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ПРОТОКОЛ № 7

ПРОТОКОЛ № 2

наради Експертної групи
загальних зборів Всеукраїнської
при Коаліції з протидії
правозахисної спілки «Коаліція протидії
дискримінації в Україні
дискримінації в Україні
у рамках проекту «Антидискимінаційна дія: час змін»
м. Київ, офіс Громадської організації «Центр
Громадянських Свобод» (вул. Басейна, 9-Г)

17 жовтня 2012 р., середа,
10:00–16:00

Скорочення та умовні вирази, вживані в цьому протоколі:
Закон проти дискримінації — Закон України «Про засади запобігання та протидії дискримінації в
Україні»
ВПС «КПД» — Всеукраїнська правозахисна спілка «Коаліція з протидії дискримінації в Україні»
законопроект 8282 — проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України (щодо обмежень у використанні допоміжних репродуктивних технологій)» від 23 березня
2011 р.,
р. н. 8282
(співавторки
—
народні
депутатки
України
Лук’янова К. Є.,
Ковалевська Ю. С.), прийнятий парламентом у цілому 16 жовтня 2012 р.
законопроект 8711 — проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів
(щодо захисту прав дітей на безпечний інформаційний простір)» від 20 червня 2011 р., р. н. 8711
(співавтори — народні депутати України Царьков Є. І., Лук’янова К. Є., Унгурян В. Я.,
Ковалевська Ю. С., Чорновіл Т. В., Григорович Л. С.), прийнятий парламентом у першому
читанні 2 жовтня 2012 р.
Коаліція — Коаліція з протидії дискримінації в Україні
Меморандум — Меморандум учасників Коаліції від 5 квітня 2012 р.
офіс омбудсмена — Секретаріат Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини
Проект — проект «Антидискимінаційна дія: час змін»
Фонд — Міжнародний фонд «Відродження»
ЦІПЛ — Центр інформації про права людини (проект Громадської організації «ЗА ПРОФЕСІЙНУ
ЖУРНАЛІСТИКУ»)
Учасники наради/зборів:
1.

БЕЛІЦЕР Наталія Володимирівна, дослідниця Громадської організації Інститут демократії імені
Пилипа Орлика, експертка Коаліції, членкиня ВПС «КПД»

2.

БОЯРСЬКИЙ Назарій Федорович, провідний дослідник Громадської організації «Центр
Громадянських Свобод», експерт Коаліції, співголова ВПС «КПД»

3.

ВЕЛИЧКО
Надія
Олександрівна,
Виконавчий
директор
Громадської
організації
«Міжрегіональний центр ЛГБТ-досліджень Донбас-СоцПроект», співголова ВПС «КПД»

4.

ДУБИНА Світлана Антонівна, Голова Правління Вінницької громадської організації
«Інформаційно-просвітницький центр «ВІСь», представниця організації у ВПС «КПД»

5.

ЗІНЧЕНКОВ Олександр Олександрович, заступник Координатора Регіонального інформаційного
і правозахисного Центру для геїв та лесбійок «Наш світ», експерт Коаліції

6.

МОРОЗ Ліана Андріївна, менеджерка програми «Верховенство права» Міжнародного Фонду
«Відродження», спостерігачка

7.

ПОНОМАРЬОВ Сергій Юрійович, заступник начальника управління — завідувач відділу з питань
недискримінації Управління з питань дотримання прав дитини, недискримінації та ґендерної
рівності Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, спостерігач

8.

САЛАХОВА Яна Вадимівна, фахівниця з протидії расизму та ксенофобії Представництва
Міжнародної організації з міграції в Україні, спостерігачка

9.

ФЕДОРОВИЧ Ірина Юріївна, координаторка проекту «Без кордонів» Громадської організації
«Центр «Соціальна дія», співголова — голова Коордради ВПС «КПД»

10.

ШЕРЕМЕТ Святослав Павлович, в. о. президента Всеукраїнської громадської організації «ГейФорум України», уповноважений представник організації у ВПС «КПД», секретар Коаліції
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ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПИТАННЯ
I.

Представлення учасників наради/зборів
Модераторка — співголова Коаліції Величко Н. О.

II.

Внесення пропозицій до порядку денного від учасників наради/зборів та визначення
пріоритетності питань порядку денного
Модератор — секретар Коаліції Шеремет С. П.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ТА ПРИЙНЯТІ РІШЕННЯ
III.

Актуальний стан справ у Коаліції
Заслухано інформацію секретаря Коаліції Шеремета С. П.
Ухвалено консенсусом (одноголосно):
1.

Оприлюднити на сайті Коаліції окремі розділи Стратегічного плану Коаліції від 15 липня
2012 р. (з подальшими змінами), а саме:
1)

передісторія та історія Коаліції;

2)

цінності Коаліції;

3)

місія Коаліції;

4)

бачення Коаліції;

5)

цілі та завдання / напрями діяльності Коаліції.

Виконання — Шеремет С. П., Марченко А. В. Термін — до 22 жовтня 2012 р. Контроль —
Коордрада Коаліції.

IV.

2.

Оприлюднити в електронній розсилці Коаліції SWOT- і PEST-аналізи щодо Коаліції,
зроблені під час стратегічного планування Коаліції 13–15 липня 2012 р.

3.

Наголосити на важливості подальших зусиль активістів Коаліції щодо залучення до її
складу нових учасників із числа громадських і благодійних організацій, які представляють
інтереси соціальних груп, не представлених або недостатньо представлених у Коаліції
(виконання — Величко Н. О., Федорович І. Ю.).

4.

Визнати, що Коаліції існує та функціонує у двох якостях:
1)

по-перше, як всеукраїнська правозахисна громадська ініціатива — на підставі
Меморандуму («м’яка» форма);

2)

по-друге, як всеукраїнська спілка об’єднань громадян — на підставі протоколу
установчих зборів від 15 липня 2012 р. та чинного Положення про Коаліцію від 15
липня 2012 р. («жорстка» форма).

5.

Роз’яснити процедуру приєднання до Коаліції (у будь-якій з форм її існування — на вибір
заявника) на сайті Коаліції (виконання — Шеремет С. П.).

6.

Підготувати шаблони документів щодо вступу до Коаліції до відома зацікавлених
організацій та осіб (виконання — Шеремет С. П.).

Перспективи розвитку та впровадження антидискримінаційного законодавства в Україні
Дискусія. Модератор — Пономарьов С. Ю.
Ухвалено консенсусом (одноголосно):
7.

Визнати пріоритетним завданням Коаліції підготовку пропозицій щодо внесення змін до
чинного Закону проти дискримінації, з урахуванням рекомендацій експертів Ради Європи,
раніше отриманих офісом омбудсмена.

8.

Підготувати за участю представника офісу омбудсмена Пономарьова С. Ю. пропозиції
щодо змін до чинного Закону проти дискримінації (термін отримання початкових пропозицій
від офісу омбудсмена — 25 жовтня 2012 р.; збір пропозицій від експертів Коаліції — до 12
листопада; 19–20 листопада 2012 р. — обговорення поправок до закону на конференції
«Формування та впровадження антидискримінаційного законодавства в Україні: роль
громадських організацій»).
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Доцільність окремого публічного документа від Коаліції у зв’язку з прийняттям Закону
України «Про Єдиний державний демографічний реєстр»
Дискусія. Модератори — співголови Коаліції Боярський Н. Ф., Федорович І. Ю.
Ухвалено консенсусом (одноголосно):
9.

VI.

Визнати за доцільне підготувати та оприлюднити спеціальну заяву Коаліції про необхідність
накладення Президентом України вето на прийнятий Верховною Радою України Закон
України «Про Єдиний державний демографічний реєстр» (складання проекту Заяви —
Боярський Н. Ф., редагування — Шеремет С. П., погодження — через електронну розсилку
Коаліції, поширення по мас-медіа — Шеремет С. П.).

Доцільність окремого публічного документа від Коаліції у зв’язку з прийняттям Закону
України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо обмежень у
використанні допоміжних репродуктивних технологій)» (законопроект 8282)
Дискусія. Модератори — співголови Коаліції Боярський Н. Ф., Федорович І. Ю.
Ухвалено консенсусом (одноголосно):
10. У зв’язку з відсутністю консенсусу серед учасників Коаліції щодо неприйнятності
законопроекту 8282 у проголосованій парламентом редакції утриматися від приєднання
Коаліції до документа «Звернення громадських організацій до Президента України щодо
необхідності ветувати законопроект №8282, що дискримінує права жінок та громадян
України» (http://www.la-strada.org.ua/ucp_mod_news_list_show_327.html).
11. Погодитися при цьому із можливістю приєднання до зазначеного Звернення окремих
організацій—учасниць Коаліції.

VII.

Питання законопроекту 8711
Дискусія. Модератор — секретар Коаліції Шеремет С. П.
Ухвалено консенсусом (одноголосно):
12. Визнати доцільним звернути від імені Коаліції увагу громадськості і суб’єктів політичного
процесу на те, що законопроектом 8711 пропонується повністю вилучити із статті 28 Закону
України «Про видавничу справу» норму, згідно з якою «У видавничій справі забороняється
… виготовляти чи розповсюджувати видавничу продукцію, що проповідує релігійні
віровчення, які загрожують життю, здоров’ю, моралі громадян, порушують їх права і
свободи або закликають до порушення громадського порядку».

VIII.

Проблематика дискримінації у виборчому процесі
Запропоновано до розгляду
Модераторка — Беліцер Н. В.

експерткою

і

членкинею

Коаліції

Беліцер Н. В.

Дискусія.

Ухвалено консенсусом (одноголосно):
13. Визнати проблематику дискримінації у виборчому процесі такою, що заслуговує на увагу
Коаліції, та звернутися до Беліцер Н. В. з пропозицією ініціювати на рівні Коаліції конкретні
дії (ініціативи) Коаліції з цього приводу.
IX.

Інформування про результати
проектів під егідою Коаліції

впровадження

партнерських

антидискримінаційних

Модератор — співголова Коаліції Боярський Н. Ф.
Ухвалено консенсусом (одноголосно):
14. Узяти до уваги інформацію про хід і проміжні результати впровадження партнерських
антидискримінаційних проектів під егідою Коаліції, а саме:
1)

проекту «Антидискримінаційна дія: час змін», впроваджуваного Громадською
організацією «Міжрегіональний центр ЛГБТ-досліджень Донбас СоцПроект»;

2)

проекту «Суспільство та проблеми захисту від дискримінації: експертний погляд»,
впроваджуваного Громадською організацією «Незалежний центр політичних
досліджень»;

3)

проекту «Розробка рекомендацій та створення підґрунтя для реформування
кримінально-правових механізмів протидії дискримінації в України», впроваджуваного
Громадською організацією «Центр «Соціальна дія»;
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4)

X.

проекту
«Антидискримінаційна
впроваджуваного
Вінницькою
просвітницький центр «ВІСЬ».
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дія:
інформаційно-просвітницька
кампанія»,
громадською
організацією
«Інформаційно-

План дій Коаліції наприкінці другої проектної фази діяльності та після її завершення
Модераторка — співголова Коаліції Величко Н. О.
Ухвалено консенсусом (одноголосно):
15. У контексті необхідності легалізувати Коаліцію направити документи Коаліції (Стратегічний
план, Положення про Коаліцію, протокол установчих зборів Коаліції) виконавчій директорці
Конгресу Національних Громад України Ленчовській Г. Р.
16. Узяти до уваги можливість участі в процедурі легалізації Коаліції Всеукраїнської молодіжної
громадської організації «Дебатна Академія» (відповідальний — Боярський Н. Ф.).
17. Визнати доцільним відносно синхронне завершення всіх партнерських проектів,
здійснюваних під егідою Коаліції у 2012 р. У зв’язку з цим рекомендувати Громадській
організації «Міжрегіональний центр ЛГБТ-досліджень Донбас СоцПроект» продовжити свою
роботу за проектом у листопаді-грудні 2012 р., попри те, що формальне завершення
чинного проекту «Антидискимінаційна дія: час змін» припадає на 31 жовтня 2012 р.
18. Взяти до уваги інформацію Федорович І. Ю. про подання спільно з ЦІПЛ на розгляд Фонду
проектної заявки на 2013 р. щодо організації та забезпечення діяльності Коаліції у третій
фазі антидискримінаційних ініціатив.

XI.

Доповнення/перегляд переліку антидискримінаційних ознак, які містяться в Меморандумі
Дискусія про доцільність доповнення переліку антидискримінаційних ознак, які наведено в
Меморандумі, практикою/досвідом уживання хімічних препаратів / наркотиків / психоактивних
речовин.
Модератор — секретар Коаліції Шеремет С. П.
Ухвалено консенсусом (одноголосно):
19. Звернутися до Всеукраїнського благодійного фонду «Коаліція ВІЛ-сервісних організацій» та
Благодійної організації «Фонд профілактики хімічних залежностей та СНІДу» із запитом
щодо доцільності доповнення переліку антидискримінаційних ознак, який міститься в
Меморандумі, практикою/досвідом уживання хімічних препаратів / наркотиків / психоактивних речовин, із аргументацією відповідної позиції (виконання — Шеремет С. П.).

XII.

Удосконалення процедур Коаліції. Бренд Коаліції
Модераторка — співголова Коаліції Федорович І. Ю.
Ухвалено консенсусом (одноголосно):
20. У Положенні про Коаліцію передбачити механізм ухвалення термінових рішень. Визначити,
що рішення визначається як термінове Коордрадою Коаліції, яка в такому випадку
самостійно визначає термін обговорення відповідного рішення в електронній розсилці
Коаліції (підготовка відповідних змін до Положення — Шеремет С. П.).
21. У перспективі розмістити на сайті Коаліції тексти документів, у яких зафіксовано хід і
результати внутрішніх заходів Коаліції (протоколи робочих зустрічей експертів, протокол
установчих зборів тощо). Відповідальний — Шеремет С. П.
22. Оголосити, що Коаліція вітає розміщення інформації про себе на Інтернет-ресурсах своїх
організацій-учасниць.
23. Визначити, що егіда Коаліції для проведення будь-яких заходів надається за рішенням
Коордради Коаліції. При цьому егіда розуміється як титульне використання назви та
елементів бренду Коаліції у документах (роздавальних матеріалах) відповідних заходів та
оголошення, що захід відбувається за підтримки Коаліції. (Підготовка відповідних змін до
Положення про Коаліцію — Шеремет С. П.)
24. Визначити, що безумовним правом зазначати своє членство в Коаліції у своїх документах,
на своїх бланках, у своїх виданнях тощо користуються організації, які належним чином
оформили своє членство у Коаліції як у всеукраїнській правозахисній спілці.
25. Визначити, що Коаліція не несе відповідальності за дії своїх організацій-учасниць, учинених
поза егідою Коаліції, та внести відповідну норму до Положення про Коаліцію (підготовка
відповідних змін до Положення — Шеремет С. П.).

Протокол № 7 наради Експертної групи при КПД — № 2 загальних зборів
ВПС «Коаліція з протидії дискримінації в Україні» від 17 жовтня 2012 р.
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26. Визнати необхідним термінову розробку емблеми/логотипу Коаліції (відповідальний —
Боярський Н. Ф.).
27. Із урахуванням розробленої та погодженої емблеми Коаліції доопрацювати бланк Коаліції
української та англійською мовами як складову бренду Коаліції (виконання —
Боярський Н. Ф.).
XIII.

Підготовка конференції «Формування та впровадження
законодавства в Україні: роль громадських організацій»

антидискримінаційного

Дискусія. Модераторка — Мороз Л. А.
Ухвалено консенсусом (одноголосно):
28. Погодити дати й місто проведення конференції — 19-20 листопада 2012 р., м. Київ.
29. Доручити секретарю Коаліції Шеремету С. П. надіслати співголові Коаліції —
представникові оргкомітету конференції Боярському Н. Ф. актуальний перелік осіб, які
приєдналися до Меморандуму, із адресами їхньої електронної пошти, для адресного
запрошення оргкомітетом учасників заходу.
30. Визначити перелік тем для можливого опрацювання відповідної проблематики на секціях
конференції, запропонувавши запрошеним на конференцію учасникам обрати пріоритетні
для себе питання (виконання — Боярський Н. Ф.).
Співголовуючий, співголова Коаліції
Н. Ф. БОЯРСЬКИЙ
Співголовуючий, секретар Коаліції
С. П. ШЕРЕМЕТ

