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Протокол № 3 

 

 засідання Ініціативної групи з формування складу громадської ради 

при Державній службі України з етнополітики та свободи совісті 

 
04 жовтня 2021 року                                                                                               м. Київ  

 

 
 

Присутні члени Ініціативної групи з формування складу громадської 

ради при Державній службі України з етнополітики та свободи совісті (далі 

- Ініціативна група): Бригінець Яніна Миколаївна, Веселовський Андрій 

Іванович, Куртсеітова Аніфе Аметівна, Мельніков Максим Олександрович,  

Полуектова Євгенія Олексіївна, Сігов Костянтин Борисович.  

 

 

Порядок денний: 

 

1. Затвердження результатів розгляду заяв інститутів громадянського 

суспільства щодо участі їх представників в установчих зборах з формування 

складу громадської ради при Державній службі України з етнополітики та 

свободи совісті. 

1.1.  затвердження списку кандидатів до складу громадської ради, яких  

допущено до участі в Установчих зборах; 

1.2.  затвердження списку представників інститутів громадянського 

суспільства, яким відмовлено в участі в Установчих зборах із зазначенням 

підстави відмови.     

 

2. Внесення пропозиції від Ініціативної групи щодо подальших заходів з 

формування громадської ради при  Державній службі України з етнополітики та 

свободи совісті (у відповідності з вимогами 3 пункту 7 Типового положення про 

громадську раду при міністерстві, іншому центральному органі виконавчої 

влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласній, Київській та 

Севастопольській міській, районній, районній у мм. Києві та Севастополі 

державній адміністрації, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України 

від 03.11.2010 №996 (далі – Типове положення про громадську раду).  

 

Після обговорення вирішили поставити на голосування затвердження 

порядку денного. 

 

Голосували: «ЗА» ˗ 6, «ПРОТИ» ˗ 0, «УТРИМАЛИСЬ» ˗ 0. 
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Вирішили: затвердити порядок денний.   

 

 

По першому питанню: 

 

Слухали: Мельнікова М.О., який повідомив, що за підсумками приймання 

документів від інститутів громадянського суспільства (далі - ІГС) в журналі 

зареєстровано 23 заяви для участі в Установчих зборах.  

За результатами попереднього опрацювання документів Ініціативна група 

направила повідомлення 4 ІГС з пропозиціями усунути виявлені невідповідності 

протягом п’яти календарних днів.  

На розгляд Ініціативної групи надійшов лист від Короткової Ірини (ГО 

«ЦМК «Естерея»; м. Мелітополь Запорізької області), відправлений поштою на 

адресу: 01601, м. Київ, вулиця Прорізна, 15 (Державна служба з етнополітики та 

свободи совісті), з датою на поштовому штампі (квитанції) пізніше ніж 

13.09.2021, а саме 19.09.2021. Згідно рішенням Ініціативної групи від 13.08.2021 

року (протокол №2), листи, надіслані поштою, пізніше 13.08.2021 року - не 

розкриваються та не розглядаються Ініціативною групою. 

За результатами обговорення поданих заяв та пакетів документів від ІГС 

члени Ініціативної групи вирішили поставити на голосування затвердження 

списків кандидатів до складу Громадської ради, які братимуть участь в 

Установчих зборах, та представників ІГС, яким відмовлено в участі в 

Установчих зборах із зазначенням підстави для відмови.  

 

Голосували: «ЗА» ˗ 6, «ПРОТИ» ˗ 0, «УТРИМАЛИСЬ» ˗ 0. 

 

Вирішили: затвердити список кандидатів до складу Громадської ради, які 

братимуть участь в Установчих зборах (Додаток 1), та представників ІГС, яким 

відмовлено в участі в Установчих зборах із зазначенням підстави для відмови 

(Додаток 2). 

По другому питанню: 

 

Слухали: Куртсеітову А.А., яка повідомила, що враховуючи кількість заяв 

від ІГС та комплектів документів делегованих представників, які надійшли 

та розглянуті ініціативною групою, та з урахуванням кількості тих, які 

відповідають встановленим вимогам (кількісний склад менше, ніж було 

встановлено рішенням Ініціативної групи від 13.08.2021 року), існує можливість 

здійснювати подальші заходи з формування Громадської ради при Державній 
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службі України з етнополітики та свободи совісті у відповідності з вимогами 

абзацу 3 пункту 7 Типового положення про громадську раду.  

 

Куртсеітова А.А. запропонувала звернутись до Голови ДЕСС із 

пропозицією здійснювати подальші заходи з формування Громадської ради при 

Державній службі України з етнополітики та свободи совісті у відповідності 

з вимогами абзацу 3 пункту 7 Типового положення про громадську раду – всі 

кандидати, документи яких відповідають установленим вимогам, вважаються 

обраними до складу громадської ради. 

 

Голосували: «ЗА» ˗ 6, «ПРОТИ» ˗ 0, «УТРИМАЛИСЬ» ˗ 0. 

 

Вирішили:  

 

1. Звернутись до Голови ДЕСС із пропозицією здійснювати подальші 

заходи з формування громадської ради при Державній службі України 

з етнополітики та свободи совісті у відповідності з вимогами абзацу 

3 пункту 7 Типового положення про громадську раду– всі кандидати, 

документи яких відповідають установленим вимогам, вважаються 

обраними до складу громадської ради; 

2. Затвердити Повідомлення Ініціативної групи щодо розгляду 

документів, які надійшли від інститутів громадянського суспільства для 

формування складу Громадської ради при Державній службі України з 

етнополітики та свободи совісті (Додаток 3) та звернутись до ДЕСС з 

проханням щодо його публікації на веб – сайті ДЕСС. 

 

 

Голова ініціативної групи                                                           А.А. Куртсеітова     

 

Секретар ініціативної групи                                                        М.О. Мельніков  


