Протокол № 1
засідання ініціативної групи
зі створення Координаційно–експертної ради з питань соціальної політики
при Центрі перспективних соціальних досліджень Мінсоцполітики
7 листопада 2012
Присутні:
1. 1. Васькович Андрій – МБФ «Карітас України», президент
2. Девіс Олена – ВБФ «Коаліція ВІЛ-сервісних організацій», голова
правління,
3. Чайківська Дзвенислава – МБФ «Карітас України», координатор
програми по реформуванню соціальної політики,
4. Дзундза Ростислав – Всеукраїнський рух «Подолання», координатор
адвокаційних програм,
5. Ільчук Леонід –Центр перспективних соціальних досліджень, директор
6. Камінник Ігор – ВБФ «Коаліція ВІЛ-сервісних організацій», координатор
програм по реформуванню системи соціальних послуг,
Порядок денний
1. Обрання голови засідання та секретаря засідання
2. Затвердження Положення про Координаційно-експертну раду
3. Обговорення плану роботи на 2013 рік
4. Різне
Слухали:
1. Р. Дзундзу, який запропонував обрати головою засідання Андрія
Васьковича
2. Камінника І, запропонував обрати секретарем засідання Ростислава
Дзундзу
Вирішили:
Головою засідання обрати Андрія Васьковича,
секретарем засідання – Ростислава Дзундзу.
Голосували за – одноголосно.
Слухали:
І. Камінника, який надав інформацію щодо Положення про координаційноекспертну раду при Центрі перспективних соціальних досліджень.
Положення було обговорено членами іціативної групи та запропоновано для
затвердження на засіданні
2.
Д. Чайківську: повідомила, що проект Положення був розглянутий та
доопрацьований усіма учасниками ініціативної групи.
3.
О. Девіс, зауважила, що після прийняття, Положення буде затверджено
директором ЦПСД Ільчуком Л. І.
Вирішили:

Затвердити Положення про Координаційно-експертну раду при ЦПСД та
передати разом з Протоколом засідання для затвердження директором
ЦПСД Ільчуком Л.І.
Голосували за – одноголосно.
Слухали:
1. Л. Ільчука: запропонував підготувати план роботи Ради на 2013 рік з
урахуванням плану роботи ЦПСД на 2013 рік
2. 2. Камінника: запропонував до кінця 2012 року підготувати аналіз
пропозицій щодо реформування системи соціальних послуг, які
надійшли від НУО до Міністерства соціальної політики та визначити
пропозиції які можливо буде реалізувати у 2013 році.
3. Р. Дзундзу: запропонував підготувати на конкурс проектну пропозицію
до Посольства США
Вирішили:
1. Підготувати до 1 грудня 2012 року план роботиРади на 2013 рік –
відповідальний І. Камінник.
2. До 15 грудня 2012 року провести збір та аналіз усіх пропозицій НУО,
які надійшли до Міністерства соціальної політики щодо реформування
системи соціальних послуг у 2012 році. – відповідальнийР.Дзунза.
3. До 25 лютого 2013 року підготувати проект щодо участі для
поданняорганізацій громадянського суспільства у розробці
стратегічних напрямків соціальної політики України – відповідальний
І. Камінник
Голосували за – одноголосно.
Слухали:
1. Д.Чайківську: запропонувала провести перше засідання Ради до 30
листопада 2012 року для затвердження складу Ради та обговорення
проекту Плану роботи на 2013 рік
Вирішили:
1. Забезпечити проведення першого засідання Ради 30 листопада 2012
року. Доручити Р Дзундзі узгодити дату проведення з усіма
зацікавленими сторонами.
Голосували за – одноголосно.
Голова засідання
Секретар засідання

Андрій Васькович
Ростислав Дзундза

