м. Київ
Броварський проспект, 15, МВЦ,
2-й павільйон, 9-й конференц-зал

06 вересня 2016 року,
18.00 год.

ПРОТОКОЛ № 5/16
загальних зборів повноважних представників членів СГО
«Асоціація земляцьких організацій
«Рада земляцтв областей та регіонів України»

ПРИСУТНІ:
Голова Асоціації – Ткаченко В.В.
Члени Асоціації, повноважні представники земляцьких об’єднань:
Касьян Є.В.
Курдельчук Д.М.
Соколова С.П.
Барановський В.М.
Лазоришинець В.В.
Федорченко В.К.
Сальваровська Н.І.
Мездрін М.Г.
Смовженко Т.С.
Дерев’янчук Г.Ю.
Ващук С.М.
Рішняк І.М.
Пастух Т.Т.
Фліссак Я.А.
Рева С.Л.
Левченко О.І.
Паровишніков І.П.
Каплун М.С.
Пономаренко Б.Й.
Цибух В.І.
Літошко Т.А.

ГО «Товариство «Вінничани у Києві»
МГО «Волинське братство»
МГО «Волинське братство»
МГО «Земляцтво житомирян»
Товариство «Закарпатців в м. Києві»
МГО «Земляцтво Запоріжжя»
ГО «Земляцтво Івано-Франківців у м. Києві»
ГО «Земляцтво Кіровоградщини»
ГО «Львівське товариство»
ГО «Львівське товариство»
МГО «Рівненське земляцтво»
ГО «Сумське земляцтво» в м. Києві
ГО Тернопільське земляцтво в м. Києві «Тернопілля»
ГО Тернопільське земляцтво в м. Києві «Тернопілля»
МГО «Харківське земляцтво»
МГО «Харківське земляцтво»
МГО «Слобожанщина»
Хмельницьке земляцтво «Хмельниччина»
Черкаське земляцтво «Шевченків край»
ГО Земляцтво буковинців в м. Києві «Буковина»
Товариство «Чернігівське земляцтво» в м. Києві

ЗАПРОШЕНІ:
Бідзіля М.І.

Голова ревізійної комісії
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ПОРЯДОК ДЕННИЙ
1. Про забезпечення належного формування делегації Ради земляцтв при
відвіданні областей України, участі в офіційних державних заходах.
Доповідає: Рішняк І.М.
2. Про стан сплати членських внесків земляцтвами – членами Асоціації.
Доповідає: Літошко Т.А.
3. Про форму та наповнення звіту Координатором по закінченні терміну
координаторства.
Доповідає: Ткаченко В.В.
4. Про внесення змін до Статуту СГО «Асоціація земляцьких організацій
«Рада земляцтв областей та регіонів України»
Доповідає: Ткаченко В.В.
5. Різне.
СЛУХАЛИ: з першого питання порядку денного щодо забезпечення
належного формування делегації Ради земляцтв при відвіданні областей
України, участі в офіційних державних заходах інформував голова ГО
«Сумське земляцтво» в м. Києві Рішняк І.М. Він поінформував, що, на жаль,
при формуванні делегацій земляцтв для поїздок до регіонів мають місце
факти неналежного ставлення земляцтв до відбору кандидатів до складу
делегацій. При попередніх обговореннях персонального складу всі керівники
наголошують про особисту або на рівні своїх заступників участь у поїздці, а
потім знаходять всі об’єктивні обставини, що перешкоджають цьому і, в
результаті, до регіону їдуть ті члени земляцтва, які не можуть змістовно
розказати про його роботу. Оскільки область представлена першими особами
на всіх офіційних заходах, треба подумати про відповідній рівень
представництва і статус осіб від Асоціації. Адже керівники земляцтв – це
еліта, високий рівень вихідців з кожної області. Про це знають керівники
області і очікують відповідного спілкування. А у нас інколи в делегації
бувають особи, які не знають, що таке земляцький рух. Прикро.
ВИCТУПИЛИ: Ткаченко В.В. Підтримав занепокоєння Івана
Миколайовича та підкреслив, що саме в поїздці до Сумської області в м.
Ромни взагалі не було представників від 5 земляцтв – членів Асоціації. А ще
кілька земляцтв делегували фактично туристів, які не могли розповісти про
діяльність свого земляцтва. Запропонував сьогодні домовитись про те, що в
разі неможливості участі в поїздці керівника чи одного із заступників,
бажано делегувати публічну особу, знану в України. Так, як це зробили
волиняни, коли до Івано-Франківська делегували Жулинського М.Г.. Це
було достойне представництво, окраса земляцької делегації в області.
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Ващук С.М. У Рівненському земляцтві президент земляцтва – перший
президент України Кравчук Л.М., а віце-президенти – поважні і дуже зайняті
особи, тому у поїздках земляцтво представляє виконавчий директор. Він
офіційно є представником в Асоціації земляцтв. Але стурбованість Рішняка
І.М. поділяє.
Ткаченко В.В. Виконавчий директор – це заступник першої особи,
тому, безперечно, це гідне представництво.
Рева С.Л. запропонувала п.1 «Пропозицій до рішення» з даного
питання взагалі зняти, оскільки земляцтва – це громадські самоврядні
організації і мають право самі визначати особу, яка делегується для участі у
поїздці. А от нікого не делегувати, це взагалі велика неповага до
організаторів. Щодо форми одягу, то має бути діловий представницький
костюм на всіх заходах.
Барановський В.М. підтримав висловлювання колег та пропозиції до
рішення. Запропонував попередньо акумулювати кошти та узгоджувати
подарунки від Асоціації до об’єктів відвідувань.
ВИРІШИЛИ:
1.1. Формування делегацій Асоціації проводити за наступним
принципом:
o представництво земляцтва в делегації визначає його керівник.
Бажано, щоб це був безпосередньо керівник земляцтва, один із
заступників керівника чи виконавчий директор. У виключних
випадках земляцтво може представляти відома в Україні
особистість, яка офіційно не входить в його керівні органи;
o від кожного земляцтва в делегації бере участь один представник.
За бажанням більш чисельного представництва таке земляцтво
вирішує питання безпосередньо з Координатором;
1.2. попередньо акумулювати кошти та узгоджувати з координатором
порядок вручення подарунків від Асоціації (окремих земляцтв)
до об’єктів відвідувань.
СЛУХАЛИ: з другого питання порядку денного про стан сплати
членських внесків інформувала Літошко Т.А. на прохання присутніх
оголошено боржників.
ВИРІШИЛИ:
2.1. Інформацію взяти до відома. (Стан сплати членських внесків,
додаток 1)
2.2. Підтвердити встановлений у 2009 році розмір квартального внеску
земляцтвами – членами Асоціації у сумі 200 грн.
2.3. Внески (готівкою – бухгалтеру Асоціації або на розрахунковий
рахунок Асоціації з поміткою «внесок за ____ квартал 201__
року», без ПДВ). Внески сплачувати у першій декаді початку
кожного кварталу.
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2.4. Земляцтвам-боржникам погасити борг в термін до 1 жовтня 2016
року.
СЛУХАЛИ: з третього питання порядку денного «Про форму та
наповнення звіту Координатором по закінченні терміну координаторства»
Ткаченка В.В. Він звернувся до присутніх з проханням більш відповідально
підходити до формування звіту, адже це історія земляцького руху, матеріал,
який складає архів Асоціації. У звіті має бути текстовий матеріал про кожну
подію в період координаторства, фото-відео документальний матеріал,
вирізки з місцевих газет, де йшлося про земляцтва, роздруківки матеріалів з
сайту. Час плине, події стираються з пам’яті, губляться матеріали, тому звіти
про проведені заходи в період координаторства бажано надавати не пізніше
10-15 днів після його закінчення.
ВИСТУПИЛИ: Рішняк І.М. підтримав Віктора Вікторовича, адже в
далекому майбутньому наші онуки матимуть можливість переглянути
історію земляцтв, знатимуть, чим займалися їхні пращури.
ВИРІШИЛИ:
3.1. Інформацію взяти до відома.
3.2. Звіт про роботу в період координаторства повинен містити:
o рішення загальних зборів Асоціації про термін (початок та
закінчення) координаторства;
o план заходів на термін повноважень земляцтва-координатора
щодо діяльності Асоціації в цей період;
o текстовий звіт та фото-відео документальний матеріал з кожного
питання плану заходів.
3.3. Звіт про роботу Асоціації подається голові Асоціації
координатором не пізніше 15 робочих днів з моменту передачі
повноважень Координатора земляцтву-наступнику.
СЛУХАЛИ: з четвертого питання порядку денного «Про внесення
змін до Статуту СГО «Асоціація земляцьких організацій «Рада земляцтв
областей та регіонів України» Ткаченка В.В. Він поінформував, що з часу
реєстрації Статуту (2009 рік) відбулися зміни у Законі України «Про
громадські об’єднання», у Податковому Кодексі України, російська мова
перестала бути превуалюючою на теренах пострадянського простору.
Відповідно ми маємо внести зміни у діючий Статут. З пропозиціями ви
ознайомлені. Прошу висловлюватись.
ВИСТУПИЛИ: Рева С.Л. запропонувала додати в офіційну назву
Асоціації також варіант англійською мовою. До пункту 4.3.3. абзац 3 внести
зміну щодо кількості членів Асоціації, на вимогу яких переобирається голова
Асоціації – не 1/3, а 1/10.
У запропонованому проекті рішення внести зміну в п.4.2, вказавши
прізвища тих, хто буде зайнятися процедурою внесення змін. Змінити термін
виконання доручення з конкретної дати на кількість днів, наприклад 60.
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ВИРІШИЛИ:
4.1. Погодити запропоновані головою Асоціації зміни до Статуту СГО
«Асоціація земляцьких організацій «Рада земляцтв областей та
регіонів України» (додаються);
4.2 Зобов’язати секретаря загальних зборів Літошко Т.А. та головного
бухгалтера Сорокопуд Н.І. в термін 60 днів підготувати необхідні
документи щодо змін у Статуті та внести їх на розгляд
відповідного реєструючого органу;
4.3. Після реєстрації змін до Статуту секретарю зборів та бухгалтеру
Асоціації подати Статут до державних контролюючих органів
відповідно до визначеного чинним законодавством порядку.
4.4. Надати право голові Асоціації Ткаченку В.В. та секретарю
загальних зборів Літошко Т.А. внести зміни до запропонованого
варіанту Статуту відповідно до зауважень реєстратора.
СЛУХАЛИ: з п’ятого питання порядку денного «Різне»,
Курдельчук Д.М., голова МГО «Волинське братство» поінформував, що на
сьогодні багато громадських організацій та відомих політиків звернулися до
сенату Республіки Польща з засудженням ухвалених в липні цього року
постанов Сенату, якими фактично в односторонньому порядку переглянули
спільні польсько-українські домовленості щодо низки важливих українськопольських документів про трагічні події на Волині в роки Другої світової
війни.
Курдельчук Д.М. запропонував членам Асоціації підписати спільні
звернення (або заяву), змістом якого має бути засудження спроб ревізії подій
60-річної давнини (додаються).
ВИСТУПИЛИ:
Цибух В.І. заперечив проти будь-яких публічних виступів на озвучену
тему, оскільки це розпалюватиме вогонь ворожнечі між народами. ГО
Земляцтво буковинців в м. Києві «Буковина» підтримує тезу про
одностороннє трактування Сенатом та Парламентом Польщі фактів
Волинської трагедії, але вважає, що вступати в публічну дискусію на цю тему
повинні не громадські земляцькі організації. Нехай цим питанням
займаються історики, пам’ятаючи висловлювання Папи Римського ІоаннаПавла Другого про необхідність взаємно прощати і бути толерантними. Час
та історія розсудить і примирить наші два народи в цьому питанні.
Рішняк І.М. зауважив, що треба дуже виважено підійти до цього
питання, аби не нашкодити спробам професійних дипломатів врегульовувати
відносини двох сусідніх держав.
Ващук С.М. зауважив, що Асоціація від моменту свого народження
задекларувала свою позапартійність, а не поза політичність. Проте ми не
дипломати і не юристи-міжнародники, щоб брати на себе таку
відповідальність. В документі має бути виважена кожна теза. Щоб підписати
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такий документ ми повинні на Правлінні це обговорити і дослухатися до
думки професійних дипломатів.
Рева С.Л. ми розуміємо, що такі рішення парламенту Польщі
порушили всі дипломатичні канони. Польський уряд за них вже вибачився.
Ми можемо звертатись до неурядових організацій, а не до органів влади
держави-сусіда.
Федорченко В.К. зараз в Україну заходить великий потік літератури, в
якій перекручується українська історія, заперечується історичне минуле.
Нещодавно Петро Толочко видав книгу російською мовою "Откуда пошла
русская земля», в якій говориться, що української нації не існує. Патріотично
налаштовані активісти зірвали її презентацію. Вважаю, що порушене питання
мають розглядати лише фахівці, але й серед них немає одностайності. Ми
знаємо, як приймалося рішення про те, що Києву 1500 років. Він значно
доросліший, не на десятки, а на тисячоліття. Але ж Москві лише 800 років,
тому так і вирішили.
ВИРІШИЛИ: інформацію взяти до відома.
Голова зборів

Ткаченко В.В.

За секретаря

Літошко Т.А.
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