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Протокол
Четвертого засідання Громадської ради при Міністерстві з питань
тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб
України (далі – ГР при МТОТ)
14 лютого 2019р.

МТОТ

о 10:00 год.

к. 305А, ІІІ поверх ,
б-р Лесі Українки, 26А
м. Київ

На засіданні були присутні:
Борисичев Геннадій –голова Громадської ради при МТОТ.
Кочеткова Катерина – секретар Громадської ради при МТОТ.
Тука Георгій - заступник Міністра (прибув на другу частину засідання).
Красько Олена, Петель Катерина (Сектор взаємодії із засобами масової
інформації та громадськістю МТОТ).
Гріб Ігор - начальник Департаменту МТОТ, голова комісії з розгляду питань
щодо надання допомоги особам, позбавленим особистої свободи
незаконними збройними формуваннями, окупаційною адміністрацією та/або
органами влади РФ на тимчасово окупованих територіях України та/або
території РФ у зв’язку з громадською або політичною діяльністю вказаних
осіб, а також підтримки зазначених осіб та членів їх сімей.
Члени Громадської ради при МТОТ, які були присутні на засіданні
Громадської ради при Міністерстві з питань тимчасово окупованих територій
та внутрішньо переміщених осіб України, в кількості 22 особи (максимальна
кількість під час засідання).
Безпосередня фізична присутність у залі засідання зафіксована секретарем
Кочетковою К.: Борисичев Г., Кочеткова К., Чуєшова А., Кузіна С., Гладкая
І., Нікіша Г., Васильченко Я., Куліковський О., Мотінова О., Зінченко А.,
Звєрєва К., Зиков Ю., Целовальніченко Н., Ригованов Р., Чмірьова В.,
Пантелюк Л., Поліванов О.; присутність в ході засідання в режимі скайпконференції зафіксована секретарем Кочетковою К.: Бакалюк М., Горбачов
Д., Козін С., Даруга С., Блажевич К.
Порядок денний засідання Громадської ради:
1. Відкриття засідання Головою ГР, вирішення питання щодо участі
окремих членів ГР в засіданні в режимі скайп-конференції.
2. Прийняття порядку денного засідання ГР.
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3. Діалог між представниками МТОТ і ГР (пропозиції з боку МТОТ щодо
Плану роботи ГР на 2019р., питання, відповіді, пропозиції від ГР).
4. Звіт та обговорення з приводу реалізації адвокаційної кампанії на
підтримку державної програми субвенцій на житло ВПО (Гладка І.,
Нікіша Г., Целовальніченко Н.).
5. Обговорення питання щодо необхідності прийняття Положення про
територіальних координаторів ГР.
6. Доповідь голови ЕР Целовальніченко Н. про рішення ЄСПЛ щодо неї,
про формування ГР та необхідність прийняття Положення про
Експертну Раду (Целовальніченко Н.).
7. Доповідь Зикова Ю. з приводу необхідності участі територіальних
координаторів ГР у прийнятті місцевих програм для ВПО (на прикладі
Винниці та області), надання повноважень Зикову Ю. від ГР для
здійснення адвокаційної кампанії у Вінницькій області.
8. Затвердження звіту щодо виконання Плану роботи ГР за 2018р.
Доповідачі: Борисичев Г., Целовальніченко Н., Нікіша Г.
9. Розгляд пропозицій та прийняття Плану роботи ГР на 2019р.
(доповідач Целовальніченко Н.).
10.Різне.
З ПЕРШОГО ПИТАННЯ СЛУХАЛИ:
Голова ГР Борисичев Г. відкрив засідання ГР при МТОТ і попросив
секретаря ГР Кочеткову К. та заступника Голови ГР Нікішу Г. перевірити та
встановити кількість присутніх членів, зокрема, встановити наявність
технічної можливості участі членів ГР в режимі скайп-конференції через
Інтернет в засіданні ГР.
Заступник голови ГР Нікіша Г. доповів, що п’ять членів ГР мають
намір приєднатися до засідання ГР в режимі скайп-конференції, на зв’язку
зараз знаходиться поки що один – Бакалюк М.
Голова ГР Борисичев Г. встановив, що кворум, необхідний для
проведення засідання ГР є, оскільки у засіданні приймає участь більше
половини членів ГР – 18 осіб, у тому числі, Бакалюк М. присутній в режимі
скайп-конференції, ще чотири члени ГР мають намір підключитися в режимі
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скайп-конференції пізніше (необхідний мінімум половина від складу членів
ГР – 13 осіб).
Голова ГР Борисичев Г. проголосив засідання ГР відкритим.
З ДРУГОГО ПИТАННЯ СЛУХАЛИ:
Голову ГР Борисичева Г., який запропонував проголосувати за проект
порядку денного третього засідання ГР, який був складений на підставі
спільних пропозицій членів ГР та МТОТ.
Гладку І. з приводу включення до порядку денного питання про
звернення члена ГР голови ГО «Закарпаття Донбас» Блажевича К.
Голову ГР Борисичева Г., який запропонував звернення члена ГР
голови ГО «Закарпаття Донбас» Блажевича К. розглянути у п. 10 порядку
денного.
ГОЛОСУВАЛИ: «за» – одностайно.
УХВАЛИЛИ:
Прийняти запропонований порядок денний засідання ГР при МТОТ,
питання щодо звернення члена ГР голови ГО «Закарпаття Донбас»
Блажевича К. розглянути у п. 10 порядку денного.
З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ СЛУХАЛИ:
Петель Катерину, яка повідомила, що Красько О. поки що не може
бути присутньою, а також що від МТОТ надійшли пропозиції до Плану
роботи ГР. На прохання присутніх членів ГР вона зачитала пропозиції МТОТ
і надала інформацію про те, що потрібна допомога в адвокації проектів
нормативно-правових актів, що підготовані МТОТ.
Борисичева Г., який висловив зауваження, що проведення діалогу з
МТОТ неможливе за відсутності заступника міністра Туки Г.Б. Крім того,
необхідно звернути особливу увагу на те, що МТОТ не завжди інформує ГР
про проведення громадських заходів, про які є інформація у МТОТ.
Після цього до засідання приєдналася Красько О.
Целовальніченко Н., яка повідомила, що листом ГР до МТОТ на
засідання ГР був запрошений у зв’язку з великої кількістю скарг на роботу
комісії Ігор Гріб - начальник Департаменту МТОТ, голова комісії з розгляду
питань щодо надання допомоги особам, позбавленим особистої свободи
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незаконними збройними формуваннями, окупаційною адміністрацією та/або
органами влади РФ на тимчасово окупованих територіях України та/або
території РФ у зв’язку з громадською або політичною діяльністю вказаних
осіб, а також підтримки зазначених осіб та членів їх сімей.
Гріба І., який повідомив про роботу комісії та про підстави відмови у
призначенні допомоги. Повідомив, що за чинним законодавством необхідне
підтвердження перебування у полоні поточного року, дія постанови КМУ не
розповсюджує свою дію за минулі роки (з 2014-2016р.р.), це є проблемою і
прогалиною законодавства. Є проблема підтвердження документально фактів
переслідування та перебування людей у полоні, адже документи т.н. «ЛДНР»
Україною не визнаються, є проблема підтвердження належності заявників до
громадянства України. Всього було 54 відмови. На думку, Гріба І. вирішити
проблему державної допомоги для людей, які перебували у полоні, можливо
лише шляхом врегулювання на рівні закону (для врегулювання та визначення
статусу людей, які перебувають у полоні в ОРДЛО). Але зараз діє лише
недосконала постанова КМУ.
Ригованов Р. спитав про персональний склад комісії, зокрема, хто бере
участь від Мінсоц, які суми були виплачені.
Поліванов О. спитав, чому допомога надається тільки людям, що
перебували у полоні з 2017р., це є несправедливим.
Зиков Ю. спитав, що може зробити ГР для того, щоб змінити ситуацію
на краще.
Целовальніченко Н. запропонувала ГР прийняти рішення-звернення до
МТОТ з проханням про підготовку проекту постанови про зміни до чинних
постанов КМУ з метою усунення несправедливості у підході щодо
визначення кола осіб, які перебували у полоні у 2014р., 2015, 2016р.р., і
мають право на отримання державної допомоги, а також з проханням
прийняти заходи для адвокації в ВРУ прийняття відповідного закону для
захисту прав осіб, позбавлених особистої свободи незаконними збройними
формуваннями, окупаційною адміністрацією та/або органами влади РФ на
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тимчасово окупованих територіях України та/або території РФ у зв’язку з
громадською або політичною діяльністю вказаних осіб, а саме: провести
круглий стіл за участі ГР, зацікавленої громадськості, представників МТОТ,
депутатів з профільного комітету ВРУ.
ГОЛОСУВАЛИ:

за — ―за‖ 17 осіб

за (скайп голосування) — ―за‖ 2 особи (Горбачов Д., Даруга С.)
УХВАЛИЛИ:
Прийняти рішення-звернення до МТОТ з проханням про підготовку
проекту постанови про зміни до чинних постанов КМУ з метою усунення
несправедливості у підході щодо визначення кола осіб, які перебували у
полоні у 2014р., 2015, 2016р.р., і мають право на отримання державної
допомоги, а також з проханням прийняти заходи для адвокації в ВРУ
прийняття відповідного закону для захисту прав осіб, позбавлених особистої
свободи
незаконними
збройними
формуваннями,
окупаційною
адміністрацією та/або органами влади РФ на тимчасово окупованих
територіях України та/або території РФ у зв’язку з громадською або
політичною діяльністю вказаних осіб, а саме: провести круглий стіл за участі
ГР, зацікавленої громадськості, представників МТОТ, депутатів з
профільного комітету ВРУ.
В 12:18 засідання покинув Ригованов Р.О.

З П’ЯТОГО ПИТАННЯ СЛУХАЛИ:
Борисичева Г., який повідомив про хід реалізації адвокаційної кампанії
на підтримку державної програми субвенцій на житло ВПО. Наразі, у межах
авдокаційної кампанії він як голова ГР проводить зустріч з ВПО на місцях у
різних регіонах України, заплановані зустрічі у більш ніж 60 містах України.
Найбільшою проблемою є відсутність інформації на місцях про існування
програми субвенцій на житло для ВПО, у зв’язку з чим органи місцевого
самоврядування належним чином не реагують на звернення громадян.
Целовальніченко Н., яка запропонувала МТОТ направити листи
роз’яснення від МТОТ, а також надати територіальним координаторам ГР
листи-підтримки від МТОТ для сприяння у проведенні адвокаційної кампанії
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на місцях, розмістити лист з інформацією про спільну роботу МТОТ і ГР з
цього питання для інформування органів влади на місцях.
Куліковський О. запропонував МТОТ поінформувати Асоціацію
органів місцевого самоврядування.
Красько О., яка зауважила, що інформування органів на місцях – це
гарна ідея, що можна, навіть, розробити інструкцію для громадян і органів
місцевого самоврядування, інфографіку.
Борисичев Г. поставив на голосування питання з приводу розміщення
на сайті МТОТ інформації про співпрацю МТОТ з ГР при МТОТ з приводу
впровадження в регіонах державної програми субвенцій на житло ВПО з
метою сприяння роботі ГР і територіальних координаторів на місцях з цього
питання, а також питання про направлення від МТОТ інформації до органів
місцевого самоврядування, голів ОДА про роботу програми субвенцій на
житло для ВПО.
ГОЛОСУВАЛИ:

за — ―за‖ 17 осіб

за (скайп голосування) — ―за‖ 2 особи (Горбачов Д., Даруга С.)
УХВАЛИЛИ:
Прийняти рішення-звернення до МТОТ з проханням розмістити на сайті
МТОТ інформацію про співпрацю МТОТ з ГР при МТОТ з приводу
впровадження в регіонах державної програми субвенцій на житло ВПО з
метою сприяння роботі ГР і територіальних координаторів на місцях з цього
питання, а також направити від МТОТ інформацію до органів місцевого
самоврядування, голів ОДА про роботу програми субвенцій на житло для
ВПО.
З П’ЯТОГО ПИТАННЯ СЛУХАЛИ:
Голощапову А., яка запропонувала

прийняти

Положення

про

територіальних координаторів ГР, оскільки необхідно чітко визначити їх
повноваження. Наразі, за участі голови ЕР Голощапова А. запропонувала
підготувати таке положення для розгляду у наступному засіданні. Заперечень
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така пропозиція не викликала, розгляд питання по суті перенесено на
наступне засідання.
Голова ГР Борисичев Г. об’явив про технічну перерву на півгодини. В 12:50
засідання покинули: Чмірьова В., Поліванов О., Мотінова О., Пантелюк Л.

Після технічної перерви у засіданні ГР голова ГР встановив наявність
кворуму 14 членів ГР, на засідання з’явився заступник міністра Тука Г.
З ШОСТОГО ПИТАННЯ СЛУХАЛИ:
Целовальніченко Н., яка повідомила, що на виконання рішень ГР були
зроблені запити до Міністерства юстиції України, до ЄСПЛ, Комітету
міністрів Ради Європи. Відповідь на такі запити не були отримані, натомість
була надана відповідь на запит журналіста з боку ЄСПЛ про те, що рішення
ЄСПЛ є внутрішнім, процедурним і не може бути надано. Рішення ЄСПЛ
відсутнє у базі рішень ЄСПЛ. Целовальніченко Н.Є. надала матеріали
журналістського розслідування щодо своєї ситуації, наголосила на тому, що
наразі порушується принцип презумпції невинуватості. Попросила ГР
висловитися з цього питання. Запропонувала ГР розглянути питання про
зняти її з посади голови Експертної ради.
Борисичева Г., який висловився з приводу того, що доступ до рішення
ЄСПЛ щодо Целовальніченко Н.Є. відсутній, перевірити обставини, на які
посилається ЄСПЛ неможливо, відсутні докази її винуватості. Запропонував
не розглядати питання щодо Целовальніченко Н.Є. до з’ясування всіх
обставин.
Заперечень з приводу такої пропозиції ніхто з присутніх не висловив.
Голова питання на голосування не ставив.
Целовальніченко Н. продовжила доповідь з шостого питання,
запропонувала приділити більше уваги інформуванню організацій з регіонів
про можливість участі в Експертній раді. Повідомила, що Голощапова А.
запропонувала розробити і прийняти Положення про ЕР, висловилася в
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підтримку такої пропозиції, запропонувала створити для цього робочу групу,
щоб прийняти таке Положення на наступному засіданні.
Голощапову А., яка висловилася про те, що до ЕР потрібно залучати
дійсно фахівців тільки на непостійній основі за потребами.
Борисичева Г., який нагадав, що значення Експертної ради – це не
тільки залучення експертів для виконання певних завдань, але й для зняття
соціальної напруги, для того, щоб всі громадські лідери, які бажають брати
участь у роботі ГР, могли цим скористатися. Запропонував створити робочу
групу для формування Експертної ради при ГР у складі Нікіша Г.,
Голощапова А., Гладка І.
ГОЛОСУВАЛИ:
 ―за‖ 12
 скайп - ―за‖ 3 (Горбачев, Блажевич, Даруга)
УХВАЛИЛИ:
Створити робочу групу щодо формування Експертної ради у складі
Нікіша Г., Голощапова А., Гладка І.:
З СЬОМОГО ПИТАННЯ СЛУХАЛИ:
Заступника голови ГР Зикова Ю. повідомив, що на місцевому рівні
відсутні цільові програми для ВПО, у зв’язку з цим у Винницькій області
його організація займається цим питанням і потребує підтримки Громадської
ради і МТОТ. Зокрема, він вважає, що необхідні зміни у чинне
законодавство, щоб залучення територіальних громад було більш ефективне,
а саме: до п. 15 Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету
місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо підтримки територій, які
зазнали негативного впливу внаслідок збройного конфлікту на сході України,
що затверджена Постановою КМУ від 04 жовтня 2017 р. № 769, щодо
звільнення ВПО від прив’язки до середньо сукупного доходу. Зиков Ю.
запропонував ГР підтримати його пропозицію до МТОТ, з свого боку він
зобов’язується письмово оформити таку пропозицію до МТОТ.
Борисичев Г. підтримав пропозицію Зикова Ю. і поставив питання на
голосування.
ГОЛОСУВАЛИ:

за — ―за‖ 12

за скайп - ―за‖ 1 ( Даруга С.)
УХВАЛИЛИ:
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Підтримати пропозицію про необхідність внесення змін до п. 15
Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим
бюджетам на здійснення заходів щодо підтримки територій, які зазнали
негативного впливу внаслідок збройного конфлікту на сході України, що
затверджена Постановою КМУ від 04 жовтня 2017 р. № 769, щодо звільнення
ВПО від прив’язки до середньосукупного доходу, рекомендувати МТОТ
розглянути таку пропозицію і здійснити необхідні заходи для підготовки і
прийняття відповідних змін до чинного законодавства.
У зв’язку з тим, що заступник міністра Тука Г.Б. був відсутній у першу
частину засідання голова ГР Борисичев Г.В. запропонував повернутися ДО
ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ порядку денного, щоб поставити питання від членів
ГР заступнику міністра.
СЛУХАЛИ:
Целовальніченко Н., яка поставила питання заступнику міністра з
приводу участі МТОТ у залученні і реалізації грантових програм з питань
ВПО.
Тука Г. повідомив, що МТОТ безпосередньо не займається розподілом
грантових коштів, але має інформацію від партнерських організацій про такі
гранти та їх реалізацію. Порадив слідкувати за результатами роботи таких
програм, тому що за деякими програмами є деякі питання, є необхідність у
здійсненні антикорупційного моніторингу.
Целовальніченко Н. запропонувала рекомендувати МТОТ розмістити
інформацію про всі грантові програми, що стосуються ВПО та інших
постраждалих, які відомі МТОТ, а також розмістити на сайті контактні дані
Олександра Куліковського, як заступника голови з питань протидії та
боротьби

з

корупцією,

для

звернень

громадян,

уповноважити

О.Куліковського здійснювати моніторинг у цій сфері, збирати дані про
порушення прав громадян.
ГОЛОСУВАЛИ:
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 за — ―за‖ 12
 за скайп - ―за‖ 3 (Горбачев Д., Блажевич К., Даруга С.)
УХВАЛИЛИ:
Рекомендувати МТОТ розмістити інформацію про всі грантові
програми, що стосуються ВПО та інших постраждалих, які відомі МТОТ, а
також розмістити на сайті контактні дані Олександра Куліковського, як
заступника голови з питань протидії та боротьби з корупцією, для звернень
громадян, уповноважити О.Куліковського здійснювати моніторинг у цій
сфері, збирати дані про порушення прав громадян.
СЛУХАЛИ:
Голощапову А., яка звернулася до Туки Г.Б. з питанням про те, що
потрібна підтримка МТОТ запропонованої структури територіальних
координаторів ГР, така структура може виконувати аналогічні функції у
регіонах на кшталт програми радників при Мінсоц. Наразі, ГР розробляє
положення про територіальних координаторів ГР.
Туку Г., який погодився, що це цікаво, але потребує додаткового
вивчення та наявності фінансової підтримки.
Целовальніченко Н., яка звернулася до Туки Г.Б. з питанням про
участь МТОТ у комісії при КМУ, яка займається підготовкою
консолідованих вимог до держави-агресора. Громадськість цікавить
можливість бути присутніми на засіданнях такої комісії. Попросила
поставити на голосування ГР питання про звернення ГР до МТОТ і КМУ про
присутність громадськості на засіданнях такої комісії.
Туку Г., який схвалив таку пропозицію, але зауважив, що не всі
засідання комісії є відкритими.
Борисичев Г. поставив питання на голосування.
ГОЛОСУВАЛИ:

за — ―за‖ 12

за скайп - ―за‖ 3 (Горбачев Д., Блажевич К., Даруга С.)
УХВАЛИЛИ:
рекомендувати МТОТ розмістити інформацію про всі грантові програми, що
стосуються ВПО та інших постраждалих, які відомі МТОТ, а також
розмістити на сайті контактні дані Олександра Куліковського, як заступника
голови з питань протидії та боротьби з корупцією, для звернень громадян,
уповноважити О. Куліковського здійснювати моніторинг у цій сфері, збирати
дані про порушення прав громадян
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Голова ГР Борисичев Г. запропонував об’єднати розгляд восьмого та
дев’ятого питань порядку денного. Заперечень від членів ГР не було.
З ВОСЬМОГО ТА ДЕВ’ЯТОГО ПИТАННЯ СЛУХАЛИ:
Целовальніченко Н., яка нагадала, що у минулому році План роботи ГР
у зв’язку з тривалим затвердженням правових документів для початку роботи
ГР був прийнятий тільки 05.10.2018р.
Що було зроблено відповідно до Плану за два місяці минулого року:
 Від ГР було подані до МТОТ свої доповнення та зауваження до
проекту постанови КМУ «Про внесення змін до п.3 Порядку надання
щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для
покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житловокомунальних послуг», затвердженого постановою КМУ №505 від 1
жовтня 2014р., що був розроблений МТОТ.
 ГР підтримала вказані у Плані адвокаційні кампанії, зокрема була
проведена спільно з МТОТ прес-конференція 05.10.2018р., були
підготовлені і розміщені у ЗМІ інформаційні матеріали щодо програми
субвенцій на житло для ВПО, підготований зразок заяви для звернення
до органу місцевого самоврядування.
 Підготовлені та подані до МТОТ пропозиції до орієнтовного плану
проведення консультацій з громадськістю на 2019р. (строк: до початку
листопада 2018р.).
 Було проведено три засідання ГР, протоколи, рішення ГР були
опубліковані на офіційному сайті МТОТ.
 Додатково ГР взяла участь в адвокації підписання прем’єр-міністром
України Гройсманом В.Б. змін до Постанови КМУ від 04 жовтня 2017
р. № 769, затверджено Порядок та умови надання субвенції з
державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо
підтримки територій, які зазнали негативного впливу внаслідок
збройного конфлікту на сході України (були подані звернення).
 Додатково ГР взяла участь в консультаціях з громадськістю з приводу
розробкою МТОТ проекту Положення про державні стипендії імені
Левка Лук’яненка.
На жаль, у зв’язку з відсутністю будь-якої технічної та фінансової
підтримки діяльності ГР з боку МТОТ чи донорських організацій,
відсутністю власного приміщення, не вдалося реалізувати план щодо запитів
з приводу ефективності донорської допомоги щодо ВПО (як підготовчі дії до
проведення у подальшому громадської експертизи), а також щодо пілотного
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всеукраїнського заходу – телемосту за участі МТОТ (п.п.5, 6). Єдине
сприяння у роботі ГР з боку МТОТ полягає у наданні приміщення лише на
час проведення засідання ГР і в розміщенні на сайті МТОТ у розділі ГР
протоколів та інформації про діяльність ГР.
Целовальніченко Н. запропонувала у зв’язку з вище наведеним
замінити такі дії у Плані на більш доступні з врахуванням можливостей ГР та
організацій ГР. Зауважила, що у межах адвокаційної кампанії програми
субвенцій на житло ВПО керівництву ГР доречно встановити прямі контакти
з громадами переселенців у регіонах шляхом проведення прямих зустрічей на
місцях. Необхідно врахувати, що потрібно значно більше часу для реалізації
адвокаційних кампаній, брати участь у таких кампаніях ГР безпосередньо
може від свого імені, як колективний орган, так і через свого уповноваженого
представника, до такої кампанії в підтримку мають право долучатися
громадські організації членів ГР та їх партнерські організації.
Целовальніченко Н. запропонувала затвердити звіт про роботу ГР як
задовільну, з вказаними зауваженнями, зокрема, з приводу відсутності
технічної та фінансової підтримки діяльності ГР.
Целовальніченко Н. запропонувала продовжити проведення у 2019р.
проведення адвокаційних кампаній за 2018 р., внести до Плану роботи на
2019р. проведення зустрічей керівництва ГР з ВПО на місцях з метою
налагодження прямих зв’язків.
Борисичев Г., поставив на голосування затвердження звіту про
виконання Плану роботу ГР на 2018р., а також пролонгацію проведення
адвокаційних кампаній за 2018 р. на 2019р., внесення до Плану роботи ГР
проведення зустрічей керівництва ГР з ВПО на місцях з метою налагодження
прямих зв’язків, з метою підтримки впровадження в регіонах державної
програми субвенцій на житло для ВПО, залишити у Плані роботи ГР на 2019
п.п.1-4, 7 з Плану роботи ГР за 2018р. Зазначив, що зміни до Плану роботи
ГР на 2019р. можуть бути внесені у ході виконання такого Плану за
пропозиціями членів ГР на наступних засіданнях ГР.
ГОЛОСУВАЛИ:

за — ―за‖ 12

за скайп - ―за‖ 1 ( Даруга С.)
УХВАЛИЛИ:
Затвердити звіт про виконання Плану роботу ГР на 2018р., а також
пролонгацію проведення адвокаційних кампаній за 2018 р. на 2019р., внести
до Плану роботи на 2019р. проведення зустрічей керівництва ГР з ВПО на
місцях з метою налагодження прямих зв’язків, підтримки впровадження в
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регіонах державної програми субвенцій на житло для ВПО, залишити у Плані
роботи ГР на 2019 п.п. 1-4, 7 з Плану роботи ГР за 2018р.
Целовальніченко Н. запропонувала внести до Плану роботи ГР на
2019р. за пропозицією МТОТ участь ГР в адвокаційній кампанії щодо
реалізація та/або прийняття нормативно-правових актів, а саме:
1.
Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про
затвердження Порядку формуванняфондів житла для тимчасового
проживання внутрішньо переміщених осіб та Порядку безоплатного надання
і користування житловими приміщеннями з фондів житла для тимчасового
проживання внутрішньо переміщених осіб».
2. Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення зміни до
пункту 3 Порядку надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо
переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на
оплату житлово-комунальних послуг», затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України № 505 від 1 жовтня 2014 р.
3. Порядок та умови надання субвенції з державного бюджету місцевим
бюджетам на здійснення заходів щодо підтримки територій, що зазнали
негативного впливу внаслідок збройного конфлікту на сході України,
затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 04 жовтня 2017 р.
№ 769.
4. Проект розпорядження Кабінету Міністрів України «Про
затвердження Плану заходів з реалізації Стратегії інтеграції внутрішньо
переміщених осіб та впровадження довгострокових рішень щодо
внутрішнього переміщення на період до 2020 року», який затверджено
розпорядженням Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2018 № 944-р.
5. Проект Закону України «Про внесення змін до деяких законів України
щодо реєстрації місця проживання внутрішньо переміщених осіб», яким
запроваджується дієвий механізм обміну інформації між органами реєстрації
(реєстром територіальної громади) та структурними підрозділами з питань
соціального захисту (Єдиною базою даних про ВПО).
Борисичев Г. поставив питання на голосування.
ГОЛОСУВАЛИ:
 за — ―за‖ 12
 за скайп - ―за‖ 2 ( Даруга С., Блажевич К.)
УХВАЛИЛИ:
Внести до Плану роботи ГР на 2019р. за пропозицією МТОТ участь ГР в
адвокаційній кампанії щодо реалізація та/або прийняття нормативноправових актів, а саме:
1. Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження
Порядку формування фондів житла для тимчасового проживання внутрішньо
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переміщених осіб та Порядку безоплатного надання і користування
житловими приміщеннями з фондів житла для тимчасового проживання
внутрішньо переміщених осіб».
2. Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення зміни до
пункту 3 Порядку надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо
переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на
оплату житлово-комунальних послуг», затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України № 505 від 1 жовтня 2014 р.
3. Порядок та умови надання субвенції з державного бюджету місцевим
бюджетам на здійснення заходів щодо підтримки територій, що зазнали
негативного впливу внаслідок збройного конфлікту на сході України,
затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 04 жовтня 2017 р.
№ 769.
4. Проект розпорядження Кабінету Міністрів України «Про
затвердження Плану заходів з реалізації Стратегії інтеграції внутрішньо
переміщених осіб та впровадження довгострокових рішень щодо
внутрішнього переміщення на період до 2020 року», який затверджено
розпорядженням Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2018 № 944-р.
5. Проект Закону України «Про внесення змін до деяких законів України
щодо реєстрації місця проживання внутрішньо переміщених осіб», яким
запроваджується дієвий механізм обміну інформації між органами реєстрації
(реєстром територіальної громади) та структурними підрозділами з питань
соціального захисту (Єдиною базою даних про ВПО).
З ДОДАТКОВОГО ПИТАННЯ (п. 10 порядку денного) СЛУХАЛИ:
Гладку І., яка повідомила про питання від члена ГР і керівника ГО
―Закарпаття-Донбас‖ (Блажевича К.) щодо звернення від 08.11.2018р. до
МТОТ, яке залишилось без відповіді, з приводу фінансування житлового
проекту. Запропонувала підтримати таке звернення, оскільки ненадання
відповіді МТОТ є порушенням чинного законодавства та прав заявника.
Туку Г., який пообіцяв з’ясувати ситуації та прийняти заходи
реагування.
Борисичева Г., який запропонував підтримати звернення від ГО
―Закарпаття Донбас‖ Блажевича К. від 08.11.2018р., рекомендувати МТОТ
поновити порушені права заявника, надавши відповідь на таке звернення.
ГОЛОСУВАЛИ:
Голосування про підтримку звернення від ГО ―Закарпаття Донбас‖
Блажевича К.
 за — ―за‖ 12
 за скайп - ―за‖ 2 ( Даруга Д., Блажевич К.)
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УХВАЛИЛИ:
Підтримати звернення від ГО ―Закарпаття Донбас‖ Блажевича К. від
08.11.2018р., рекомендувати МТОТ поновити порушені права заявника,
надавши відповідь на таке звернення.
Голова ГР Борисичев Г. оголосив четверте засідання ГР при МТОТ
закритим.
Додаток до Протоколу:
1. Список присутніх на засіданні ГР 14.02.2019р.
2. Звіт про виконання Плану роботи на 2018р.
3. План роботи ГР при МТОТ на 2019р.

Голова
Громадської ради при МТОТ

Борисичев Г.В.

Секретар
Громадської ради при МТОТ

Кочеткова К.Ю.

