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ПРОТОКОЛ №5
засідання  Правління ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ “УКРАЇНА БЕЗ

ТОРТУР”                       (надалі - Організація, ГО «Україна без тортур»)

Дата та час засідання: 25 жовтня  2022 року о 17:00 год.
Місце проведення засідання: Голосування по питаннях порядку денного проводилось в
онлайн режимі.

Присутні члени Правління:

1. Ключарьов Костянтин – Голова Правління ГО «Україна без тортур»
2. Гатіятуллін Олександр
3. Лі Олександр
4. Яковенко Віра
5. Автухов Костянтин

Технічний супровід засідання здійснює: Черкез Вероніка – асистентка проєктів ГО «Україна
без тортур»

До е-mail - розсилки підключені всі члени Правління. Рішення приймається простою
більшістю голосів.

Дане Засідання Правління повноважне приймати будь-які рішення по всім питанням
діяльності Організації, що не відносяться до компетенції Загальних зборів членів Організації,
згідно зі Статутом та чинним законодавством України.

Порядок денний:

1. Обрання Секретаря засідання Правління.
2. Затвердження порядку денного засідання Правління.
3. Затвердження списку із 15 осіб, для нагородження відзнакою відповідно до Положення

про нагородження почесною відзнакою ГО “Україна без тортур” «За протидію
порушенням прав людини в місцях несвободи».

1.   З питання першого порядку денного:
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СЛУХАЛИ: Ключарьова К., який запропонував обрати Секретарем засідання Черкез
Вероніку.

ГОЛОСУВАЛИ в онлайн режимі:
«За» - 5
«Проти» - 0
«Утримались» - 0

ВИРІШИЛИ: обрати Черкез Вероніку Секретарем даного засідання Правління.

2. З питання другого порядку денного:

СЛУХАЛИ: Ключарьова К., який запропонував затвердити наступний порядок денний даного
засідання Правління, а саме:

1. Обрання Секретаря засідання Правління.
2. Затвердження порядку денного засідання Правління.
3. Затвердження списку із 15 осіб, для нагородження відзнакою відповідно до Положення

про нагородження почесною відзнакою ГО “Україна без тортур” «За протидію
порушенням прав людини в місцях несвободи».

ГОЛОСУВАЛИ в онлайн режимі:
«За» - 5
«Проти» - 0
«Утримались» - 0

ВИРІШИЛИ: затвердити наступний порядок денний даного засідання Правління, а саме:

1. Обрання Секретаря засідання Правління.
2. Затвердження порядку денного засідання Правління.
3. Затвердження списку із 15 осіб, для нагородження відзнакою відповідно до Положення

про нагородження почесною відзнакою ГО “Україна без тортур” «За протидію
порушенням прав людини в місцях несвободи».

3. З питання третього порядку денного:

СЛУХАЛИ: Ключарьова К.., який подав на розгляд Правлінню ГО “Україна без тортур”
список осіб номінованих робочою групою на нагородження з нагоди 10-річчя.

ГОЛОСУВАЛИ в онлайн режимі:
«За» - 5
«Проти» - 0
«Утримались» - 0

ВИРІШИЛИ: Затвердити перелік осіб та нагородити всіх в повному складі. (Додаток 1 до
Протоколу)

Голова Правління
ГО "Україна без тортур»                                                                      Костянтин КЛЮЧАРЬОВ



СПИСОК НА НАГОРОДЖЕННЯ

1. Романов Роман - директор програми "Права людини та правосуддя" Міжнародного фонду
"Відродження"
2. Бєлоусов Юрій - керівник Департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного
конфлікту, Офісу Генпрокурора.
Представник Уповноваженого ВР України з прав людини – керівник Департаменту з питань
реалізації національного превентивного механізму у 2012 -2016 рр.
3. Захаров Євген - директор Харківської правозахисної групи.
4. Павліченко Олександр -виконавчий директор Української Гельсінської спілки з прав
людини
5. Печончик Тетяна - голова правління Центру прав людини ZMINA
6. Гнатовський Микола - суддя Європейського суду з прав людини.
7. Лутковська Валерія - Уповноважений Верховної Ради України з прав людини у 2012-2018
рр.
8. Буров Сергій - директор Освітнього дому з прав людини в Чернігові.
9. Черноусов Андрій - заступник голови правління Харківського інституту соціальних
досліджень
10. Федорук Олександр - заступник начальника управління нагляду за додержанням законів в
місцях несвободи та органах пробації Офісу Генерального прокурора. Начальник відділу
моніторингу пенітенціарних установ Департаменту з питань реалізації національного
превентивного механізму у 2012 - 2015 рр.
11. Пивоваров Вадим - виконавчий директор Асоціації українських моніторів дотримання прав
людини в діяльності правоохоронних органів
12. Перникоза Сергій - координатор моніторингових компаній Асоціації УМДПЛ, заступник
голови координаційної ради з питань реалізації національного превентивного механізму при
Уповноваженому Верховної Ради з прав людини у 2021-2022 рр.
13. Чумак Катерина - керівник Департаменту національного превентивного механізму 2016 -
2018 рр.
14. Грець Валерій - керівник відокремленого підрозділу ГО “Україна без тортур” в Херсонській
області.


