
діалог
безпекі

L-v-----------------

ПРОТОКОЛ
установчої зустрічі «Ефективна співпраця громадянського суспільства з безпековими службами в 

Україні у Донецькій області»

Дата проведення: 29 жовтня 2019 р. м. Краматорськ

Учасники зустрічі представники територіальної громади, а також наступних організацій (служб, 
відомств):

* Управління Служби безпеки України у Донецькій області;

»■ Головне управління Національної поліції України у Донецькій області;

» Управління забезпечення прав людини Національної поліції України;

♦-Управління патрульної поліції у Донецькій області Департаменту патрульної поліції;

• Державна прикордонна служба України (представник у Донецькій області);

- Міністерство оборони України (представники у Донецькій області);

*- Freedom House Україна;

1 Громадська організація «Слов'янська Січ»;

ь Громадська організація «Твоє нове місто»;

Громадська організація «Стоп корупції»;

*- Благодійна організація «Український інститут антикризового менеджменту»;

*■ Громадська організація «Експертний центр з прав людини»;

с Благодійний фонд «Восток SOS»;

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Презентація ініціативи «Ефективна співпраця громадянського суспільства з безпековими 
службами в Україні».

2. Обговорення готовності безпекових служб та громадськості до взаємодії (співпраці) у формі 
регіональних платформ.

3. Прийняття рішення щодо доцільності створення регіональної платформи взаємодії 
державних безпекових служб та громадянського суспільства у Донецькій області.

Регіональний координатор
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4. Підписання проколу установчої зустрічі.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ:

ВСТУП / ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. По першому питанню порядку денного
Презентація ініціативи «Ефективна співпраця громадянського суспільства з безпековими 

службами в Україні».

Слухали:

Чупрова Віктора Вікторовича, який презентував ініціативу «Ефективна співпраця громадянського 
суспільства з безпековими службами в Україні».
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Регіональний координатор О —' (підпис) Чорногор С.А.
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2. По другому питанню порядку денного
«Обговорення готовності безпекових служб та громадськості до взаємодії (співпраці) у формі 

регіональних платформ»
Слухали:

Чупрова Віктора Вікторовича, який запропонував представникам безпекових служб поділитись 
своїми думками: в чому може полягати користь для їхньої служби від діяльності регіональної такої 
платформи; чи готові вони долучитись до діяльності регіональних платформ, що може заважати 
брати участь у роботі такої платформи?

Виступили:
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Регіональний координатор -М (підпис) Чорногор С.А.
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Представник: / А'<~

3. По третьому питанню порядку денного
Прийняття рішення щодо доцільності створення регіональної платформи взаємодії 

державних безпекових служб та громадянського суспільства у Донецькій області.

Слухали:

Чорногора Станіслава Анатолійовича, який запропонував учасникам зустрічі відповісти на 
питання щодо доцільності створення регіональної платформи взаємодії державних безпекових 
служб та громадянського суспільства у Донецькій області і чому.

Виступили:

Представник СБУ:

Представник УЗПЛ:

Представник ГУНП: (д£ є

5
Регіональний координатор (підпис) Чорногор С.А.
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Представник УПП: £ С/Сі ___________________________________________________________

Представник ДПСУ: /Z Л л?_________________________________________________

Представник ЗСУ: сі 6 №. _________________________________________________________

І Іредставник:

Представник: fa cfa t № <Г________________________________________________________________

6
Регіональний координатор (підпис) Чорногор C.A.
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Представник УПП:

Представник ДПСУ: гА# //£,/<>



Представник УПП:
9

Представник ДПСУ:
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Представник: С-^- _________________________________________
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Регіональний координатор
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Представник УПП: L С&

Представник ДПСУ: с £ ■& St L. к

Представник ЗСУ: .

Представник: ______

у-
6

Регіональний координатор (підпис) Чорногор С.А.
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Представник:____________________________ _________________________________________________

Представник: / [Z

Вирішили

7
Регіональний координатор _ - г- * ' (підпис) Чорногор С.А.
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2. До складу регіональної платформи погодились долучитись наступні державні органи (служби, 
відомства) та представники громадськості та громадських організацій

fl7 , 7 z і

3. Визначили дату і місце наступної зустрічі
/Z^ & fl)

v JO

4. Визначили засоби комунікації між Координатором та учасниками для узгодження порядку 
проведення та порядку денного наступної зустрічі.

/
, /
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Регіональний координатор________ _ — (підпис) Чорногор С.А.
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Протокол засвідчується підписами учасників установчої зустрічі «Ефективна співпраця 
громадянського суспільства з безпековими службами в Україні у Донецькій області»

29 жовтня 2019 року

№ ПІБ Підпис
Назва служби (організації), 
яку представляє учасник 

зустрічі

1. Алєксєєнко Павло Анатолійович НПУ (Головне управління у 
Донецькій області)

2. Боднар Олег Теодорович ГО «Експертний центр з прав 
людини» м. Київ

3. Бородавко Дмитро Станіславович / Збройні сили України

4. Васильєв Євгеній Анатолійович
Благодійна організація
Благодійний фонд «Восток-SOS» 

■м. Київ

5. Шейна Андрій Миколайович 1
Служба безпеки України

6. Чорногор Станіслав Анатолійович . Координатор регіональної 
платформи

7. Хоменко Василій / Громадська організація 
«Слов’янська Січ»

8. Рибалкін Володимир Громадська організація «Стоп 
корупції»

9. Бриних Ярополк
Міжнародна неурядова 
правозахисна організація Freedom 
House

10. Светлічна Ольга
d

НПУ (Управління забезпечення 
прав людини)

11. Малиш Олександр % НПУ (Управління патрульної 
поліції-)

12. Патерук Володимир Михайлович Збройні сили України

13. Єлець Володимир Казимирович
________________________________

/г /< Громадська організація «Твоє нове 
місто»

14. Крук Олександр Іванович Державна прикордонна служба
України

15. Чупров Віктор Вікторович ГО «Експертний центр з прав 
людини» м. Київ

16.
.

Іллюк Сергій Валерійович ГО «Експертний центр з прав 
людини» м. Київ

9
Регіональний координатор _(підпис) Чорногор С.А.
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17. Миланченко Олександр І4Л J

^лагодійна організація
/«Український інститут
анти кризового менеджменту»

10
Регіональний координатор (підпис) Чорногор С.А.


