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Протокол № 2 від 16.03.2016 
on-line обговорення Президії ІКОМ України  

підсумкового тексту за результатами звітно-виборчої конференції 25.02.2016     
                                     

Обговорення тривало з 27 лютого по 16 березня 2016 р. 
 
Порядок денний: обговорення результатів звітно-виборчої Конференції ІКОМ України та підготовка 
тексту Звернення. 
 
Брали участь: Лаєвський С. – в.о. Президента, в.о. членів Президії: Мазурик З.,  Остапова С., 
Стрельнікова С., Ткаченко Т., Чмелик Р., Чорнобай Ю., Чуєва К. , в.о. членів Ревізійної комісії: Дейнега 
М., Чумак Г. 
 
Укладач протоколу: Остапова С. 
 
Слухали:  
 
Сергій Лаєвський: 
Шановні колеги! Дякую всім за участь у Конференції. На жаль нам не вдалося сформувати нову 
команду та її лідера. Тож вважаємо себе такими, що тимчасово виконують свої обов'язки. Для 
нормального функціонування організації необхідно завершити виборчий процес. Для цього 
необхідно внести зміни до Статуту. Ці зміни мають бути прийняті кваліфікаційною більшістю від двох 
третин членів організації. Тож треба запропонувати форму голосування, яка б була легітимною та 
прозорою. так само необхідно запропонувати варіант голосування за кандидатів до керівних органів, 
бо збирати другий раз конференцію буде не просто. 
Пропоную також розглянути звернення до членів ІКОМ з приводу Конференції та її результатів 
(Додається). Кінцевий варіант буде поставлений на голосування. Пропоную до уваги  основні 
положення Звернення – Вибори визнані легітимними, проте вони не дають можливість сформувати 
повноцінну Президію ІКОМ України та Президента ІКОМ України. Для формування керівного складу 
організації необхідні легітимні виборчі процедури, що мають спиратися на Статут. Для цього 
пропонується внести зміни до Статуту, які унеможливлять перманентне голосування задля 
кваліфікаційної підтримки, забезпечать норму простої більшості голосів у питанні формування 
керівних органів та інших важливих питань. Пропонується у майбутньому частіше долучатися до 
способу дистанційного голосування. Тим не менш важливим рішенням Конференції було 
затвердження кількісного складу Президії, а саме посаду 1 Віце-президента та 5 членів Президії. 
Також пропонується вважати обраними трьох членів Президії, що набрали згідно із Статутом  2/3 
голосів: С.Лаєвського, З.Мазурика, Ю.Литвинець та  Ревізійну комісію у складі: В.Піоро, 
С.Стрельнікова, В.Титич. Після затвердження змін до Статуту буде проведено позачергову виборну 
конференцію, яка має остаточно сформувати склад керівних органів ІКОМ України. Конференція 
показала, що ІКОМ України є демократичною і дієвою музейною недержавною організацією. 
 
Світлана Стрельнікова: 
Абз.12 пропоную викласти у такій редакції: "Вибори визнані легітимними, проте вони не дали 
можливість сформувати президію у повному складі та обрати президента ІКОМ України". 
 
Світлана Остапова:  
Шановне товариство! Як, мабуть, усі ви здогадуєтесь, я не поділяю оптимізму пана Лаєвського. Отже, 
щодо порушень Статуту впродовж каденції діючої Президії, а також при підготовці звітно-виборчої 
конференції та регламенту її проведення. 
Діяльність: Відповідно до ст.13 п. 4 та ст.8. п.8.13 Статуту. Впродовж усього терміну не працювала 
Ревізійна комісія – не було надано та затверджено жодного звіту по перевірці фінансово-господарчої 
діяльності, бо  відсутні важелі впливу на комісію в разі невиконання чи неналежного виконання своїх 
обов’язків.  Відповідно до ст.8 п. 8.6 Статуту. Жодного разу Президії не було надано на затвердження 
річних кошторисів доходів та видатків ІКОМ України. 
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Відповідно до ст.8 п. 8.9 Статуту. Жодного разу Президія не приймала рішення про прийняття нових 
членів, бо в порушення ст.12 така комісія не була створена і в порушення ст.8 п.8.10 не було 
затверджено Положення та її склад.  
Відповідно до ст. 8 п.8.5 Статуту був затвержений тільки один річний план і тільки один проект 
пройшов повний цикл – від публічного обговорення ідеї до повного – змістого та фінансового - звіту 
повному складу Президії. Цим порушені права (ст. 5 п. 1.9 Статуту) тих членів Президії, які не 
отримали цієї інформації. 
Відповідно до Ст. 11 п. 3 Статуту не було розроблено та затверджено Положення про діяльність 
Секретаріату, що відповідним чином впливало на роботу Президії, й досі нема де побачити усі 
протоколи засідань.                                                                                       
Підготовка конференції: 27 січня 2016 р. більшістю голосів Президії було затверджено «Положення 
про вибори» в кінцевій редакції пана Лаєвського та цей документ був розісланий членам ІКОМ., 
приблизно в той же час на сайті ІКОМ України був розміщений СТАТУТ Національного комітету ІКОМ 
України, доступу до якого, фактично, не було з 2011 року – він зник ще з попередньої версії сайту.  
Отже при створенні нової редакції Положення про вибори, яке оприлюднене в групі Президії і 
розіслане членам ІКОМ не взята до уваги Ст. 7.3 про 2/3 кількості голосів стосовно виборів керівних та 
контролюючих органів. У Положенні у розділі 4. «Підбиття підсумків виборів та оголошення 
результатів» у п.6 сказано: «Президентом ІКОМ України стає кандидат, який отримає просту більшість 
голосів від кількості учасників голосування», а у п.8 «Обраними на керівні посади стають ті кандидати, 
які набирають арифметичну більшість голосів». Тобто ми створили і розповсюдили Положення про 
вибори яке не відповідає СТАТУТУ. 
У своєму зверненні до членів Президії, Президент доручив ревізійній комісії надати акт ревізії на 
розгляд Президії до 12 лютого. Це зроблено не було, тобто акт розглянутий і затверджений не був. Усі 
інші дії стосовно ревізії є порушенням ст.8. п.8.13 .  
Змістовний звіт був оприлюднений 24 лютого , менш ніж за добу до початку конференції, фінансовий 
звіт не був обговорений, затверджений Президією та не оприлюднений й досі, що є грубим 
порушенням ст. 5 п. 1.9 Статуту.                                                                            
Проведення конференції. Регламент. На конференції були оприлюднені фінансовий звіт та звіт 
ревізійної комісії, які Президією не затверджувалися. 
Конференцією не була надана оцінка роботі Президії за звітний період. 
Вибори проводились згідно із Статутом, але всупереч затвердженому Положенню. І стосовно версії 
звернення Президента по підсумках виборів: Де, в якому документі - СТАТУТІ чи Положенні 
відображено, що вибори можуть бути частковими? Яким чином планується продовжувати 
голосування, за які кандидатури? Чи можуть бути додані кандидатури? На основі якого документу 
вони будуть «до проведені» СТАТУТУ чи Положення? Чи є вони, взагалі, легітимними, якщо стільки 
порушень Статуту чи Положення, а також регламенту при проведенні Конференції? 
Після оприлюднення проведеного аналізу, твердження «Конференція показала, що ІКОМ України є 
демократичною і дієвою музейною недержавною організацією» навряд чи викличе довіру.                                                                                                                                                      
 
Катерина Чуєва:  
Перепрошую, я не впевнена, що результати виборів можуть бути визнані "частково". Чи ми можемо 
попросити Віталія Титича чи іншого юриста точно сказати, чи вибори можна в даному випадку 
вважати такими, що відбулися, враховуючи, що вони відбувалися згідно з Положенням, деякі пункти 
якого суперечили чинному статуту? На мою думку, помилка в Положенні підважила легітимність всієї 
виборчої процедури. Потрібно проконсультуватися з юристом та оприлюднити висновок. 
Нам потрібно наразі чітко дотримуватися норм чинного статуту – а отже, підготувати / обговорити / 
затвердити всі звіти і розіслати матеріали членам ІКОМ так, як це передбачено статутом. Ми через 
суб’єктивні і об’єктивні причини створили недобрий прецедент і мусимо це виправити. 
Роботу над змінами до статуту та положення про вибори можна починати вже зараз, однак це не 
знімає необхідності пройти через перші два пункти. 
Якщо в нас немає згоди, текст потрібно або доопрацювати і внести виправлення, або, якщо частина 
членів Президії наполягає на запропонованому варіанті, поставити на голосування. 
До нас надзвичайно багато претензій щодо проведення цих виборів, регламенту, відсутності 
можливості кандидатам в Президію представити свої програми тощо. У зв’язку з тим, що зауваження 
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повторювалися, бачу необхідним їх озвучити: 
- немає інформації: багато хто не отримує ніяких розсилок, у тому числі про конференцію; про події 
дізнаються тільки з ФБ або зі слів колег; 
- непрозора фінансова звітність, незрозуміло, скільки і чому саме на ті, а не інші речі, витрачалися 
кошти членів (не йдеться про гранти, тільки про те, що фінансувалося з бюджету ІКОМ України); 
фінансовий звіт, як і описовий, потрібно розсилати завчасно; 
- чому кандидатам в Президію не надали право виступу?  
- чому вносилися кандидатури з голосу, якщо в положенні це не прописали? кандидати, які 
подавалися завчасно і ті, хто, хто з голосу, мають нерівні позиції, потрібно унормувати. І 
програми/бачення обов’язково. 
- немає роздаткових матеріалів, потрібно друкувати все – і програму конференції, і CV/програми 
кандидатів.  
 
Сергій Лаєвський:  
Багато чого з цих зауважень можна було б уникнути, якщо ретельно підходили б до підготовки 
документів – того ж Положення про вибори. "Розбір польотів" і аналіз прорахунків це добре, але 
наразі головне, з моєї точки зору, завершити виборчий процес. Не можу погодитися з приводу 
"дискусій як можна визнати вибори дійсними". Цього не було і не могло бути, адже в Статуті, який я 
неодноразово зачитував норма прописана чітко.  Звісно, можна ображатися про недоведену 
інформацію, яка надсилалася на адреси, вказані у заявах. Але ми мали 123 учасника конференції і це 
показник. Нас наразі чекає виборчий процес, адже за статутом наші повноваження на 3 роки. 
 
Світлана Остапова:  
Треба ще раз зауважити, що ми ще не завершили звітний процес.  Мої конкретні пропозиції: 
1. Визнати, що в процесі підготовки Конференції були допущені суттєві порушення, а вибори такими 
що не відбулися – бо норми про часткові вибори Президії та окремі вибори Ревізійної комісії не існує 
в нашій правовій базі.   
2. Внести необхідні корегування у фінансовий звіт відповідно до вимог, які застосовуються до 
фінансових звітів з метою їх прозорості.  
3. Провести фактичну перевірку фінансово-господарської діяльності, як виключення, складом 
Виконавчого Бюро, що не заперечує Статуту ст. 10.3.4. - Бюро "приймає необхідні рішення в інтересах 
ІКОМ України, які є предметом статутної діяльності ІКОМ України в період між засіданнями Президії 
ІКОМ України". Затвердити цей звіт Президією та оприлюднити.  
4. Внести пропозиції щодо змін та доповнень до Статуту, винести їх  на широке обговорення 
спільноти.  
5.Затвердити зміни та доповнення до Статуту шляхом дистанційного голосування, додавши цю норму 
в «Положення про вибори».  
6. Призначити дату наступної конференції і провести вибори згідно з відкоригованим Положенням та 
регламентом.  
Прошу підійти з принципових позицій до цього питання і пропоную поставити на обговорення  
варіант Звернення з урахуванням усіх перелічених обставин (Додаток 2). 
 
Катерина Чуєва:  

Колеги, можливо, я повторюся, але якщо наш склад Президії зробить таке оголошення (варіант 
С.Лаєвського), то це свідчитиме про те, що ми не хочемо визнавати власні помилки і не хочемо 
надавати людям, коштами з внесків яких користувалися, доступ до інформації. На мою думку, так не 
можна робити.  

Мене не ставили до відома як члена Президії, про рішення виділити кошти з бюджету ІКОМ на низку 
великих витрат, зокрема, на міжнародне представництво та дофінансування одного з проектів; я 
дізналася про те, що ці рішення були прийняті, тільки з фінансового звіту, запропонованого Президії і 
датованого 25 лютого, в якому, до того ж, не вказана більшість сум. Щорічні кошториси і фінансові 
звіти Президія не затверджувала, витрати такого порядку з членських внесків мали бути обговорені. 
За три роки Президія жодного звіту Ревізійної комісії не обговорювала і не затверджувала – і це 
порушення. Також маю зауважити, що, незважаючи на існування комісії по прийому, Президія 
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повинна була затверджувати вступ нових членів. Наскільки я пам’ятаю, ми лише один раз 
обговорювали вступ нових членів, але з поданих до звіту даних з’ясувалося, що до нас приєдналося 
дуже багато людей. 

На сьогодні вважаю в будь-якому випадку необхідним зафіксувати порушення Статуту (та включити 
це до звіту Ревізійної комісії) та здійснити аналіз нашого фінансового стану, оскільки де факто доступ 
до цієї інформації виявився закритим, а механізм прийняття рішень не може вважатися прозорим.  

Фінансовий звіт за три роки у поданому 25 лютого вигляді, за всієї поваги до всіх, хто витратив час на 
його укладання, потрібно суттєво доопрацювати і затвердити. 

Внески як для нашої країни великі зараз і мусить бути все максимально прозоро і зрозуміло. Я не 
знаю, чи задоволені роботою ІКОМ у Львові, але не знаю наразі в Києві жодної людини, яка не була б 
обурена тим, що відбувалося на конференції, і тим, що ми не підготувалися до неї належним чином. 
Якщо ми самі не можемо і головне – не бажаємо чи не вважаємо за потрібне дотримуватися 
правил/регламенту/Статуту – виникає закономірне питання – що ми робимо в Президії?  

В ситуації, що склалася, є частка вини кожного з нас (я рідко зверталася до Статуту, щоб перевірити, 
чи ми все правильно робимо, мушу це визнати). Наші досягнення і успіх проектів це не применшує 
(вони всі таки опубліковані в описовому звіті), але не відміняє того, що проблемні питання потрібно 
проговорити, зафіксувати, оприлюднити і – унеможливити таким чином повторення подібних 
ситуацій в майбутньому. Це не кишеньковий майданчик, організація всеукраїнського масштабу має 
діяти відкрито і прозоро, в наших умовах це вкрай важливо. Ми маємо залишити наступній команді 
прозорий чіткий механізм функціонування. Серед іншого, це забезпечить стійкість організації за умов 
зміни складу правління та зовнішньої турбулентності. 

Консенсус у цій справі принциповий. Якщо більшість членів Президії зараз обере принцип 
замовчування проблем і збереження такого непрозорого підходу – це матиме далекосяжні негативні 
наслідки для майбутнього організації. Дуже прошу не сприймати це як формалізм. Організація 
виросла, зовнішня ситуація змінилася, бачення і вимоги до громадських організацій також. 

Інакше авторитет, який ми почали потроху здобувати, буде втрачено, персональна недовіра до нас 
зростатиме, а ми в цьому складі не зможемо нормально працювати разом навіть до наступної 
конференції. 

Наразі я в цілому підтримую версію Звернення С.Остапової, з вашого дозволу, внесла деякі правки і 
прошу взяти до обговорення. (Додаток 3) 
 
Сергій Лаєвський надав нову, відкореговану версію Звернення (Додаток 4), де визнано, що: 
«Лічильна комісія після підрахунку голосів визначила, що вибори відбулися. Але через те, що 
кандидати на посаду Президента ІКОМ України не набрали необхідної кількості голосів, а необхідну 
кількість голосів для обрання до Президії набрали лише 3 кандидати, вибори вважаються такими, що 
не мають результату. Сформованою вважається Ревізійна комісія у складі В. Піоро (Київ), 
С. Стрельнікова (Київ), В. Титич (Київ). Конференція прийняла рішення внести зміни до Статуту ІКОМ 
України, які мають забезпечити прийняття рішень простою більшістю голосів, а також затвердити 
норми дистанційного голосування. Після прийняття та реєстрації змін до Статуту буде скликана 
позачергова Конференція, яка має завершити виборчий процес в організації.»                                                                                               

Зеновій Мазурик:  
Щодо нових членів ІКОМ, то як член комісії я розглядав усі заяви. Останній раз цього року. Членів 
направду забагато. Вони своїми внесками підтримують наші фінансові ресурси. А більше ресурсів - 
більше підозр. Тим часом втрачаємо шанси, що відкрили для нас національні комітети сусідніх країн. 
Якщо є підозри – їх треба перевірити, якщо факти – викласти і розібратись. Статут не є догмою і не 
метою. Статут потребує змін, щоб допомагав нам працювати. На стіні недовіри і підозр можна 
намалювати ідеальні двері (статут), але пробити цю стіну не можливо. Треба повернутися до 
реальних дверей. Переступити через амбіції, через свої уявлення порядку і правил. За десять років 
національний комітет став реальною дієвою організацією. Пригадайте, хто пам'ятає! Тягар провин 
нагнітається до такого рівня, що виникає запитання, а чи мені це все потрібно, коли ліміт часу 
скорочується?  
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Катерина Чуєва:  
Наше обговорення стосується  механізму прийняття і затвердження рішень. Механізм в нас збився і 
це мені остаточно стало ясно з фінансового звіту. В нас повний набір порушень, починаючи з того, що 
нас мали обирати за квотами осередків. Я дуже хочу розібратися, які юридичні наслідки має все це 
нагромадження. Не може бути, що коли зручно, ми апелюємо до Статуту, коли не зручно – не 
апелюємо. Можливо, Статут потрібно серйозно переробити, можливо – перереєструвати організацію. 
Потрібно думати спільно, бо ми ризикуємо не своїми посадами, а майбутнім і авторитетом 
організації, у розвиток якої вклали купу зусиль. 
 
Зеновій Мазурик:  
Чи механізм спричинив загрозливу ситуацію? Мета порядок? Так треба проглянути предметно 
фінансові документи. Які зловживання і на чию користь? Квоти від яких осередків? Які юридичні 
наслідки? Зручно робити осередки? В чому зручність?  Я не бачу виходу в такому заглибленні у 
формальні речі. Допущені помилки треба виправляти. В статуті написано про вибори за 
кваліфікаційною більшістю – це нонсенс! Президента вибирають простою більшістю! А як би було 
записано простою більшістю – вибори б відбулись. Що сталося б? Треба думати про розвиток, про 
майбутнє. Статут треба змінювати відповідно до вимог законодавства і внести зміни щодо членства, 
керівних органів, виборів. Підтримую варіант Звернення Сергія Лаєвського. 
 
Сергій Лаєвський: 
Мені цікаво, а чому НІХТО не дискутував про все оце під час конференції. Де були "всі обурені". Я 
просив виступати, чекав. Натомість, жодного виступу з цих питань (як все погано, де гроші, що взагалі 
відбувається ...) не було. Як таке можна пояснити?  
 
Катерина Чуєва:  
Я не знаю. Можливо, тому, що в нас немає традиції вести відкриті дискусії, можливо, тому, що 
частина людей потребувала часу на осмислення. Крім того, не всі встигли вчитатися в описовий звіт, а 
фінансовий взагалі не було оприлюднено, а на слух це все погано сприймається і якраз це дратувало. 
Можливо, потрібно було закласти час на дискусію повноцінну, щоби присутні встигли зібратися з 
думками. Я до останнього мала надію, що ми зможемо проговорити всі проблемні питання всередині 
групи і усунути ці недоліки в нашій роботі.  
 
Роман Чмелик:  
Вважаю, що інформація про Конференцію, підготовлена С. Лаєвським, дає більше конкретних 
відповідей на запитання, з якими до мене зверталися львівські колеги після Конференції. Думаю, що 
загальне незадоволення ситуацією в країні, на роботі тощо не повинно задавати тон наших дискусій. 
Проблем є дуже багато всюди і в ІКОМі також, але вважаю не припустимим розгойдувати ситуацію і 
полювати на відьом. Ми всі члени однієї організації і хочемо, щоб вона працювала якомога 
ефективніше, тому потрібно перестати бавитися в тих, хто звинувачує, і тих, хто виправдовується. 
Перші на це не мають права, а другі нікому нічого не завинили. Підтримую варіант Звернення Сергія 
Лаєвського. 
 
Катерина Чуєва: Вибачте, я не бачу розгойдування ситуації. Ми громадська організація, що задає 
найвищі етичні стандарти. Дуже добре починали, але припустилися помилок. Мова не про 
полювання на відьом, ніхто не називає прізвищ. За замовчуванням ми всі прийняли на себе 
колективну відповідальність за колективне недоопрацювання. Але далі я так працювати не зможу, 
якщо змін не буде – це просто перетворить нас на клон попередньої президії.  
 
Юрий Чорнобай: Нещасна Ревкомісія так зашугана, що невідомо, чи наважаться вони з'явитися на 
повторну конференцію. ICOM – це мережна організація і демократичний централізм в неї ні до чого. 
Всі ми щось робимо у вільний від основної роботи час, при цьому платимо внески і через свою 
основну роботу робимо посильний внесок у міжнародне співробітництво. І все! А ще – допомагаємо 
один одному. Якщо б наша організація отримувала фінансову підтримку, як це має місце у сусідніх 
країнах (і на сході, і на заході ) тоді зовсім інша справа. Тоді по всій строгості... Пропоную зібратися 30 
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березня і переголосувати. На мій погляд другий тур  має проходити вже по простій більшості без змін 
у Статуті. Я за те, щоб звіт звучав як "досягнення і проблеми" і нікого не варто таврувати , за все 
велике спасибі, якщо хтось не влаштовує, немає проблем, обираємо інших, готових зробити більше і 
краще. Ми не масова організація, ми експерти, і не нам ставлять оцінки зверху, а ми формуємо свої 
оцінки в інтересах суспільства в силу більшої компетентності і, не побоюся цього слова, дієздатності. 
А якщо серйозно, зі мною за весь період ніхто і ніколи не погоджував хто куди і за чиї гроші поїде. 
Завжди думав, що наш бюджет такий мізерний, що і вважати нічого, А тут кажуть - ого-го. І тепер, 
коли я ні сном ні духом, наївно покладався на товаришів по зброї, мені пропонують розгрібати чиїсь 
промахи (м'яко кажучи). По-моєму, ці люди повинні самі з'ясувати, хто кому платив і перед ким 
звітувати, а ревкомісія повинна (зобов'язана) подати документ про кредит-дебіт-сальдо і де ж наші 
спільні гроші. Поки цього не станеться, віддаю перевагу перебувати в "клюбе" і ні з ким не 
з’ясовувати відносини. Я завжди вважав, що у нас "офіційна організація, яка існує за своїми, чітко 
прописаними правилами", але кожну добру думку можна довести до абсурду. Давайте спочатку 
закриємо грошові питання, щоб не виносити їх на загальне посміховисько, а потім - узгоджені! зміни 
до Статуту та інші новації для наступного складу, бо є бажаючі попрацювати з документами". 
Підтримую варіант Звернення Сергія Лаєвського 
 
Світлана Остапова: Якщо хтось стає членом міжнародної громадської організації, тим більше її 
керівного органу, який діє на підставі Статуту, то він або виконуєте норми прийняті в цьому документі 
або складає з себе обов'язки, якщо у нього немає часу, сил або бажання цим займатися. Ніхто нікого 
насильно не тягнув і не тягне, і не має значення хто, кому і чим допомагав – існує фінансова 
дисципліна навіть в громадських організаціях – я тут взагалі не бачу предмету спору. Ви за грантом 
звітуєте і я за грантами звітую – і не тому, що нам не довіряють, а тому, що так належить робити. 
Дивно, що це доводиться пояснювати. А оцінку не ми даємо собі , а нам її повинна сформувати наша 
громадська організація, яка делегувала нам певні Статутом повноваження.  
 
Тетяна Ткаченко:   
Можливо мало хто мене підтримає зараз, та все ж дозволю собі вважати, що Президія повинна 
оприлюднити чітке, коротке і виважене офіційне повідомлення. По риториці мені ближче варіант пані 
Світлани Остапової, але враховуючи, що Світлана Іванівна, як і я, не була присутньою на самій звітно-
виборчій конференції і теж має інформацію, надану учасниками, то дозволю собі зупинитися на 
варіанті Сергія Лазаровича. Але переконана, щоб не потрапити у подальшому в халепу та не 
допустити чергову юридичну колізію, ми повинні притримуватися тези, що "вибори вважати такими, 
що не мають результату" і наступне речення необхідно виключити, а саме – "Відповідно до Статуту 
обраними вважаються члени Ревізійної комісії", а далі по тексту. Щодо підготовки позачергової 
Конференції пропоную все ж зібратися т.в.о. Президії з'ясувати усі невирішені моменти і обставини, 
унеможливити подальше взаємозвинувачення і за підсумками спільно проведеної роботи 
оприлюднити її членам ІСОМ під час позачергової конференції чи окремо до неї. Тобто поки що сенсу 
виносити "сор из избы", вважаю, що не має. Прошу мене вибачити, що сама не підготувала власний 
варіант та не внесла свої правки... та ще продовжую працювати в екстремальних умовах. Все ж я "за" 
попереднє оприлюднення варіанту пана Сергія Лаєвського з правкою, яку вказала, але це не 
нівілює необхідність усунути усі, сподіваюсь, що, непорозуміння!  
 
Світлана Остапова:   
Дивує те, що як тільки мова заходить про очевидні речі – додержання Статуту, виконання взятих на 
себе добровільно обов'язків, обговорення якихось важливих для музейної спільноти питань, 
прозорості усіх напрямків нашої діяльності – так відразу виникають звинувачення в розгойдуванні, 
роздмухуванні. зашугувані, майже терорі! Чого я тільки не чула в свою адресу за ці три роки - але! Я 
буду наполягати на тому, що Національний комітет ІКОМ України повинен діяти відповідно до норм і 
правил цієї міжнародної організації. А стосовно того, що ніхто не дискутував С.Лаєвський – по-перше 
повністю згодна з К.Чуєвою що до цього просто не звикли і ми (свідомо чи ні), по великому рахунку, 
не підготували цю дискусію, не надавши заздалегідь матеріали для неї, а по-друге – хіба від того що 
ми не почули відкритого обурення спільноти ми самі перед собою можемо вважати нашу діяльність 
бездоганною? Бо вона повинна бути саме такою – тому що нема "осетрины второй свежести" для 
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визначення якості діяльності організації такого рівня. Прошу зрозуміти – нічого особистого, треба 
вчитися справжній демократії, бо підміняти усе усім ми вже давно вміємо. 
 
Роман Чмелик:  
Чому в варіанті Остапова-Чуєва є все негативне і звинувачення до всіх, але немає висвітлення 
напрацювань і позитивного досвіду роботи організації і конкретики - результатів голосування. Мені 
це нагадує бажання комусь зробити дуже погано за будь-яку ціну, облити брудом тих, хто дійсно 
працював. Але все це немає нічого спільного з конструктивною розмовою про розвиток організації, 
який повинен спиратися на позитивний досвід і врахування помилок. Не треба робити з нас усіх одну 
суцільну помилку, а з нашої роботи один великий провал і негатив. ЦЕ НЕПРАВДА, якою хочуть 
спекулювати певні кола для досягнення певних своїх інтересів. Я свою позицію задекларував на 
зборах і ще раз підтверджую, що в існуючих умовах Президент і Президія робили все можливе і 
реагували на виклики часу у спосіб, який не був ідеальним, але достатньо активним і компетентним. 
Вважаю інформацію Лаєвського такою, що відповідає дійсності і відображає хід конференції, а в 
інформації Остапова-Чуєва викладена їх точка зору і позиція, яка практично не звучала (окрім 
звернення Остапової), але зовсім не обговорювалася на конференції. Ми не можемо видавати 
бажане за дійсне постфактум і підтасовувати перебіг конференції. 
 
Світлана Остапова:  
Зауважу ще раз – ми обговорюємо не Звіт, де відображена робота кожного і усіх нас разом - це 
окрема річ і не треба свідомо, чи ні, збирати все в одну кучу. Ми обговорюємо результати, так званої, 
звітно-виборчої конференції, яка була підготовлена і проведена з багатьма порушеннями. Нагадаю 
вже вкотре у вигляді запитань:  
1. Ревізійна комісія працювала хоч раз за три роки?  
2. Звіти за увесь цей час ми хоч раз затверджували, оприлюднювали і за три тижні до Конференції, як 
це потрібно робити за Статутом – хоч змістовний, фінансовий, хоч ревізійної комісії надали спільноті?  
3. Положення про вибори відповідає Статуту?  
4. Оцінка нашій діяльності конференцією надана?  
Якщо у Вас є відповіді, то надайте! Якщо ні – то ні. Саме варіант Остапової-Чуєвой дає шанс на 
конструктивну розмову про розвиток організації, тому що визнає помилки та порушення і ставить 
своєю метою їх усунути.  
До речі, як розцінювати те,  що відповідальний секретар Юлія Литвинець вийшла з ФБ-групи Президії 
і не бере участі в обговоренні питань, що мають безпосереднє відношення до її діяльності у складі 
Президії? Вона вийшла тільки з групи чи вона склала з себе обов'язки? Може  Сергій Лаєвський 
надасть роз'яснення ситуації?  
 
Сергій Лаєвський: Дійсний статус пані Юлії Литвинець – відповідальний секретар, яка наразі виконує 
свої обов'язки. 
 
Світлана Стрельнікова: Підтримую звернення Сергія Лаєвського. 
 
Сергій Лаєвський: Шановні колеги! Голосування завершилося. За варіант звернення К.Чуєвої-
С.Остапової - 2 (К.Чуєва, С.Остапова). За варіант С.Лаєвського - 6 (С.Лаєвський, Р.Чмелик, Ю.Чорнобай, 
З.Мазурик, С.Стрельнікова, Т.Ткаченко Суханова). Т.Ткаченко Суханова запропонувала не визнавати 
виборів Ревізійної комісії, для чого, на мій погляд немає підстав.  
Ю.Литвинець участі в голосуванні не брала.  
Таким чином: 
1. Прийняте звернення С.Лаєвського, яке буде опубліковане на сайті ІКОМ та Музейному просторі. 
2. За словами юристів, які працюють над змінами до Статуту вони (зміни) наберуть чинності тільки 
після реєстрації в Мінюсті. Тож, поки що є пропозиції С.Остапової. Прошу активно долучитися до 
внесення змін, адже необхідно якомога швидше завершити цей процес та дати можливість провести 
нові вибори, а новій команді приступити до виконання задумів, в тому числі й реформування 
структури. 
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Катерина Чуєва:  
Пане Сергію, прошу повідомити, які саме юристи працюють над змінами до Статуту, і забезпечити 
їхню комунікацію з усім складом Президії – так буде швидше і ефективніше. 
 
Світлана Остапова:  
Оскільки думки членів Президії суттєво розійшлися по принциповим питанням вважаю за потрібне 
окремим розділом вказати особливу думку двох членів Президії – Остапової та Чуєвої в такій 
редакції, як було нами запропоновано в варіанті Остапової-Чуєвої. В протилежному випадку це є 
порушенням наших прав, як повноважних членів Президії і ми викладемо наш варіант окремим 
Зверненням. 
 
Сергій Лаєвський:  
Члени Президії – це не закрита каста, де право висловитися має тільки один. Тож свої думки і свої 
оцінки може робити будь-хто і публікувати їх там, де захоче і, коли вважатиме за потрібне. Єдине не 
зрозуміло, навіщо ми голосували два варіанта, якщо публікуватимемо обидва з них.  
 
Світлана Остапова:  
Відбулася дискусія, люди визначилися із своєю позицією і тепер можуть надати спільноті своє 
бачення - шість осіб оцінюють ситуацію таким чином, двоє – ін.шим. Існує дві думки і члени 
організації мають повне право бути з ними ознайомленими в одному документі, бо ми усі 
рівноправні члени Президії. А право на  "окрему думку" існувало, навіть, за часів радянської влади. 
 
Катерина Чуєва:  
Оскільки ситуація непроста і дискусія стосується принципових питань, не бачу іншого виходу, окрім як 
започаткувати публічну дискусію щодо тих змін, яких потребує ІКОМ. В редакції С.Остапової – К.Чуєвої 
є моменти, які під час публікації мали бути уточнені з огляду на хід дискусії, однак, оскільки 
прояснити деякі з них не вдалося, наприклад, щодо того, чи можна вважати обраною Ревізійну 
комісію в даній ситуації, то це буде зазначено. Я також просила би, пане Сергію, запротоколювати хід 
обговорення щодо цього підсумкового тексту, хоча відповідальний секретар  не брав участі ні в 
обговореннях, ні в голосуванні. 
 
Світлана Остапова:  
Я можу спробувати зробити Протокол обговорення для оприлюднення, якщо мені окажуть таку 
довіру. 
 
Сергій Лаєвський:  
Я вже неодноразово казав, що всі мають право висловлюватися з приводу оцінки та аналізу нашої 
роботи. Тож будь-ласка. Щодо протоколу обговорення – не заперечую, пані С.Остапова, можете його 
скласти та оприлюднити. 
 
 
 
16.03.2016 р. 
 
 


