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

МТОТ

о 11:00 год.

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

На засіданні були присутні:
Борисичев Геннадій –голова Громадської ради при МТОТ.
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 14 осіб.
Безпосередня фізична присутність у залі засідання зафіксована секретарем
засідання Куліковським О.: Борисичев Г., Васильченко Я., Куліковський О.,
Мотінова О., Зінченко А., Целовальніченко Н., Ригованов Р, Поліванов О.,
Звєрєва К.; присутність в ході засідання в режимі скайп-конференції
зафіксована секретарем засідання Куліковським О.: Козінь С., Даруга С.,
Чмирьова В., Чуєшова А., Тимошенко А.
Голова ГР Борисичев Г. відкрив засідання ГР при МТОТ. У зв’язку з
відсутністю з поважної причини секретаря ГР Кочеткової К. ГР було
прийнято рішення доручити ведення протоколу засідання ГР Куліковському
О., як секретарю засідання ГР 28.05.2019р.
До засідання ГР з’явився Поліванов О., який пояснив, що не був на
попередніх засіданнях з поважних причин, отже рішення щодо його
виключення зі складу ГР не набуло чинності. Головою ГР Борисичевим Г.
Поліванов О. був допущений до участі у засіданні як член ГР.
Головою ГР Борисичевим Г. при відкритті засідання було встановлено
присутність 14 членів ГР. Тобто, кворум, необхідний для проведення
засідання ГР, є (необхідний мінімум – це половина від складу членів ГР,
тобто 13 осіб).
Головою ГР був запропонований проект порядку денного засідання ГР на
28.05.2019р. для затвердження. Проект порядку денного був надісланий
членам ГР заздалегідь для ознайомлення.
Борисичев Г. поставив питання на голосування.
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ГОЛОСУВАЛИ: «за» – одностайно.
УХВАЛИЛИ:
Затвердити порядок денний засідання ГР у наступній редакції:
Порядок денний засідання ГР на 28.05.2019р.:
1. Розгляд заяви Целовальніченко Н. про залишення посади голови
Експертної ради та про необхідність створення нового робочого органу ГР Платформи з питань справедливої сатисфакції і відновлення прав потерпілих
внаслідок війни в Україні. Визначення повноважень та обрання керівника.
2. Звернення ГР до нового Президента про залучення експертних
представників ВПО та інших постраждалих внаслідок війни до участі у
вирішенні питань по Донбасу на міжнародному рівні.
3. Звернення ГР до нового Президента про зупинення дії актів КМУ, що
порушують конституційні права ВПО (п. 15 ст. 106 Конституції України)
4. Розгляд пропозиції про затвердження типового меморандуму про
співпрацю з партнерськими ІГС, тексту оголошення - запрошення для
партнерів від ГР.
5. Питання оптимізації роботи керівних органів ГР.
6. Прийняття проекту положення про Експертну Раду при МТОТ.
7. Прийняття проекту положення про територіальних координаторів ГР при
МТОТ.
8. Розгляд звернень з пропозиціями та питаннями до Громадської ради:
- Щодо питання транспортного перетину автомобілями межі Криму і
Херсонської області,
- щодо питання відмов кримчанам у наданні довідок про несудимість та щодо
інших питань.
9. Розгляд питання про необхідність внесення змін до Положення про ГР у
відповідності до чинного законодавства.
10.Різне.

З ПЕРШОГО ПИТАННЯ СЛУХАЛИ:
Целовальніченко Н., яка повідомила ГР, що на даний час склалися
відомі ГР обставини, що перешкоджають їй ефективно виконувати свої
повноваження, в якості голови Експертної ради при ГР при МТОТ. Досі
триває з’ясування ситуації з приводу розповсюдженої публічно інформації у
прес-релізі Європейського суду з прав людини від 12.12.2018р. щодо неї, як
особи, яка нібито вчинила зловживання та інші незаконні дії. Рішення ЄСПЛ
відсутнє у публічній базі рішень, ЄСПЛ відмовив у наданні такого рішення
всім зацікавленим особам. Внаслідок цього робота Целовальніченко Н. як
особи, яка займає публічну посаду у ГР фактично заблокована. Крім того,
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Целовальніченко Н. заявила, що на цей час найбільш важливим для себе
завданням, як для члена ГР, бачить розробку та подальшу адвокацію
прийняття спеціального закону про справедливу сатисфакцію потерпілим
внаслідок війни в України. На підставі наведеного вона попросила ГР
звільнити її з посади Голови Експертної ради при ГР та встановити, що
тимчасово такі обов’язки буде виконувати Борисичев Г., як голова ГР. Вона
повідомила, що на посаду голови ЕР мають намір подавати свої кандидатури
декілька осіб з числа членів ГР, необхідний час для підготовки розгляду
питання обрання нового голови ЕР з цих кандидатур.
З приводу її ініціативи щодо створення нового робочого органу ГР
Целовальніченко Н. запропонувала поки що таке питання не розглядати,
оскільки такий розгляд має відбуватися у присутності керівництва та
співробітників МТОТ, а на це засідання ГР вони не змогли з’явитися.
Попросила надати їй час для підготовки письмових пояснень та документів
щодо необхідності створення такого робочого органу ГР.
Голова ГР Борисичев Г. поставив питання на голосування.
ГОЛОСУВАЛИ: «за» – одностайно. Рішення прийнято.
УХВАЛИЛИ:
Задовольнити заяву Целовальніченко Н.Є. про залишення нею посади
голови Експертної ради при ГР при МТОТ, покласти на Голову ГР
Борисичева Г. тимчасове виконання обов’язків голови Експертної ради при
ГР при МТОТ. Розгляд питання про створення нового робочого органу ГР за
ініціативою Целовальніченко Н. перенести на наступне засідання ГР.
З ДРУГОГО ПИТАННЯ СЛУХАЛИ:
Голову ГР Борисичев Г., який повідомив про ініціативу звернутися до
новообраного Президента України з питання підвищення ефективності
роботи Тристоронньої контактної групи (ТКГ) з урегулювання ситуації на
Донбасі в Мінську шляхом залучення до її складу з боку України з
Громадської ради при МТОТ експертних представників ВПО та інших
постраждалих внаслідок війни. Проект такого звернення був заздалегідь до
засідання ГР надісланий членам ГР. Запропонував затвердити текст такого
звернення ГР для оприлюднення через ЗМІ та на сайті МТОТ у розділі
«Громадська рада», питання поставив на голосування.
ГОЛОСУВАЛИ: «за» – 15, Поліванов О. – «утримався». Рішення прийнято.
УХВАЛИЛИ:
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Затвердити текст такого звернення ГР до Президента України для
оприлюднення через ЗМІ та на сайті МТОТ у розділі «Громадська рада».
Звернення ГР до Президента України додається.
З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ СЛУХАЛИ:
Голову ГР Борисичева Г., який запропонував ГР звернутися до нового
Президента про зупинення дії актів КМУ, що порушують конституційні
права ВПО (п. 15 ст. 106 Конституції України), адже на сьогодні через МТОТ
вирішувати такі питання не вдається через складні бюрократичні процедури
та перешкоди. В першу чергу пропонується у зверненні до Президента
України зупинити дію постанови КМУ від 25 квітня 2018 р. №335 «Про
внесення змін до Постанови КМУ від 08.06.2016р. №365» (в частині норм
п.1.2 та п. 2.2.), внаслідок дії такої незаконної постанови КМУ ВПО не
можуть отримати тривалий час заборгованість з виплати пенсії та з
соціальних виплат.
Проект такого звернення був заздалегідь до засідання ГР надісланий
членам ГР. Запропонував затвердити текст такого звернення ГР для
оприлюднення через ЗМІ та на сайті МТОТ у розділі «Громадська рада»,
питання поставив на голосування.
Борисичев Г. поставив питання на голосування:
ГОЛОСУВАЛИ: «за» – одностайно. Рішення прийнято.
УХВАЛИЛИ:
Затвердити текст такого звернення ГР до Президента України для
оприлюднення через ЗМІ та на сайті МТОТ у розділі «Громадська рада».
Звернення ГР до Президента України додається.
1.

З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ СЛУХАЛИ:
Голову ГР Борисичева Г., який запропонував затвердити типовий
меморандум про співпрацю з партнерськими інститутами громадянського
суспільства. Таким чином, ГР запрошує всіх зацікавлених осіб до
порозуміння і співпраці.
Целовальніченко Н., яка повідомила, що текст меморандуму готувався
у співпраці з Датською радою біженців в Україні. Метою укладання таких
меморандумів з інститутами громадянського суспільства є створення на базі
Громадської ради дієвої площадки для комунікації представників ІГС з
керівництвом МТОТ, проведення спільних заходів, взаємної підтримки та
інформування. Типовий меморандум після його затвердження ГР та
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запрошення від ГР буде розміщено у розділі «Громадська рада» на сайті
МТОТ.
Борисичев Г. поставив питання на голосування.
ГОЛОСУВАЛИ: «за» – 15, Поліванов О. – «утримався». Рішення прийнято.
УХВАЛИЛИ:
Затвердити типовий меморандум про співпрацю ГР з партнерськими
інститутами громадянського суспільства, розмістити відповідне оголошення і
меморандум на сайті МТОТ у розділі «Громадська рада». Типовий
меморандум додається.
З П’ЯТОГО ПИТАННЯ СЛУХАЛИ:
Голову ГР Борисичева Г., який повідомив, що у минулому засіданні ГР
заступник голови ГР з житлових питань Зиков Ю. висловив бажання
залишити таку посаду, оскільки він хоче виконувати інші повноваження у
бути заступником голови з питань взаємодії з МТОТ, але внаслідок браку
часу минулого разу таке питання не було розглянуте. Оскільки Зиков Ю.
відсутній у засіданні, доцільним є розглянути його заяву тільки щодо
залишення посади заступника голови ГР.
Голова ГР Борисичев Г. зауважив, що свої повноваження на посаді
заступника голови Зиков Ю. досі не виконував належним чином, є серйозні
зауваження до його роботи на цій посаді, тому його подальше перебування
на такій посаді є недоцільним. Запропонував звільнити Зикова Ю. з посади
заступника голови ГР.
Борисичев Г. поставив питання на голосування.
ГОЛОСУВАЛИ: «за» – 14, Поліванов О., Ригованов Р. – «утрималися».
Рішення прийнято.
УХВАЛИЛИ:
Звільнити Зикова Ю. з посади заступника голови ГР.
З ШОСТОГО ПИТАННЯ СЛУХАЛИ:
Голову ГР Борисичева Г., який повідомив, що заздалегідь членам ГР був
надісланий проект Положення про Експертну раду при ГР, такий проект був
розроблений робочою групою. Целовальніченко Н. було внесені правки у
такий проект для приведення його у відповідність до норм Положення про
ГР. Запропонував прийняти проект положення про ЕР за основу та в цілому,
якщо у членів робочої групи будуть доповнення та зміни до Положення, таке
питання доцільно розглянути окремо під час наступного засідання ГР.
Борисичев Г. поставив питання на голосування.
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ГОЛОСУВАЛИ: «за» – 11, Ригованов Р. – «проти», «утрималися» - 2.
Рішення прийнято.
УХВАЛИЛИ:
Прийняти проект Положення про Експертну раду при ГР при МТОТ за
основу та в цілому. Положення додається.
З СЬМОГО ПИТАННЯ СЛУХАЛИ:
Голову ГР Борисичева Г., повідомив, що заздалегідь членам ГР був
надісланий проект Положення про Мережу територіальних координаторів
ГР, що є робочим органом ГР. Проект був розроблений Целовальніченко Н.,
як юристом. Таке положення врегульовує питання повноважень членів ГР як
територіальних координаторів і представників ГР у регіонах для взаємодії з
місцевими громадами, органами місцевої влади, інститутами громадянського
суспільства, ВПО. Запропонував прийняти проект положення про
територіальних координаторів за основу та в цілому.
Борисичев Г. поставив питання на голосування.
ГОЛОСУВАЛИ: «за» – одностайно. Рішення прийнято.
УХВАЛИЛИ:
Прийняти проект Положення про Мережу територіальних координаторів ГР
при МТОТ за основу та в цілому. Положення додається.
З ВОСЬМОГО ПИТАННЯ СЛУХАЛИ:
Целовальніченко Н., яка повідомила, що на засідання ГР не з’явилися
представники МТОТ, відповідальні за розгляд таких питань. На звернення ГР
від МТОТ була надіслана відповідь, з якої випливає, що МТОТ не має
напрацювань у такому напрямку, такими питаннями досі не займалися.
Ригованова Р., який зауважив, що такі питання доцільно поставити перед
Представництвом Президента України з питань Криму запропонував
ініціювати таке звернення з зацікавленими особами, які звернулися до ГР.
Таке питання вирішили обговорити з особами, які звернулися до ГР.
З ДЕВ’ЯТОГО ПИТАННЯ СЛУХАЛИ:
Целовальніченко Н., яка повідомила, що відповідно до змін у
законодавстві МТОТ має змінити також Положення про ГР при МТОТ і
привести його у відповідність до нового законодавства.
При цьому ГР має право з цих питань лише підтримувати зв'язок з
МТОТ в межах консультацій. Такі контактні функції вже фактично
виконуються головою ГР та нею як юристом. Окремого рішення з цього
питання приймати немає потреби.
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Повідомила, що на прохання Целовальніченко Н. МТОТ розробив та
надав для ознайомлення ГР порівняльну таблицю змін до Типового
положення про ГР, така порівняльна таблиця направлена всім членам ГР для
ознайомлення.
У зв’язку з обмеженням часу Голова ГР Борисичев Г. оголосив сьоме
засідання ГР при МТОТ закритим.
Додаток до Протоколу (є невід’ємною частиною протоколу):
1. Журнал реєстрації присутніх на засіданні ГР 28.05.2019р.
2. Звернення ГР до нового Президента про залучення експертних
представників ВПО та інших постраждалих внаслідок війни до
участі у вирішенні питань по Донбасу на міжнародному рівні.
3. Звернення ГР до нового Президента про зупинення дії актів КМУ,
що порушують конституційні права ВПО (п. 15 ст. 106 Конституції
України).
4. Типовий меморандум про порозуміння та співпрацю з ІГС.
5. Положення про Експертну раду при ГР при МТОТ.
6. Положення про Мережу територіальних координаторів ГР при
МТОТ.

Голова
Громадської ради при МТОТ

Секретар засідання

Борисичев Г.В.

Куліковський О.В.
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