1. Ініціювати підготовку проекту Постанови Верховної Ради України від 17.01.2018 року
№7492 «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби та деяких інших
осіб».
2.2. Зупинити дію постанови КМУ від 27.12.2017 року №1052 «Про внесення змін до пункту
10 постанови КМУ №704 від 30.08.2017 року».
2.3. Змусити Уряд прийняти постанову КМУ від 21.02.2018 року № 103 «Про пенсійне
забезпечення осіб, звільнених з військової служби та деяких інших осіб» , яка надала
можливість розпочати процес перерахунку пенсій, але не в повній мірі, відповідно до вимог
постанови КМУ № 704.
2.4. Призупинити процес підготовки до розгляду Верховною Радою України приховано
розробленого Мінсоцполітики проекту Закону України щодо внесення змін до Закону
України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби та деяких інших
осіб» - № 2262.
3. Засідання також відмічає те що в результаті низького рівня активності ветеранської
спільноти Уряд і у першу чергу Міністерство соціальної політики не тільки не зупинили
наступ на права та свободи ветеранської спільноти та їх громадських об’єднань, а навпаки:
3.1. 17.12.2017 року прийнята постанова КМУ №1052 «Про внесення змін до пункту 10
постанови КМУ від 30.08.2017 року №704».
3.2. 21.02.2018 року прийнята постанова КМУ № 103 «Про перерахування пенсій особам
звільнених з військової служби та деяким іншим категоріям осіб», якою за розрахунками
Аналітично-експертної групи Всеукраїнського Оргкомітету «осучаснили» пенсії ветеранів у
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середньому на 38%, коли якість життя і, перш за все, купівельна спроможність пенсіонерів
за ці роки знизилась більш ніж на 400%.
3.3. 14.02.2018 року прийнята постанова КМУ № 156 «Деякі питання надання фінансової
підтримки громадським об’єднанням ветеранів» та 23.05.2018 року внесені зміни до
постанови КМУ від 12.10.2011 року № 1049 якими в порушення Конституції України та
статей 2, 22 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»
від 22.10.1993 року № 3551-12, статті 6-5 Закону України «Про жертви нацистських
переслідувань» від 23.03.2000 року №1584 громадські об’єднання ветеранів війни, учасників
бойових дій позбавлені державної фінансової підтримки статутної діяльності.
3.4. 14.03.2018 року прийнята постанова КМУ «Про деякі питання надання пільг у
готівковій формі з оплати проїзду усіма видами транспорту загального користування на
міських, приміських та міжміських маршрутах».
3.5. І головне, Міністерством соціальної політики України приховано та з грубим
порушенням статей 1,3, 8, 21, 22, 24, 58, п.6 ст 92, ст.95 Конституції України підготовлений
проект Закону України щодо перерахунку пенсій осіб звільнених з військової служби та
деяких інших осіб, що при умові прийняття його, по суті, знищить Закон України «Про
пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби та деяких інших осіб» - № 2262.
4. Оцінюючи ситуацію що склалася Засідання пропонує організувати підготовку до
проведення третьої хвилі Всеукраїнських безстрокових, публічних, протестних, мирних
акцій з питань захисту прав та свобод ветеранів та всих громадян поважного віку. При
підготовці до публічних акцій третьої хвилі:
4.1. До участі у публічних акціях залучити всіх пенсіонерів України.
4.2. Доручити Аналітично - експертній групі завершити розробку узагальнених вимог
ветеранської спільноти та всіх пенсіонерів до влади (до 25.06.2018 року) та розробку раніше
визначених типових позовних заяв до суду, проектів запитів та звернень до Конституційного
Суду, інших типових документів що стосуються захисту прав та свобод ветеранів та всіх
пенсіонерів. Перелік та назви цих документів та план їх розробки підготувати до 15.06.2018
року.
4.3. Керівникам ВГО (МГО) – членам ГР при ДСУСВВУАТО спільними зусиллями
активізувати інформаційно – пропагандистську діяльність всіх ветеранських громадських
об`єднань.
Бути в постійній готовності розпочати третю хвилю проведення її першого етапу при
появі загрози розгляду Верховною Радою України проекту закону приховано розробленого
Мінсоцполітики щодо внесення змін до Закону України №2262.
Основні зусилля Всеукраїнських безстрокових, публічних, протестних, мирних акцій
спланувати на осінь, а в червні – серпні місяцях спланувати та проводити окремі публічні
різноманітні акції, участь у засіданнях суду, роботу з депутатами Верховної Ради України,
обласними, міськими та районними органами влади та місцевого самоврядування,
підготовку та надіслання звернень та пропозицій ВГО (МГО) – членів ГР при
ДСУСВВУАТО та окремих членів ветеранських об`єднань, народним депутатам та
керівникам центральних та місцевих органів влади та органів місцевого самоврядування.
5. Керівникам ВГО (МГО) – членам ГР при ДСУСВВУАТО їх обласних, міських та районних
осередків (представництв) з метою підготовки та якісного проведення заходів третьої хвилі
Всеукраїнських безстрокових, публічних, протестних, мирних заходів продовжити роботу
щодо подальшої консолідації спільної діяльності шляхом створення ГС «КРВГОУ» областей
(де вони ще не створені) міст та районів, організаційних комітетів, та координаційних
штабів областей, міст та районів відповідно до Вих. № 77777/18 від 26.01.2018 року, Вих. №
159 від 11.05.2018 року, та Вих. № 161 від 21.05.2018 року.
6. Доручити Голові ГР при ДСУСВВУАТО підготувати листа з питань організації виконання
рішень прийнятих на засіданні та надіслати його відповідним адресатам.
Голосували: за: 24 , проти: 0 , утримались: 0.
Рішення прийнято.

Головуючий:

Палій В.М.

Секретар:

Кремнєв А.В.
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