Протокол № 1
засідання Громадської ради
при Державній службі України з етнополітики та свободи совісті
у змішаному форматі
28.12.2021 року, 16:30-18:20

м. Київ

Присутні члени Громадської ради при Державній службі України з етнополітики
та свободи совісті (далі – Громадська рада), 14 осіб:
оффлайн:
- Абу Алруб Емад, громадська організація «Український Центр Діалогу та Комунікацій»
- Діалло Ісса Садіо, громадська організація «Африканська Рада в Україні»
- Лі-фан-се Юрій, громадська організація «Друзі спільного святого Егідія»
- Плечак Ніна, Федерація Грецьких Товариств України
- Чижевська Людмила, Громадська спілка «Чеська національна рада України»
онлайн:
- Барієв Ескендер, громадська організація «Кримськотатарський Ресурсний Центр»
- Білоус Олег, громадська організація «Науково-аналітичний центр Івано-Франківської
-

об’єднаної територіальної громади»
Василенко Вікторія, громадська організація «Майстерня академічного релігієзнавства»
Лейсле Володимир, спілка об’єднань громадян «Рада німців України»
Ломброзо Вячеслав, міжнародна громадська організація «Фонд досліджень та підтримки
корінних народів Криму»
Огульчанський Ярослав, громадська організація «Відкритий Православний університет
Святої Софії-Премудрості»
Плотніков Олексій, громадська організація «Десяте квітня»
Полуектова Євгенія, релігійна організація «Національні духовні збори бахаї України»
Смицнюк Павло, релігійна організація «Український Католицький університет Української
греко-католицької Церкви»

Запрошені представники ДЕСС:
- Богдан Олена, голова ДЕСС
- Гнаповський Андрій, начальник Відділу забезпечення діяльності Голови ДЕСС
- Мельніков Максим, консультант ДЕСС з аналізу політики та правових питань
- Мучнік Єлизавета, головний спеціаліст Відділу співпраці з етнічними спільнотами
ДЕСС
- Сігов Костянтин, консультант ДЕСС з питань релігій та стратегічного планування

Слухали:
Олена Богдан привітала усіх присутніх, запропонувала членам Громадської ради
визначити особу, яка вестиме засідання до вибору голови ради.
Ніна Плечак прийняла пропозицію модерувати засідання. Оголосила про кількість
присутніх на засіданні. Кворум дотримано. Запропонувала затвердити порядок денний
засідання:
1. Представлення й обговорення проєкту звіту ДЕСС за 2021 рік й проєкту плану роботи
ДЕСС на 2022 рік
2. Вибори голови Громадської ради
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3. Вибори заступника голови Громадської ради
4. Вибори секретаря Громадської ради
5. Розгляд проєкту Положення про Громадську раду при Державній службі України з
етнополітики та свободи совісті
6. Розгляд та внесення пропозицій до Орієнтовного плану проведення консультацій із
громадськістю на 2022 рік
7. Розгляд і затвердження плану роботи Громадської ради в 2021 році
8. Внесення пропозицій до плану роботи Громадської ради ДЕСС у 2022 році
9. Різне
Голосували: «ЗА» ˗ 14, «ПРОТИ» ˗ 0, «УТРИМАЛИСЬ» ˗ 0.
Вирішили: затвердити порядок денний.
Щодо першого питання порядку денного
Слухали:
Олена Богдан презентувала основі напрямки роботи й досягнення ДЕСС за 2021 р. та
описала пріоритетні завдання ДЕСС на 2022 рік.
Ісса Садіо Діалло подякував ДЕСС за співучасть у організації заходів до Дня Африки.
Поставив запитання, які механізми фінансування або сприяння приміщенням для заходів
етнічних спільнот з боку держави передбачено у наступному році.
Олена Богдан надала пояснення щодо проблеми відсутності бюджетної програми
заходів ДЕСС у затвердженому державному бюджеті на 2022 рік, попри те, що ДЕСС
подавали відповідну пропозицію в бюджетній декларації та бюджетному запиті й пропозиції
ДЕСС були підтримані обома профільними комітетами Верховної Ради України. Голова
ДЕСС поінформувала, що, з огляду на цю ситуацію, профільний Міністр розглядатиме
можливості підтримки таких заходів у 2022 році через бюджетну програму заходів МКІП
додатково до можливостей, які надає Український культурний фонд.
Щодо можливості надання приміщень на пільговій основі для заходів етнічних спільнот,
Голова ДЕСС поінформувала, що такі заявки доречно подавати на МКІП з копією на ДЕСС
за 6 місяців до проведення заходу та з якомога докладнішим описом заходу.
Емад Абу Алруб висловив подяку ДЕСС за співпрацю протягом року. Зазначив, що
варто розвивати комунікацію між малими організаціями етнічних спільнот, які входять до
великих об’єднань, а також підвищити обізнаність таких організацій щодо їх власних
можливостей.
Ніна Плечак запропонувала обговорити докладніше ці питання на наступних засіданнях
Громадської ради.
Вирішили: інформацію прийняти до відома для подальшого врахування в роботі.
Щодо другого питання порядку денного
Слухали:
Усіх присутніх членів Громадської ради із пропозиціями кандидатур на обрання
голови. Висунуто кандидатури: Барієв Ескендер, Ломброзо Вячеслав, Плечак Ніна,
Плотніков Олексій.
Олексій Плотніков оголосив про самовідвід кандидатури.
Ніна Плечак оголосила про самовідвід кандидатури.
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Вячеслав Ломброзо оголосив про самовідвід кандидатури.
На голосування висунуто кандидатуру Ескендера Барієва.
Голосували: «ЗА» ˗ 13, «ПРОТИ» ˗ 0, «УТРИМАЛИСЬ» ˗ 1.
Вирішили: за результатами рейтингового голосування обрати головою Громадської
ради Ескендера Барієва.
Ескендер Барієв подякував членам Громадської ради за довіру та запропонував
перейти до наступного пункту порядку денного.
Щодо третього питання порядку денного
Слухали:
Усіх присутніх членів Громадської ради із пропозиціями щодо кандидатур на обрання
заступника голови Громадської ради. Висунуто кандидатури: Василенко Вікторія, Лі-фан-се
Юрій, Плечак Ніна, Плотніков Олексій, Смицнюк Павло.
Ніна Плечак оголосила про самовідвід кандидатури.
Павло Смицнюк оголосив про самовідвід кандидатури.
Вікторія Василенко оголосила про самовідвід кандидатури.
Олексій Плотніков представив свою кандидатуру, розповів про свій досвід
громадської діяльності.
Юрій Лі-фан-се представив свою кандидатуру, розповів про свій досвід громадської
діяльності.
Висунуто на голосування кандидатуру Олексія Плотнікова на посаду заступника
голови Громадської ради.
Голосували: «ЗА» ˗ 6, «ПРОТИ» ˗ 0, «УТРИМАЛИСЬ» ˗ 8.
Висунуто на голосування кандидатуру Юрія Лі-фан-се на посаду заступника голови
Громадської ради.
Голосували: «ЗА» ˗ 7, «ПРОТИ» ˗ 0, «УТРИМАЛИСЬ» ˗ 7.
Вирішили: за результатами рейтингового голосування обрати заступником голови
Громадської ради Юрія Лі-фан-се.
Щодо четвертого питання порядку денного
Слухали:
Ескендер Барієв запропонував скористатись правом Громадської ради покласти
функції секретаря Громадської ради на працівника ДЕСС. Повноваження секретаря
поточного засідання покласти на Ніну Плечак.
Пропозицію висунуто на голосування.
Голосували: «ЗА» ˗ 14, «ПРОТИ» ˗ 0, «УТРИМАЛИСЬ» ˗ 0.
Вирішили: звернутись від Громадської Ради до Голови ДЕСС із заявою про
покладання функцій секретаря Громадської ради на представника ДЕСС. Повноваження
секретаря поточного засідання покласти на Ніну Плечак.
Щодо п’ятого питання порядку денного
Слухали:
Ескендер Барієв запропонував обговорити проєкт Положення про Громадську раду
(далі – проєкт Положення) та запланувати його доопрацювання, зокрема уточнити механізми
функціонування Громадської ради.
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Ніна Плечак запропонували прописати більш докладно в Положенні завдання голови і
заступника голови Громадської ради.
Юрій Лі-фан-се запропонував членам Громадської ради рекомендувати ДЕСС
затвердити проєкт Положення з огляду на те, що в його основі типове Положення, і на
можливість внесення змін після затвердження.
Вікторія Василенко підтримала пропозицію прийняти проєкт Положення з огляду на
можливість внесення змін після затвердження.
Олег Білоус підтримав пропозицію схвалити проєкт Положення в цілому.
Людмила Чижевська підтримала пропозицію прийняти запропонований проєкт
Положення з огляду на можливість внесення змін після затвердження.
Ескендер Барієв висунув на голосування пропозицію погодити наявний проєкт
Положення і рекомендувати ДЕСС затвердити його, а також зацікавленим членам
Громадської ради підготувати пропозиції змін до Положення до наступного засідання
Громадської ради. Запросив усіх членів Громадської ради до 1 березня 2022 р. надсилати
пропозиції до змін до Положення.
Голосували: «ЗА» ˗ 14, «ПРОТИ» ˗ 0, «УТРИМАЛИСЬ» ˗ 0.
Вирішили: рекомендувати ДЕСС затвердити проєкт Положення. Членам Громадської
ради надати голові Громадської ради до 1 березня 2022 р. пропозиції щодо внесення змін до
Положення, та обговорити їх на наступному засіданні.
Щодо шостого питання порядку денного
Слухали:
Ескендер Барієв запропонував обговорити проєкт Орієнтовного плану проведення
консультацій з громадськістю на 2022 рік (далі – План консультацій з громадськістю) та
подати пропозиції ДЕСС щодо його доповнення. У разі відсутності пропозицій –
рекомендувати ДЕСС затвердити його.
У зв’язку з відсутністю пропозицій до Плану консультацій з громадськістю на
голосування висунуто пропозицію рекомендувати ДЕСС затвердити його.
Голосували: «ЗА» ˗ 14, «ПРОТИ» ˗ 0, «УТРИМАЛИСЬ» ˗ 0.
Вирішили: рекомендувати ДЕСС затвердити План проведення консультацій з
громадськістю.
Щодо сьомого питання порядку денного
Ескендер Барієв запропонував затвердити представлений План роботи Громадської
ради на 2021 рік.
Голосували: «ЗА» ˗ 14, «ПРОТИ» ˗ 0, «УТРИМАЛИСЬ» ˗ 0.
Вирішили: затвердити План роботи на 2021 рік Громадської ради.
Щодо восьмого питання порядку денного
Слухали:
Ескендер Барієв запропонував розпочати збір пропозицій від членів Громадської ради
щодо діяльності Громадської Ради на 2022 рік для врахування їх у Плані діяльності на
2022 рік та визначити час, протягом якого збиратимуться пропозиції.
Юрій Лі-фан-се запропонував, з огляду на те, що згідно з Положенням про Громадську
раду, засідання мають проходити не рідше ніж раз на квартал, призначити дату наступного
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