ПРОТОКОЛ №2/2020
Загальних Зборів ГС «Асоціація земляцьких організацій
«Рада земляцтв областей та регіонів України»
м. Київ
МВЦ, павільйон 1-С, 2-й поверх
конференц зал №2

«17» червня 2020 р.
17.00 година

ПРИСУТНІ:
Ткаченко В.В. – Голова Асоціації
Члени Асоціації, повноважні представники земляцьких об’єднань :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Касьян
Євген Володимирович
Бутко
Володимир Іванович
Третьяков
Віктор Ілліч
Запаловський
Йосип Антонович
Барановський
Віктор Михайлович
Бідзіля
Микола Іванович
Федорченко
Володимир Кирилович
Ковтун
Юлія Володимирівна
Мездрін
Микола Геннадійович
Петрова
Ірина Володимирівна
Дерев’янчук
Геннадій Юхимович
Якимчук
Микола Андрійович
Ващук
Святослав Михайлович
Рішняк
Іван Миколайович
Паровішніков
Ігор Петрович
Рева
Світлана Леонідівна
Рожко
Микола Петрович

ГО «Товариство «Вінничани у Києві»
МГО «Асоціація Донеччина»

МГО «Земляцтво житомирян»

ГО «Об’єднання громадян
Закарпатців у м. Києві»
МГО «Земляцтво Запоріжжя»

«Товариство

ГО «Земляцтво Івано-Франківців у м. Києві»
ГО «Земляцтво Кіровоградщини»
МГО "Луганське земляцтво"
ГО «Львівське товариство»
МГО «Рівненське земляцтво»

ГО «Сумське земляцтво» в м. Києві
МГО «Слобожанщина»
МГО «Харківське земляцтво»
ГО «Міжнародне об’єднання «Земляцтво
Херсонщини»
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18.
19.
20.
21.

Каплун
Михайло Степанович
Панченко
Павло Григорович
Цибух
Валерій Іванович
Літошко
Тетяна Андріївна

Запрошені:
Ніколаєв
Олексій Георгійович
Грицай
2.
Олександр Юрійович
Беляєв
3.
Анатолій Михайлович
Колесник
4.
Микола Петрович
1.

ГО «Земляцтво «Хмельниччина»
ГО «Черкаське земляцтво «Шевченків край»
у м. Києві»
ГО
«Земляцтво буковинців в Києві
«Буковина»
ГО «Товариство «Чернігівське земляцтво»

КМДА
ГО «Миколаївщина»
ГО «Дніпропетровське земляцтво»

ПОРЯДОК ДЕННИЙ
1. Інформація про продовження терміну координаторства Житомирським земляцтвом
та уточнення плану роботи на період координаторства.
Доповідач: Запаловський Йосип Антонович – голова
Ради МГО «Земляцтво Житомирян» (координатор).
2. Погодження тексту листа до Київського міського голови щодо підписання
Меморандуму про співпрацю між КМДА та земляцтвами України.
Доповідач: Ткаченко Віктор Вікторович –

голова ГС «Асоціація земляцьких організацій
«Рада земляцтв областей та регіонів України».
3. Про ініціювання зустрічі членів Асоціації з Прем’єр-міністром (Віце-прем’єром)
України з метою налагодження співпраці з органами влади.
Доповідачі: Ткаченко Віктор Вікторович –

голова ГС «Асоціація земляцьких організацій
«Рада земляцтв областей та регіонів України»;
Запаловський Йосип Антонович – координатор.
4. Про ініціативи ГО «Земляцтво буковинців в м. Києві «Буковина»:
- вишивання кожним земляцтвом рушника з традиційним орнаментом регіону;

- відвідання керівниками земляцтв Музею «Становлення української
нації»;
- пропозиція
директора
«Інституту
екогігієни
і
токсикології
ім. Л. І. Медведя
Міністерства
охорони
здоров'я
України»
Проданчука Миколи Георгійовича.
Доповідач: Цибух В.І. – голова
ГО «Земляцтво буковинців в м. Києві «Буковина»
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5. Про координаційний комітет.

Доповідач: Запаловський Йосип Антонович –
координатор.
6. Презентація нового довідника Асоціації земляцьких організацій «Рада

земляцтв областей та регіонів України».
Доповідач: Ткаченко Віктор Вікторович –
голова ГС «Асоціація земляцьких організацій
«Рада земляцтв областей та регіонів України»;
Збори відкрив координатор – голова Ради МГО «Земляцтво Житомирян»
Запаловський Йосип Антонович, який констатував наявність кворуму і
запропонував обрати Голову та секретаря.
Надійшла пропозиція обрати головою – В.В. Ткаченка
секретарем – Т.А. Літошко
Голосували: «за» – одноголосно
Голова зборів пропонує розглянути проект порядку денного, який розданий
усім учасникам.
Надійшла пропозиція: затвердити.
Голосували: «за» – одноголосно.
СЛУХАЛИ з першого питання: Й.А. Запаловського, який доповів, що з
відомих причин план роботи координатора, схвалений Радою земляцтв, не був
реалізований та запропонував у зв’язку з цим продовжити термін координаторства
житомирян до кінця 2020 року з передачею його новому координатору в кінці
грудня.
Надійшла пропозиція: підтримати пропозицію
Голосували: «за» – одноголосно
Й.А. Запаловський запропонував до розгляду скорегований проект плану
координаторства до кінця року, звернувши увагу на те, що в плані із-за пандемії
коронавірусу можуть бути внесені суттєві зміни.
Голосували: «за» – одноголосно
СЛУХАЛИ з другого питання: В. Ткаченко доповів, що відбулись попередні
перемовини з відповідальними представниками КМДА стосовно підписання
договору (меморандуму) про співпрацю між земляцтвами областей України у місті
Києві та Київською міською владою, запропонував до розгляду проект листа до В.
Кличка. Він зазначив, що лист буде написано не на бланку Асоціації, оскільки серед
підписантів є земляцтва, які не є членами Асоціації. Бажано протягом двох днів
отримати зміни та доповнення до нього від земляцтв. Відмітив, що особливо
важливо встановити, хто буде представляти на зустрічі в КМДА земляцтва, які
сьогодні функціонують у сплячому режимі, а саме Одеське та Дніпропетровське.
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Необхідно порадитись і по Кримському регіону та внести пропозиції щодо
відновлення їх роботи.
ВИСТУПИЛИ: В.І. Цибух – запропонував вилучити з листа прізвища
визначних осіб, які керували раніше або керують сьогодні земляцтвами, оскільки
таких осіб дуже багато, а всіх не перелічити.
ВИРІШИЛИ:
проект листа взяти за основу;
- земляцтвам надати пропозиції щодо тексту листа на адресу vvt@iec-expo.com.ua
до 20.06.2020 року;
- доручити В.В. Ткаченку та Й.А. Запаловському підготувати остаточну
редакцію листа та підписати у всіх земляцтв в термін до 25.06.2020 року.
Голосували: «за» – одноголосно.
СЛУХАЛИ з третього питання: повідомлення В.Ткаченка та
Й.Запаловського про те, що остання зустріч земляцтв у місті Києві з високими
представниками влади, зокрема, з віце-прем’єр-міністром О.Ю.Вілкулом, відбулась
31 травня 2013 року. На цій зустрічі були прийняті серйозні рішення, висвітлені в
протокольному дорученні. На жаль, далеко не все започатковане доведене до кінця.
В.В. Ткаченко доповів, що його, як голову Асоціації запросив на зустріч Віцепрем’єр-міністр О.Ю. Резніков. Зустріч відбудеться о 16-00 годині 30 червня 2020
року. Розповів, що ініціює зустріч в цей день не одноособову, а з керівниками усіх
земляцтв, але поки що є перепони, повязані з карантином і забороною збиратися
понад 10 осіб в одному приміщенні.
Виступили: М.І. Бідзілля, В.І. Цибух, М.С. Каплун, які запропонували
питання про зустріч земляцтв з Прем’єр-міністром України відкласти до визначення
результатів зустрічі 30 червня з Віце-прем’єр-міністром України О.Ю. Резніковим.
Голосували: «за» – одноголосно.
СЛУХАЛИ з четвертого питання: про ініціативи ГО «Земляцтво буковинців в
Києві «Буковина»:
– вишивання кожним земляцтвом рушника з традиційним орнаментом
регіону;
– відвідання керівниками земляцтв Музею «Становлення української нації»;
– пропозиція директора «Інституту екогігієни і токсикології ім. Л.І. Медведя
Міністерства охорони здоров'я України» Миколи Георгійовича Проданчука.
Проінформував В.І.:Цибух:
– ГО «Земляцтво буковинців в Києві «Буковина» пропонує вишити рушник
кожним земляцтвом відповідно до наданої концепції та зшити в єдине полотно. Він
має передати історію формування традиційного народного орнаменту кожного
регіону. Вимоги до технічного забезпечення вишивання будуть надіслані всім
земляцтвам електронною поштою найближчим часом. Якщо є принципова згода
керівників земляцтв на те, щоби розпочати цю роботу, то ГО «Земляцтво буковинців
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в Києві «Буковина» готова надати всебічну допомогу і організаторам і
вишивальницям.
Виступили: М.І. Бідзілля, Т.А. Літошко, Й.А. Запаловський, І.В. Петрова, які
зазначили, що необхідно розробити концепцію створення рушника в єдиному стилі.
Виступаючі запропонували створити групу у складі: В.І. Цибух – керівник, Т.А.
Літошко, Й.А. Запаловський, які будуть координувати цю роботу.
Голосували: «за» – одноголосно.
В.І.: Цибух запропонував керівникам земляцтв відвідати Музей «Становлення
української нації», який розташований на території «Національного музею історії
України у Другій світовій війні». Повідомив, що власник музею готовий надати
всебічну допомогу в організації створення «Музею історії Києва» та «Музею Івана
Марчука».
Інформацію прийняли до відома.
З огляду на те, що керівники земляцтв відвідали «Інститут екогігієни і
токсикології ім. Л.І. Медведя Міністерства охорони здоров'я України» і його
керівник М.Г Проданчук запропонував передати до одного із музеїв Києва галерею
своїх картин на широкий загал.
Інформацію прийняли до відома та погодились сприяти можливості
створення у Києві музею картин, які зібрані М.Г. Проданчуком.
Головуючий запропонував опрацювати кожну пропозицію та в разі виникнення
певних суперечностей інформувати секретаря протоколу про своє бачення реалізації
конкретної пропозиції.

Інформацію прийняли до відома.
СЛУХАЛИ з п’ятого питання: Й.А. Запаловського, який поінформував, що
згідно Статуту Асоціації має діяти Координаційний комітет, до складу якого
входять:
– голова ради ГС «Асоціація земляцьких організацій «Рада земляцтв областей
та регіонів України», голова Координаційного комітету;
– керівник земляцтва-координатора, заступник голови Координаційного
комітету;
– та члени Координаційного комітету (у кількості, яку визначать Загальні збори);
На зборах Асоціації 24 травня 2017 року (протокол№3/17) був обраний
Координаційний комітет у складі:
1. І.М. Рішняк – голова ГО «Сумське земляцтво» в м. Києві;
2. Є.В. Касьян – виконавчий директор ГО «Товариство «Вінничани у Києві»;
3. Т.С. Смовженко – голова правління ГО «Львівське товариство».
Зібрання координаційного комітету за Статутом повинні відбуватися один раз на
місяць. Фактично ця норма не витримується. Роботу Координаційного комітету
необхідно активізувати для практичної і реальної допомоги координатору.
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Т.С. Смовженко – Голова правління ГО «Львівське товариство» вибула на
постійне проживання до Львова.
Є пропозиція обрати до Координаційного комітету Голову ГО «Земляцтво
буковинців в Києві «Буковина» В.І Цибуха, який часто ініціює цікаві пропозиції щодо
роботи Асоціації, має величезний досвід управлінської роботи та бажання працювати.

Вирішили:
1. Вивести зі складу Координаційного комітету Т.С. Смовженко та дообрати
до нього В.І Цибуха;
2. Голові Асоціації та координатору активізувати роботу Координаційного
комітету.
Голосували: «за» – одноголосно.
СЛУХАЛИ з шостого питання: В.В. Ткаченко презентував новий довідник
ГС «Асоціація земляцьких організацій «Рада земляцтв областей та регіонів України»
і запропонував керівникам уважно його переглянути та в разі необхідності внести
правки, про що повідомити за адресою: vvt@iec-expo.com.ua
Головуючий Зборів

Секретар Зборів

В.В. Ткаченко

Т.А. Літошко
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