ПРОТОКОЛ № 04-2018
засідання громадської ради при облдержадміністрації
м. Краматорськ

07.06.2018
ПРИСУТНІ:
Члени громадської ради при облдержадміністрації – 21 особа з 35 (список присутніх та
відсутніх – додаток 1), засідання вважається повноважним.
Представники структурних підрозділів облдержадміністрації.
Представники громадськості.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ
1. Про стан реформи професійно-технічного навчання в Донецькій області.
2. Про стан виконання ремонтних робіт в опорних школах Донецької області.
3. Про Антикорупційну програму Донецької обласної державної адміністрації,
обласної військово-цивільної адміністрації на 2018 рік.
4. Про хід впровадження медичної реформи в Донецькій області.
5. Про можливі обмеження прав людини та рекомендації по захисту прав людини в
умовах зміни формату антитерористичної операції на операцію об’єднаних сил.
6. Про реагування на гуманітарну ситуацію в Донецькій області.
7. Про допомогу сім'ям загиблих учасників антитерористичної операції.
8. Про Кодекс етики інститутів громадянського суспільства Донецької області
9. Різне.
СЛУХАЛИ:
Степанова І.Ю. – про обрання секретаря та лічильної комісії засідання, про
затвердження порядку денного, регламенту роботи засідання.
Запропоновано: секретарем засідання обрати Петрова О.В.; лічильну комісію обрати
у кількості 2 осіб: Сафонову О.Л. та Сахно Л.М.; регламент роботи засідання: виступ –
5 хвилин, питання – 5 хвилин.
Поляков С.С. – запропонував питання «Про Антикорупційну програму Донецької
обласної державної адміністрації, обласної військово-цивільної адміністрації на 2018 рік» та
«Про можливі обмеження прав людини та рекомендації по захисту прав людини в умовах
зміни формату антитерористичної операції на операцію об’єднаних сил» не включати до
порядку денного.
Степанова І.Ю. – на члена громадської ради при облдержадміністрації Воронова А.І.
та його брата було здійснено замах на життя. Пропонується звернутися до Національної
поліції України, Генеральної прокуратури України, Служби безпеки України,
облдержадміністрації, обласної військово-цивільної адміністрації щодо розслідування та
покарання винних у замаху на життя громадських активістів.
Кашицин В.Є. – запропонував до порядку денного засідання включити питання: «Про
хід виконання рішення громадської ради при облдержадміністрації від 09.12.2017 «Про
створення робочої групи з підготовки обласної програми забезпечення учасників
антитерористичної операції, внутрішньо переміщених осіб, молодих сімей тимчасовим і
постійним житлом на території Донецької області».
Алад’єва Г.В. – у різному надати слово для об’яви.
Бабич В.К. – у різному надати слово для об’яви.
ГОЛОСУВАЛИ:
1) про обрання секретаря засідання Петрова О.В.: «ЗА» – одноголосно (рішення
прийнято);
2) про обрання лічильної комісії у кількості 2 особи Сафоновау О.Л. та Сахно Л.М.:
«ЗА» – одноголосно (рішення прийнято);
3) про затвердження порядку денного:
– щодо пропозиції Полякова С.С.: «ЗА» – 17 (рішення прийнято);
– щодо пропозиції Степанової І.Ю.: «ЗА» – 18 (рішення прийнято);
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– щодо пропозиції Кашицина В.Є.: «ЗА» – 19 (рішення прийнято);
– щодо пропозиції Алад’євої Г.В.: «ЗА» – 19 (рішення прийнято);
– щодо пропозиції Бабича В.К.: «ЗА» – 19 (рішення прийнято).
4) про затвердження регламенту роботи засідання: «ЗА» – 21 (рішення прийнято).
ВИРІШИЛИ:
1) секретарем засідання обрати Петрова О.В.;
2) лічильну комісію обрати у кількості 2 особи: Сафонова О.Л. та Сахно Л.М.;
3) порядок денний затвердити з урахуванням поданих пропозицій:
1. Про звернення до Національної поліції України, Генеральної прокуратури України,
Служби безпеки України, облдержадміністрації, обласної військово-цивільної адміністрації
щодо замаху на життя громадських активістів Воронова Антона та Воронова Артема.
2. Про стан реформи професійно-технічного навчання в Донецькій області.
3. Про стан виконання ремонтних робіт в опорних школах Донецької області.
4. Про хід впровадження медичної реформи в Донецькій області.
5. Про реагування на гуманітарну ситуацію в Донецькій області.
6. Про допомогу сім'ям загиблих учасників антитерористичної операції.
7. Про Кодекс етики інститутів громадянського суспільства Донецької області.
8. Різне.
8.1. Про хід виконання рішення громадської ради при облдержадміністрації від
09.12.2017 «Про створення робочої групи з підготовки обласної програми забезпечення
учасників антитерористичної операції, внутрішньо переміщених осіб, молодих сімей
тимчасовим і постійним житлом на території Донецької області».
8.2. Інформаційне повідомлення Алад’євої Г.В.
8.3. Інформаційне повідомлення Бабича В.К.
4) затвердити наступний регламент роботи засідання: виступ доповідачів до 5 хвилин,
обговорення питань до 5 хвилин, засідання провести за 2 години без перерви.
1. Про звернення до Національної поліції України, Генеральної прокуратури
України, Служби безпеки України, облдержадміністрації, обласної військово-цивільної
адміністрації щодо замаху на життя громадських активістів Воронова Антона та
Воронова Артема.
СЛУХАЛИ:
Степанова І.Ю. – про замах на життя громадських активістів Воронова Антона та
Воронова Артема.
ВИСТУПИЛИ:
Кошель Т.М., Черногор С.А.
Запропоновано звернутися до Національної поліції України, Генеральної прокуратури
України, Служби безпеки України, облдержадміністрації, обласної військово-цивільної
адміністрації щодо замаху на життя громадських активістів Воронова Антона та Воронова
Артема.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 18 (рішення прийнято).
ВИРІШИЛИ:
Секретаріату громадської ради при облдержадміністрації терміново підготувати та
направити звернення громадської ради при облдержадміністрації до Національної поліції
України, Генеральної прокуратури України, Служби безпеки України, облдержадміністрації,
обласної військово-цивільної адміністрації щодо замаху на життя громадських активістів
Воронова Антона та Воронова Артема.
2. Про стан реформи професійно-технічного навчання в Донецькій області.
СЛУХАЛИ:
Макаренко О.П. (заступник директора департаменту – начальник управління фахової
освіти, національного виховання та європейської інтеграції департаменту освіти і науки
облдержадміністрації) – про стан реформи професійно-технічного навчання в Донецькій
області.
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ВИСТУПИЛИ:
Поляков С.С., Міхальков С.В., Степанова І.Ю., Черногор С.А., КошельТ.Н.
Запропоновано інформацію про стан реформи професійно-технічного навчання в
Донецькій області прийняти до відома.
Рекомендувати облдержадміністрації:
1) вжити заходи із забезпечення навчальними професійно-технічними закладами
Донецької області належного рівня освіти;
2) організувати навчально-методичне та інформаційне забезпечення закладів
професійно-технічного навчання відповідно до останніх вимог законодавства України;
3) департаменту освіти і науки облдержадміністрації щокварталу інформувати
громадську раду при облдержадміністрації про хід реформи професійно-технічного навчання
в Донецькій області.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 19 (рішення прийнято).
ВИРІШИЛИ:
Інформацію про стан реформи професійно-технічного навчання в Донецькій області
прийняти до відома.
Рекомендувати облдержадміністрації:
1) вжити заходи із забезпечення навчальними професійно-технічними закладами
Донецької області належного рівня освіти;
2) організувати навчально-методичне та інформаційне забезпечення закладів
професійно-технічного навчання відповідно до останніх вимог законодавства України;
3) департаменту освіти і науки облдержадміністрації щокварталу інформувати
громадську раду при облдержадміністрації про хід реформи професійно-технічного навчання
в Донецькій області.
Координацію роботи щодо виконання цього рішення покласти на Комітет громадської
ради при облдержадміністрації з питань освіти, науки, культури, молодіжної політики,
фізичної культури та спорту, духовності, національно-патріотичного виховання, розвитку
громадянського суспільства та свободи слова, інформаційної політики.
3. Про стан виконання ремонтних робіт в опорних школах Донецької області.
СЛУХАЛИ:
Калігаєва Н.Є. (начальник управління внутрішньої політики департаменту
інформаційної та внутрішньої політики облдержадміністрації) – відповідно до
розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної
адміністрації від 29.05.2018 № 670/5-18 «Про створення робочої групи з моніторингу строків
та якості реалізації інфраструктурних проектів, які фінансуються за рахунок коштів
обласного бюджету» робочою групою проводиться моніторинг реалізації інфраструктурних
проектів, які фінансуються за рахунок коштів обласного бюджету, в тому числі ремонтних
робіт в опорних школах Донецької області.
ВИСТУПИЛИ:
Поляков С.С., Степанова І.Ю.
Запропоновано направити запит до департаменту капітального будівництва
облдержадміністрації про стан готовності кожної опорної школи в Донецькій області станом
на 01.06.2018.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 20 (рішення прийнято).
ВИРІШИЛИ:
Секретаріату громадської ради при облдержадміністрації підготувати та направити
запит до департаменту капітального будівництва облдержадміністрації про стан готовності
кожної опорної школи в Донецькій області станом на 01.06.2018.
4. Про хід впровадження медичної реформи в Донецькій області.
СЛУХАЛИ:
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Корнєєва М.В. (заступник начальника відділу стратегічного розвитку охорони
здоров’я та забезпечення лікарськими засобами управління організації та розвитку медичної
допомоги населенню департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації) – про хід
впровадження медичної реформи в Донецькій області.
ВИСТУПИЛИ:
Ворощук О.І., Степанова І.Ю., Поляков С.С.
Запропоновано інформацію про хід впровадження медичної реформи в Донецькій
області прийняти до відома.
Рекомендувати облдержадміністрації сприяти реалізації Урядової програми
«Доступні ліки» та приписної кампанії «Лікар для кожної сім’ї».
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 19 (рішення прийнято).
ВИРІШИЛИ:
1) інформацію про хід впровадження медичної реформи в Донецькій області прийняти
до відома;
2) рекомендувати облдержадміністрації сприяти реалізації Урядової програми
«Доступні ліки» та приписної кампанії «Лікар для кожної сім’ї»;
3) координацію роботи щодо виконання цього рішення покласти на Комітет
громадської ради при облдержадміністрації з питань охорони здоров’я, праці та соціального
захисту населення, учасників АТО та внутрішньо переміщених осіб.
5. Про реагування на гуманітарну ситуацію в Донецькій області.
СЛУХАЛИ:
Степанова І.Ю. – про реагування на гуманітарну ситуацію в Донецькій області.
Овчаренко О.О. (начальник відділу організаційної роботи, забезпечення діяльності
обласної комісії ТЕБ та НС та державного нагляду у сфері ЦЗ департаменту з питань
цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи облдержадміністрації) – про режим
надзвичайної ситуації в Донецькій області з 2015 року.
ВИСТУПИЛИ:
Черногор С.А., Кошель Т.М., Гульчевський В.В., Петров О.В., Степанова І.Ю.,
Ворощук О.І., Поляков С.С.
Запропоновано звернутися до голови облдержадміністрації, керівника обласної
військово-цивільної адміністрації щодо вжиття заходів для поліпшення гуманітарної ситуації
в Донецькій області.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 19 (рішення прийнято).
ВИРІШИЛИ:
Редакційній комісії громадської ради при облдержадміністрації підготувати
звернення до голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної
адміністрації щодо вжиття заходів для поліпшення гуманітарної ситуації в Донецькій області
із запитом про адреси бомбосховищ у Донецькій області та наявність «гарячої лінії» у разі
екстрених ситуацій.
6. Про допомогу сім'ям загиблих учасників антитерористичної операції.
СЛУХАЛИ:
Гульчевський В.В. – про допомогу сім'ям загиблих учасників антитерористичної
операції.
ВИСТУПИЛИ:
Чукова Н.В. (заступник директора департаменту інформаційної та внутрішньої
політики облдержадміністрації), Степанова І.Ю., Поляков С.С., Ворощук О.І.
Запропоновано підтримати звернення про допомогу сім'ям загиблих учасників
антитерористичної операції. Долучити представників громадської ради при
облдержадміністрації Бабича В.К. та Гульчевського В.В. до розробки програмних заходів
щодо допомоги сім'ям загиблих учасників антитерористичної операції.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 17 (рішення прийнято).
ВИРІШИЛИ:
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1) підтримати звернення про допомогу сім'ям загиблих учасників антитерористичної
операції (додаток 2);
2) долучити представників громадської ради при облдержадміністрації Бабича В.К. та
Гульчевського В.В. до розробки програмних заходів щодо допомоги сім'ям загиблих
учасників антитерористичної операції;
3) секретаріату громадської ради при облдержадміністрації підготувати та направити
звернення до голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної
адміністрації про розробку програмних заходів щодо допомоги сім'ям загиблих учасників
антитерористичної операції.
7. Про Кодекс етики інститутів громадянського суспільства Донецької області.
СЛУХАЛИ:
Калігаєва Н.Є. (начальник управління внутрішньої політики департаменту
інформаційної та внутрішньої політики облдержадміністрації) – про Кодекс етики інститутів
громадянського суспільства Донецької області.
ВИСТУПИЛИ:
Черногор С.А., Поляков С.С., Ворощук О.І.
Запропоновано проект Кодексу етики інститутів громадянського суспільства
Донецької області прийняти до відома. Рекомендувати облдержадміністрації розробити
процедурні правила для впровадження Кодексу етики інститутів громадянського суспільства
Донецької області, провести консультації з громадськістю.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 19 (рішення прийнято).
ВИРІШИЛИ:
1) проект Кодексу етики інститутів громадянського суспільства Донецької області
прийняти до відома (додаток 3).
2) рекомендувати облдержадміністрації розробити процедурні правила для
впровадження Кодексу етики інститутів громадянського суспільства Донецької області,
провести консультації з громадськістю.
8. Різне.
8.1. Про хід виконання рішення громадської ради при облдержадміністрації від
09.12.2017 «Про створення робочої групи з підготовки обласної програми забезпечення
учасників антитерористичної операції, внутрішньо переміщених осіб, молодих сімей
тимчасовим і постійним житлом на території Донецької області».
СЛУХАЛИ:
Кашицин В.Є. – на рішення громадської ради при облдержадміністрації від 09.12.2017
«Про створення робочої групи з підготовки обласної програми забезпечення учасників
антитерористичної операції, внутрішньо переміщених осіб, молодих сімей тимчасовим і
постійним житлом на території Донецької області» отримано лист від облдержадміністрації
щодо надання пропозицій з удосконалення реалізації заходів затверджених обласних
програм: Регіональна програма інтеграції, соціальної адаптації та захисту внутрішньо
переміщених осіб на 2018 рік; Регіональна комплексна програма «Молодь і сім’я Донеччини.
2016-2020 роки»; Регіональна програма щодо медичного, соціального забезпечення,
адаптації, психологічної реабілітації, професійної підготовки (перепідготовки) учасників
антитерористичної операції, вшанування пам’яті загиблих воїнів – учасників АТО та
соціального захисту родин Героїв Небесної Сотні на 2018-2020 роки.
Запропоновано інформацію про хід виконання рішення громадської ради при
облдержадміністрації від 09.12.2017 «Про створення робочої групи з підготовки обласної
програми забезпечення учасників антитерористичної операції, внутрішньо переміщених
осіб, молодих сімей тимчасовим і постійним житлом на території Донецької області»
прийняти до відома. В найкоротший термін скликати робочу групу з підготовки обласної
програми забезпечення учасників антитерористичної операції, внутрішньо переміщених
осіб, молодих сімей тимчасовим і постійним житлом на території Донецької області.
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Врахувати пропозиції облдержадміністрації щодо вдосконалення діючих регіональних
програм в частині забезпечення житлом учасників АТО, ВПО та молоді.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 17 (рішення прийнято).
ВИРІШИЛИ:
1) інформацію про хід виконання рішення громадської ради при облдержадміністрації
від 09.12.2017 «Про створення робочої групи з підготовки обласної програми забезпечення
учасників антитерористичної операції, внутрішньо переміщених осіб, молодих сімей
тимчасовим і постійним житлом на території Донецької області» прийняти до відома;
2) звернутися до голови облдержадміністрації, керівника обласної військовоцивільної адміністрації - в найкоротший термін скликати робочу групу з підготовки обласної
програми забезпечення учасників антитерористичної операції, ВПО, молодих сімей
тимчасовим і постійним житлом на території Донецької області. Врахувати пропозиції
облдержадміністрації щодо вдосконалення діючих регіональних програм в частині
забезпечення житлом учасників АТО, ВПО та молоді;
3) розглянути хід виконання даного питання на наступному засіданні громадської
ради при облдержадміністрації;
4) Координацію роботи щодо виконання цього рішення покласти на комітет
громадської ради при облдержадміністрації з питань охорони здоров'я, праці та соціального
захисту населення, учасників АТО і внутрішньо переміщених осіб.
8.2. Інформаційне повідомлення Алад’євої Г.В.
СЛУХАЛИ:
Алад’єва Г.В. – про кінопоказ «Невидимий батальйон» у містах Слов’янськ,
Краматорськ, Бахмут, Костянтинівка. Після показу буде можливість поспілкуватись з
продюсерками, режисерками та героїнями фільму.
ВИРІШИЛИ:
Інформацію по зазначеному повідомленню прийняти до відома.
8.3. Інформаційне повідомлення Бабича В.К.
СЛУХАЛИ:
Бабич В.К. – 04.07.2018 – 05.07.2018 на горі Карачун відбудеться фестиваль
«Донеччина зустрічає своїх захисників», прохання розповсюдити інформацію про захід.
Кординатор Бабич В.К.
ВИРІШИЛИ:
Інформацію по зазначеному повідомленню прийняти до відома.

Голова громадської ради
при облдержадміністрації

І.Ю. Степанова

Секретар засідання громадської
ради при облдержадміністрації

О.В. Петров

7

Додаток 1
Список присутніх на засіданні
громадської ради при облдержадміністрації
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

Алад’єва
Ганна Володимирівна
Антоненко
Віктор Єгорович
Бабич
Володимир Костянтинович
Володченко
Юлія Миколаївна
Ворощук
Ольга Ігорівна
Гульчевський
Володимир Володимирович
Зіпір
Віктор Станіславович
Кашицин
Вадим Євгенович
Кошель
Тетяна Миколаївна

10.

Міхальков
Сергій Володимирович

11.

Назаренко
Дмитро Сергійович
Петров
Олександр Вадимович
Поляков
Сергій Семенович
Рибалкін
Володимир Миколайович

12.
13.
14.

15.

Сафонова
Оксана Леонідівна

16.

Сахно
Людмила Миколаївна
Сбєжнєв
Тимур Олександрович
Сергієнко
Володимир Олександрович
Сергієнко
Ірина Василівна
Степанова
Ірина Юріївна
Черногор
Станіслав Анатолійович

17.
18.
19.
20.
21.

голова громадської організації «АСОЦІАЦІЯ
ЖІНОК «ПАНІ»
голова громадської організації «СІВЕРСЬКИЙ
ДОНЕЦЬ – ВІДРОДЖЕННЯ»
член ради громадської організації «СОЮЗ
ВЕТЕРАНІВ АТО ДОНБАСУ»
член правління громадської організації «ЦЕНТР
ДОЗВІЛЛЯ ДІТЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ
«ДИВОСВІТ»
заступник голови правління громадської
організації «НАШ КРАМАТОРСЬК»
голова правління громадської організації
«БАХМУТСЬКА СПІЛКА ВЕТЕРАНІВ АТО»
член ради громадської організації «БАХМУТ
УКРАЇНСЬКИЙ»
заступник голови громадської організації «СОЮЗ
ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ «ПРОМІНЬ НАДІЇ»
керівник благодійної організації «РУХ ЗА
ДУХОВНЕ ТА НАЦІОНАЛЬНЕ ВІДРОДЖЕННЯ
ДОНБАСУ «ПЛІЧ–О–ПЛІЧ»
головний отаман громадської організації
«ДОНЕЦЬКЕ ОБЛАСНЕ КОЗАЦЬКЕ
З’ЄДНАННЯ УКРАЇНСЬКОГО РЕЄСТРОВОГО
КОЗАЦТВА»
пастор релігійної громади Церкви Божої «ДОБРА
ЗВІСТКА» м. Слов'янська, Донецької області
координатор проектів громадської організації
«КРАЇНА ВІЛЬНИХ ЛЮДЕЙ»
голова правління громадської організації
«РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ»
голова Святогірського міського відокремленого
підрозділу в Донецькій області громадської
організації «СТОП КОРУПЦІЇ»
заступник голови правління громадської
організації «ЕКОЛОГІЯ ПРОМИСЛОВОГО
РЕГІОНУ»
член правління громадської організації «АРТ–
ПЛАТФОРМА «МРІЯ»
голова громадської організації «ВІДРОДЖЕННЯ
АВДІЇВКИ»
член ради громадської організації «ШКОЛА
РЕАЛЬНОГО БІЗНЕСУ»
президент громадської організації «КЛУБ
ПІДПРИЄМЦІВ КРАМАТОРСЬКА»
голова наглядової ради громадської організації
«РОЗВИТОК ІНІЦІАТИВ»
голова правління громадської організації «ФОНД
РОЗВИТКУ ГРОМАДИ»
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Список відсутніх на засіданні
громадської ради при облдержадміністрації
1.

Воронов
Антон Ігорович

2.

Воскобойніков
Денис Євгенович
Герман
Євген Анатолійович
Дуднік
Петро Анатолійович
Іванюк
Василь Федорович
Кайдан
Олексій Володимирович

3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

10.
11.

12.
13.
14.

Курільчук
Ігор Геннадійович
Ларіна
Ольга Володимирівна
Мезенцева
Олена Юріївна
Муглі
Лідія Володимирівна
Печериця
Олександр Віталійович
Тітомир
Наталія Вікторівна
Турура
Ольга Володимирівна
Чепелєва
Світлана Олександрівна

голова правління громадської організації
«УЧАСНИКІВ БОЙОВИХ ДІЙ В ДОНЕЦЬКІЙ
ОБЛАСТІ»
голова громадської організації «СПІВДРУЖНІСТЬ
ЛИМАНА»
член громадської організації «ЮНАЦЬКИЙ
КОРПУС «ДЖУРА»
голова правління громадської організації «ЦЕНТР
ДОПОМОГИ МОЛОДІ «ТВОЯ ПЕРЕМОГА»
директор благодійної організації «БЛАГОДІЙНИЙ
ФОНД «КАРІТАС КРАМАТОРСЬК»
член Донецького обласного відокремленого
підрозділу громадської організації «ГРУПА
ПАТРІОТ»
голова громадської організації «АДВОКАТУРА
СОС»
заступник голови громадської організації
«ОБ’ЄДНАННЯ «СМАРТА»
голова правління громадської організації
«АСОЦІАЦІЯ МОЛОДШИХ МЕДИЧНИХ
СПЕЦІАЛІСТІВ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ»
заступник голови громадської організації
«ДЖЕРЕЛО НАТХНЕННЯ»
член громадської організації «ТОВАРИСТВО
СПРИЯННЯ ЗБРОЙНИМ СИЛАМ УКРАЇНИ ТА
ВІЙСЬКОВО–МОРСЬКОМУ ФЛОТУ
«ЦИВІЛЬНИЙ КОРПУС «АЗОВ»
голова місцевого благодійного фонду допомоги
бездомним тваринам «ДРУГ»
голова громадської організації «ІНВАЛІДИ ЗА
СОЦІАЛЬНУ РІВНІСТЬ»
член громадської організації «АСОЦІАЦІЯ
БАТЬКІВ ДІТЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ, АУТИЗМОМ
ТА ІНШИМИ ОСОБЛИВОСТЯМИ РОЗВИТКУ У
ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ «КРОК У МАЙБУТНЄ»
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Додаток 2
Звернення до Громадської Ради при Облдержадміністрації
Шановні члени Громадської Ради, просимо Вас підтримати звернення до голови
військово-цивільної адміністрації Донецької обл. Павла Жебрівського стосовно розробки
програми допомоги членам сімей загиблих учасників Антитерористичної операції, Операції
Об`єднаних Сил та бійців-добровольців у Донецькій області.
Ці люди втратили не тільки годувальника, але насамперед чоловіка, батька, сина,
брата. Їх сім`ям дуже потрібна турбота та допомога, якої вони не отримують у тому обсязі,
що може хоч якось пом`якшити біль та гіркоту втрати близької людини. Та невелика
кількість неприбуткових громадських організацій надає незначну допомогу, але фактично це
ніщо на фоні тої великої біди, що спіткала домівки загиблих у боротьбі за територіальну
цілісність нашої держави.
Наразі сім`ї загиблих учасників АТО залишаються сам на сам з соціальним
навантаженням та іншими проблемами. Прикрим є те, що у людей навкруги відсутнє
співчуття – «Так вам і треба!», слова, що нерідко лунають слід похоронної процесії. Чи це
нормальне явище – принижувати гідність воїна та його близьких такими образливими
виразами? Родини людей, що відстоювали гідність вітчизни, кинуті напризволяще. У
більшості випадків, це жінки з дітьми. Знедолені жінки проклинають усіх на світі за смерть
найближчої людини, саме вони формують суспільну думку. Недивно, що у жінок складається
враження начебто їх чоловіки були потрібні, поки були ще живі, а після загибелі всім
байдуже, чи пам`ятає хтось про подвиг їхнього захисника. Вочевидь, зневірені у світлому
майбутньому родичі шкодують, що не змогли втримати вдома своїх захисників.
Таку ситуацію по відношенню до Героїв України та їхніх родин, тим паче у Донецькій
області, вважаю за ганебну, та за таку, що може нести негативний вплив на свідомість нашої
армії та мати страшні наслідки для України. Враховуючи той факт, що ми знаходимось
близько фронту і маємо не до кінця проукраїнські погляди серед населення, вже стомленого
війною, мусимо давати найкращий приклад іншим областям стосовно підтримки сімей
загиблих, вшанування їх пам`яті.
Отже, прошу підтримати нашу ініціативу щодо створення програми допомоги членам
сімей загиблих. Герої не вмирають! Слава Україні!
Член громадської ради
при облдержадміністрації

В.В. Гульчевський
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Додаток 3
КОДЕКС ЕТИКИ
ІНСТИТУТІВ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА
ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1. Співвідношення «Кодексу етики інститутів громадянського суспільства Донецької
області» і чинного законодавства.
Норми «Кодексу етики інститутів громадянського суспільства Донецької області» (далі
- Кодексу) не відміняють і не замінюють положень чинного законодавства, а доповнюють та
конкретизують його. Інститути громадянського суспільства (далі – ІГС) виконують
положення нормативно-правової бази України та міжнародного законодавства, а також
визнають свою відповідальність перед законом, державою та суспільством.
2. Основні терміни Кодексу
Кодекс Етики ІГС – це система норм і правил поведінки та діяльності ІГС, що
базується на гуманістичних засадах, загальнолюдських цінностях та принципах
біоетики.
Місія ІГС – діяльність у всіх сферах життя на користь суспільства та громадян.
Мета Кодексу етики – створення зрозумілих і сприйнятних для ІГС принципів їхньої
діяльності, спрямованих на консолідацію суспільства.
Неприбуткова організація – використовується в значенні «та, що працює не заради
прибутків» – будь-які прибутки організації інвестуються у виконання місії, а не
розподіляються між членами правління, персоналом чи засновниками організації. Саме цей
фактор відрізняє громадський сектор від бізнесового.
Інститути громадянського суспільства (Організації) - громадські об’єднання, релігійні,
благодійні організацій, творчі спілки, професійні спілки та їх об’єднання, асоціації,
організації роботодавців та їх об’єднання, недержавні засоби масової інформації, які
зареєстровані в установленому порядку і провадять діяльність на території України.
Цінності – це загальнолюдські уявлення на даний момент часу про чесноти і ресурси,
необхідні для ефективного розвитку людини та суспільства. Кожна громадська організація
розробляє систему цінностей відповідно до своєї місії.
РОЗДІЛ ІІ. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ
Задля сприяння досягненню сталого розвитку суспільства ІГС повинні працювати на загальне
благо.
1. Права людини і гідність
• Організація не повинна порушувати будь-яких фундаментальних прав людини.
• Організація повинна усвідомлювати, що всі люди народились вільними і гідними.
• Організація повинна з повагою ставитись до моральних цінностей, релігій, традицій і
культур спільнот, в яких і заради яких вона працює.
• Організація повинна поважати цілісність сім’ї і сімейне життя.
2. Дотримання чинного законодавства.
Поважаючи Конституцію та Закони України ІГС функціонують у правовому полі держави.
• Організація виконує закони України, в тому числі: рівні права на працевлаштування,
стандарти охорони здоров’я і безпеки праці, закони, що захищають довкілля, приватне
життя людини, права власності, торгової марки тощо.
• Організація керується в діяльності принципом поваги до авторства та власності ідей та
проектів. Пропагування відповідального використання інтелектуальних ресурсів
серед партнерів та запобігання плагіату – важливі складові роботи ІГС.
• Організація сприяє протидії корупції, хабарництву чи іншим фінансовим порушенням
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і порушенням закону.
3. Прозорість і відповідальність
Організація прагне створенню атмосфери взаємної довіри і толерантності, відкритості та
прозорості як всередині Організації, так і у відношенні до донорів і спільноти.
Відповідальність Організації полягає у свідомому добровільному служінні людині і
суспільству.
• Організація дотримується принципу прозорості у стосунках з урядом, спільнотою,
донорами, партнерами та іншими зацікавленими сторонами.
• Базова фінансова інформація Організації, її управлінська структура, списки персоналу
і партнерів мають бути відкритими і доступними для спільноти. Організація повинна
інформувати громадськість про свою діяльність, походження і використання ресурсів,
якщо це не заборонено домовленостями або умовами співпраці з донорськими
організаціями.
• Організація періодично звітує про свою діяльність і прийняті рішення не тільки перед
фінансуючими її агенціями та урядом, але й перед громадою, своїм персоналом і
членами, партнерськими організаціями.
4. Правдивість і чесність
Правдивість і чесність є нормою у стосунках Організації зі своїми донорами, спонсорами,
клієнтами, персоналом, членами, партнерськими організаціями, урядом і загальною
спільнотою.
• Метою пошуку додаткових ресурсів для Організації можуть бути:
 необхідність у підтримці діяльності, спрямованої на втілення місії, досягнення
мети;
 потреби у посиленні інституційного розвитку Організації та її програм або
підтримці клієнтів Організації (групи та окремих осіб) тощо.
• Організація надає правдиву інформацію як про себе, так і про проекти, які вона
здійснює, про індивідуумів, організації, проекти, законодавство, яким вона протидіє
чи які засуджує.
• У випадку порушення правил з боку персоналу Організації, керуючого органу,
волонтерів, контрактерів чи партнерів, Організація повинна вжити відповідні заходи.
5. Співробітництво та рівноправне партнерство
Організація визнає співробітництво та взаємоповагу важливими факторами у розвитку
громадянського суспільства:
• Організація будує свої відносини з іншими суб'єктами (громадами, ІГС, політичними
партіями, клієнтами, донорами, органами влади, ЗМІ) на засадах доброзичливого та
рівноправного партнерства, толерантності, розуміння та поваги.
• Організація виконує взяті на себе письмові та усні зобов’язання перед партнерами,
клієнтами та суспільством.
6. Принцип добровільності демократичного управління
Демократичне управління Організація забезпечує шляхом залучення членів Організації,
представників цільової аудиторії та громади до своєї діяльності та процесу прийняття
рішень.
• Діяльність Організації організується за приватною ініціативою в результаті
добровільної діяльності індивідуумів, які прийняли рішення дотримуватися спільних
інтересів і вирішувати певні суспільні проблеми. Відданість принципам
добровільності є рушійною і керуючою силою ІГС.
• Виконання місії і задач Організації забезпечується завдяки добровільним пожертвам,
які використовуються для виконання місії та мети ІГС. Пожертви може вносити як
цільова група, так і співчуваючі чи зацікавлені особи.
• Особи, які входять до складу керуючого органу Організації (як правило, це Правління),
здійснюють свою діяльність на добровільній безоплатній основі.
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7. Незалежність та автономність
Необхідною умовою діяльності Організації є максимальна незалежність у дотриманні місії,
мети та цілей, що передбачає свободу Організації від будь-якого зовнішнього тиску чи
втручання в його діяльність, а також від будь-якого впливу особистих інтересів.
• Організація не допускає у своїй професійній діяльності компромісів, якщо такі
компроміси розходяться з метою діяльності Організації.
• Організація не нав’язує свою діяльність задля власного прибутку.
РОЗДІЛ ІІІ. ВІДНОСИНИ З ГРОМАДСЬКІСТЮ ТА З ІНШИМИ
ІНСТИТУТАМИ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА
Організація вступає в партнерські відносини з іншими інституціями відповідно до місії
Організації. Співробітництво дозволяє об’єднати ресурси і зусилля та більш ефективно
вирішувати пріоритетні питання.
1. Загальні принципи партнерства і співробітництва
1. Спільні цінності. Співробітництво базується на спільних цінностях партнерів і має на
меті покращення якості життя суспільства.
2. Взаємовигідність. Партнерські відносини повинні бути вигідними для всіх сторін.
3. Прозорість. Партнерство між ІГС передбачає фінансову прозорість і взаємний потік
інформації, ідей та обмін досвідом.
4. Зміни в партнерських стосунках. Партнерство допускає зміни у відносинах. Зміни
мають бути результатом домовленості сторін.
2. Відносини з іншими ІГС
1. Співпраця. Співпраця з іншими ІГС сприяє розвитку і ефективності громадянського
суспільства і служить на благо загальної спільноти.
2. Спільні задачі. У випадку, коли цілі, цінності і цільові групи кількох ІГС
перекликаються, вони вступають у партнерські стосунки одна з одною з метою
покращення якості послуг, що надаються цільовій групі, і виконання спільних задач.
3. Конкуренція і дублювання послуг. ІГС, що мають однакові цілі, цінності і цільові
групи, не повинні конкурувати одна з одною та іншими ІГС. Також вони уникають
дублювання послуг і приниження проектів одна одної.
4. Обмін інформацією. ІГС, що мають однакові цілі, цінності і цільові групи,
обмінюються відповідною інформацією одна з одною та іншими ІГС і підтримують
одна одну.
5. Взаємовідносини з міжнародними організаціями. ІГС вступає в партнерські
взаємовідносини з іноземними і міжнародними організаціями відповідно до власної
мети і цілей.
РОЗДІЛ IV. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ У КОЛЕКТИВІ
Управлінський орган Організації визначає мету, місію, цілі та основні напрямки
діяльності Організації, несе відповідальність за її діяльність та ресурси, вносить за
необхідністю зміни у відповідності до потреб суспільства та викликів. Це, перш за все,
визначення мети Організації і забезпечення її відповідності змінам, які відбуваються у
суспільстві.
1. Формування намірів діяльності Організації
1. Декларування мети. Організація повинна розробити, офіційно (в письмовому вигляді)
задекларувати свою місію, цінності і мету та ухвалити її керівництвом Організації. В
заяві мають бути чітко визначені причини та очікувані результати діяльності
Організації. Кожен член правління повинен чітко усвідомлювати і підтримувати мету
Організації.
2. Публічність. Місія, цінності і мета мають бути публічно оголошені перед персоналом
Організації, її членами, партнерами, клієнтами, донорами, спонсорами і загальною
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спільнотою.
2. Діяльність
1. Відповідність місії. Діяльність Організації має відповідати її місії, цінностям і меті.
Місія Організації є основою діяльності організації. Стратегічне планування має бути
орієнтовано на досягнення поставлених мети та цілей, які притаманні кожній ІГС.
2. Зворотній зв'язок. Організація докладає зусилля для отримання зворотного зв’язку від
всіх зацікавлених сторін щодо результатів своєї діяльності.
3. Професіоналізм. Для ефективного виконання завдань Організації правління може
залучати професіоналів.
РОЗДІЛ V. ВІДНОСИНИ З ГРОМАДСЬКІСТЮ
(особами яким надаються послуги)
Інформація, яку Організація надає про себе громадськості має бути точною, вчасною,
адресною, відповідальною, забезпечувати якість, партнерство, конфіденційність, прозорість,
незалежність.
1. Публічна інформація про ІГС для клієнтів
1. Відповідальність. Працівники та волонтери Організації свідомо відносяться до взятих
на себе зобов’язань перед громадськістю у щоденній роботі та під час планування
зусиль Організації в майбутньому.
2. Партнерство. Громадськість має право впливати на планування роботи з ними.
Протягом планування послуг та програм, моніторингу та оцінки їх думка є важливою:
мають бути враховані результати досліджень, проведених самою Організацією, інших
досліджень. Розвиток програм та послуг Організації може здійснюватися з
урахуванням потреб громадськості та громад, в яких працює Організація, а також
минулого досвіду Організації.
3. Конфіденційність. Особиста інформація про представника громадськості та його (її)
родину є конфіденційною і може бути надана іншій стороні лише з його (її) дозволу
або в обмежених випадках, передбачених законодавством про захист інформації.
Фахівці, залучені до надання послуг, з повагою ставляться до особистої інформації,
його стану та становища родини, оперують нею згідно з процедурами та виключно в
інтересах клієнтів.
4. Незалежність клієнтів. Представник громадськості має право відмовитись від послуг,
які йому пропонує Організація, а також висловити незадоволення та бути вислуханим
щодо запропонованих послуг.
5. Прозорість. Громадськість має право на доступ до інформації про інші програми та
напрямки діяльності Організації, в яких вони не беруть участі, та бути обізнаними з
механізмом прийняття рішень щодо них самих.
РОЗДІЛ VI. ВІДНОСИНИ З ДОНОРАМИ ТА СПОНСОРАМИ
Організація може приймати тільки ті кошти, які направлені на виконання її місії та мети, не
суперечать її принципам і не заважають вільно, відповідально і об’єктивно вирішувати
питання, з якими вона працює.
1. Загальні принципи донорства та залучення ресурсів
1. Керівний орган. Правління має проводити активний пошук джерел фінансування своєї
Організації. Члени правління повинні як звертатись до потенційних донорів, так і
вносити свої особисті пожертви.
2. Правдивість. Організація має бути правдивою в усіх питаннях, що стосуються збору і
використання коштів.
2. Взаємовідносини з донорами
1. Підготовка проектних пропозицій. Всі матеріали, які Організація подає на розгляд
донорів, мають бути достовірними, чітко прописаними і правдиво представляти
Організацію, її місію та програми. Організація повинна чітко виписати бюджет,
враховуючи свої можливості. Проектна пропозиція не повинна містити перебільшень
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чи применшення та інформації, яка може справити погане враження на донора.
2. Інформація про донорів. Організація має розробити документ, який захищатиме право
донорів на отримання інформації про кінцевих отримувачів послуги.
3. Неетичні звернення про пожертви/проектні пропозиції. Звертаючись із проханнями
про пожертву, Організація або її агент не повинні використовувати тиск, силу чи інші
неетичні форми поведінки.
4. Отримання згоди від донорів на зміни умов/видів діяльності. Організація може змінити
умови виконання діяльності за кошти пожертви чи гранту тільки у випадку отримання
згоди донорів.
5. Контроль витрат. Організація організовує систему контролю/проходження витрат гранту.
6. Своєчасна звітність. Організація своєчасно готує звіти про використання коштів
гранту і про управління грантом.
7. Фінансові документи. Організація надає донору чи зацікавленій стороні фінансові
документи за їхнім запитом.
8. Відносини з донором. Правління, менеджери, персонал і волонтери Організації не
повинні використовувати взаємовідносини з донором або з потенційним донором в
особистих інтересах, потребах родичів, друзів, колег тощо.
9. Конфіденційність. Конфіденційна інформація про донорів і пожертви не повинна
передаватись третім сторонам, за виключенням випадків, передбачених чинним
законодавством. Організація поважає таємницю інформації, яка стосується донорів та
їхніх пожертв. Донори (спонсори) повинні мати можливість залишатися анонімними,
їхні імена не повинні значитись на будь-яких матеріалах (в списках), що продаються
або передаються третім сторонам. Донор повинен мати можливість ухвалити список
або видалити своє ім’я з нього.
3. Використання коштів
1. Використання пожертв/внесків. Організація має запевнити, що пожертви
використовуються відповідно до місії та цілей, на які вони були виділені донорами.
2. Порядок оформлення домовленостей. У випадку, коли Організація отримує грант,
вона підписує контракт, за яким має здійснювати певну діяльність (оговорену в
контракті), і несе етичну та правову відповідальність за виконання контракту.
3. Компенсації донорам. Організація не сплачує компенсацію донорам, базуючись на
відсотках від вже отриманої чи очікуваної пожертви, гранта, а також не сплачує
гонорар. Організація може запропонувати компенсацію за витрачені зусилля, час,
професійну діяльність.
4. Ефективне використання коштів. Організація забезпечує ефективне використання
коштів гранту чи добровільної пожертви.
4. Забезпечення життєздатності ІГС
1. Перегляд. Організація не рідше 1 разу на рік (або за необхідності частіше) переглядає
мету, цілі та стратегію. У разі необхідності до уставних документів вносяться зміни і
затверджуються головою правління.
2. Удосконалення. Час від часу діяльність Організації підлягає критичній оцінці з метою
визначення її відповідності заявленій цілі Організації, ефективності, цінності
поточних програм і їхній перегляд, а також потреби в нових програмах. Оцінці
підлягають у тому числі:
 чи виконана вже мета самою Організацією або іншою структурою на поточний
момент і чи залишається ще потреба в подальшому існуванні Організації;
 чи є потреба в перегляді мети у зв’язку зі змінами у спільноті;
 чи бажано Організації перейти до розв’язання інших проблем/потреб і у зв’язку
з цим переглянути заявлену мету та сформулювати нову.
 ефективність програм у напрямку вирішення задач Організації;
 що отримують донори від програмної діяльності;
 співвідношення затрат і отриманих результатів;
 чи є потреба в нових послугах.
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Оцінка має бути чесною і відкритою. У ній можуть брати участь усі зацікавлені сторони.
РОЗДІЛ VII. ВІДНОСИНИ З ДЕРЖАВНИМИ УСТАНОВАМИ
Взаємовідносини між органами державної влади та інститутами громадянського суспільства
регулюються Законом України «Про громадські об’єднання» та іншими нормативноправовими актами.
РОЗДІЛ VIІІ. ВІДНОСИНИ ІЗ ЗАСОБАМИ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ
Організація забезпечує функціонування каналів комунікації, завдяки яким громадськість може
отримувати інформацію про Організацію і її діяльність.
1. Точність і відповідність контексту. Інформація, яку Організація планує надати ЗМІ,
політикам та громадськості, має бути точною і підготовленою у відповідному
контексті. Це стосується інформації стосовно законодавства, політики, окремих
людей, Організації, проектів, яким/яких вона протидіє, підтримує або обговорює.
2. Право на проголошення заяв. Заяви можуть бути проголошені особами, які мають на це
право. Від імені Організації може виступити її член, якщо це прописано в
організаційному документі. Публічна Організація не повинна невірно
використовувати довіру громади, задля якої вона працює.

