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ПРИ МІНІСТЕРСТВІ КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ 

 

 
ЗАТВЕРДЖУЮ 
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Абрамович Л.О. 

 

«05»червня 2015 р. 

 

ПРОТОКОЛ №8 

восьмогозасідання  

Комісії з міжнаціональних відносин Громадської Ради 

при Міністерстві культури України  

 
04червня 2015 року 

 
Час проведення засідання з14.00 до 16.00 

Форма проведення:електроннезасідання 
 

Відкриття засідання. Голова комісії Абрамович Лариса Олексіївна 

Повний список учасників наведено у Додатку 1 до цього Протоколу. 

Членам комісії направлено інформаційного листа з викладенням порядку 

проведення електронного засідання, порядок денний, проект протоколу рішень, 

довідкові матеріали та  посилання на електронне голосування. 

 

По п.1 про ліквідацію посади Урядового уповноваженого з питань 

етнонаціональної політики України та відділу з питань 

етнонаціональної політики, релігій та закордонних українців 

Секретаріату Кабінету міністрів України. 

- взяти за основу проект листа запропонованого Л.О. Абрамович до Віце-

прем'єр-міністра Україниз гуманітарних питань – Міністра культури України; 

- взяти за основу проект листа запропонованого Л.О. Абрамович до 

Президента України; 

- Голові комісії доопрацювати проекти вищезазначених листів та 

направити до адресатів. 

 

Результати голосування:17 –підтримали, 1 – інша пропозиція 
 

По п.2 про результати засідання парламентського комітету з прав 

людини, національних меншин та міжнаціональних відносин від 13 травня 

2015 року. 
- Взяти до відома інформацію представлену Мекахаль Н.Ю. 

- Доручити Голові комісії інформувати про стан розгляду Проекту 

Постанови депутатами ВРУ. 

 

- Результати голосування:17 –підтримали, 1 – інша пропозиція 

 



По п.3 про звернення Голови Одеської обласної національно-

культурної румунської асоціації «Бессарабія»Анатола Попеску 

щодооб’єднання діючих окремих навчальних програм для загальноосвітніх 

навчальних закладів з румунською та молдовською мовами. 

- Взяти за основу проект відповіді на пана А. Попеску, запропонований 

Л.Абрамович; 

- Голові комісії звернутись до голови Всеукраїнської національно-

культурної. молдовської асоціації Анатолія Фетеску щодо з’ясування позиції 

відносно питання викладеного у зверненні Голови Одеської обласної 

національно-культурної румунської асоціації «Бессарабія» Анатолія Попеску; 

- Голові комісії звернутись до експертних установ, які можуть дати 

вичерпну відповідь стосовно об’єднання діючих окремих програм з 

румунською та молдовською мовами; 

- Голові комісії звернутись до Голови Закарпатської міської державної 

адміністрації та Голови Комісії з питань освіти, науки, культури, духовності, 

молодіжної політики, фізкультури і спорту, національних меншин та 

інформаційної політики Закарпатської обласної ради щодо з’ясування позиції з 

вищезазначеного питання. 

- Голові комісії звернутись до Голови Чернівецької міської державної 

адміністрації та Голови Чернівецької обласної ради та управління освіти щодо 

з’ясування позиції з вищезазначеного питання. 

- Аркадію Монастирському, після отримання вищезазначених відповідей, 

внести питання щодо обговорення звернення Анатолія Попеску до порядку 

денного наступного засідання Громадської ради при Міністерстві освіти 

України 

- Голові комісії, за результатами обговорення питання громадською радою 

Міністерства освіти України та отриманих відповідей від експертних 

інституцій та позиції молдовської асоціації, звернутись до Міністерства 

культури з метою з’ясування позиції; 

- Голові комісії ініціювати обговорення вищезазначеного питання у 

відповідному підкомітеті Парламентського комітету з прав людини, 

національних меншин та міжнаціональних відносин. 

- Після отримання відповідей, провести круглий стіл із залученням 

представників молдовської та румунської спільнот, Міністерства культури 

України, академіків, експертів, правозахисних організацій та представників 

етнонаціональних спільнот України. 

 

Результати голосування:підтримали одноголосно 

 

По п.4 про створення ініціативної групи з підготовки Установчих 

зборів для формування нового складу Громадської ради при Міністерстві 

юстиції України. 

- Прийняти до відома інформацію представленуН.Ю. Мекахаль 

- Членам комісії інформувати представників етнонаціональних спільнот 

про можливість пропонувати кандидатів на участь у Громадській раді 

Міністерства юстиції України. 

 

Результати голосування:підтримали одноголосно 

 



По п.5 прозвернення до Міністерства культури щодо налагодження 

співпраці з етнонаціональними спільнотами, які проживають на 

тимчасово окупованій території. 

- взяти за основу проект листа-звернення запропонованого 

Л.О. Абрамович; 

- Поновити позицію членів комісії у відкритому зверненні щодо 

засудження будь-яких сепаратистських настроїв, заяв та дій, спрямованих на 

порушення територіальної цілісності України та дестабілізацію ситуації в 

країні; 

- Голові комісії звернутись до Федерації грецьких товариств України щодо 

отримання роз’яснення стосовно позиції представників Донецького союзу 

грецької молоді у співпраці з так званою ДНР. 

 

Результати голосування:17 –підтримали, 1 – інша пропозиція 

 

По п. 6. про результати роботи щодо розробки концепції експозиції з 

історії етнонаціональних спільнот у Національному музеї історії 

України. 
- Прийняти до відома інформацію, представлену Ефимищ Н.М.; 

- Затвердити запропонований склад Робочої групи; 

- Погодити запропонований проект звернення до Генерального 

директора музею; 

- Позбавити пана Наймана права голосу в комісії строком на три місяці. 

 

Результати голосування:13 –підтримали, 5 – інша пропозиція 

 

По п. 7.Різне.  

7.1Про обговорення Концепції щодо створення експертної ради 

представників етнонаціональних спільнот при Мінкультури; 

- Голові комісії звернутись листом до Віце-прем'єр-міністра Україниз 

гуманітарних питань – Міністра культури України з проханням підтримати 

створення окремого органу з питань етнонаціональної політики та розробки 

Концепції етнонаціональної політики України. 

- Членам комісії вивчити проект Концепції та запропонувати своє бачення 

у строк до 16 червня 2015 року. 

Результати голосування: 17 – підтримали, 1 – інша пропозиція 

 

7.2 Про створення будинку національностей в ДП «Кримській дім»; 

- Голові комісії звернутись листом до Віце-прем'єр-міністра Україниз 

гуманітарних питань – Міністра культури України з проханням підтримати 

створення Будинку національностей в ДП «Кримській дім»; 

Результати голосування:16 – підтримали, 2 – інша пропозиція 

  



 

7.3 Про визначення механізму та шляхів розробки стратегії 

етнонаціональної політики України: 

- створення Робочої групи при Комісії з міжнаціональних відносин 

громадської ради при Міністерстві культури України (звернення до 

Міністра з проханням підтримати ініціативу та надіслати запрошення до 

представників етнонаціональних спільнот) 

- створення Робочої групи громадської ради при Парламентському комітеті 

з питань прав людини, національних меншин та міжнаціональних 

відносин. 

Результати голосування:15 –підтримали (11 за 1 варіант, 4 за другий варіант), 

3 – інша пропозиція 

 

7.4.Про внесення змін до Постанови Кабінету Міністрів України від  5 

листопада 2008 р. № 976 «Про затвердження Порядку сприяння проведенню 

громадської експертизи діяльності органів виконавчої влади» і від 3 листопада 

2010 р. № 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та 

реалізації державної політики». 

- членам комісії у двотижневий термін до 18 червня 2015 року опрацювати 

вищезазначену постанову та надати пропозиції щодо приведення діяльності 

комісії у відповідність до неї. 
 

Результати голосування:підтримали одноголосно. 
 


