ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства культури
та інформаційної політики
України
___ ______ 2022 року № ___

ПОЛОЖЕННЯ
про Експертну раду Міністерства культури та інформаційної
політики України з питань декомунізації та дерусифікації
І. Загальні положення
1. Це Положення визначає загальні засади діяльності Експертної ради
Міністерства культури та інформаційної політики України з питань
декомунізації та дерусифікації (далі – Експертна рада), а також права та
обов’язки її членів.
2. Експертна рада є постійно діючим консультативно-дорадчим органом,
що утворюється для узагальнення практики, надання рекомендацій та
пропозицій з питань декомунізації та дерусифікації.
3. У своїй роботі Експертна рада керується Конституцією України,
законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради
України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами
Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства України та цим
Положенням.
4. Рішення про утворення або ліквідацію Експертної ради, її кількісний та
персональний склад затверджуються Міністром культури та інформаційної
політики України.
5. Основними завданнями Експертної ради є:
узагальнення практики, надання рекомендацій та пропозицій щодо
очищення громадського простору від російської імперської та радянської
спадщини, що покликана закріплювати в Україні російські пропагандистські
наративи;
надання рекомендацій щодо усунення пам’яток та об’єктів топоніміки, що
стосуються російської імперської та радянської історії та культури;
визначення шляхів, механізмів та способів вирішення проблемних питань,
що пов’язані з декомунізацією та дерусифікацією;
інші питання, пов’язані з декомунізацією та дерусифікацією.
6. Експертна рада має право:
отримувати в установленому порядку від органів виконавчої влади, органів
місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій документи та інші
матеріали, необхідні для виконання покладених на неї завдань;
утворювати робочі підгрупи (за потреби);
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залучати в установленому порядку до роботи Експертної ради провідних
вчених, фахівців, незалежних експертів, спеціалістів-консультантів (за їх
згодою);
вносити пропозиції керівництву Міністерства культури та інформаційної
політики України (далі – МКІП) з питань, що належать до компетенції
Експертної ради.
7. До складу Експертної ради входять голова, заступник голови, секретар
та члени Експертної ради.
8. До роботи в Експертній раді залучаються представники МКІП,
Українського інституту національної пам’яті, представники інших центральних
і місцевих органів виконавчої влади, наукових установ, фахівці інших державних
установ, незалежні експерти, фахівці, спеціалісти-консультанти (за їх згодою).
Робота Експертної ради здійснюється на громадських засадах.
9. Головою Експертної ради є Міністр культури та інформаційної політики
України.
10. Член Експертної ради має право:
ознайомлюватися з матеріалами, поданими на розгляд Експертної ради;
заявляти клопотання, висловлювати власну думку з питань, що
розглядаються;
брати участь у прийнятті рішення шляхом голосування;
викладати письмово окрему думку як додаток до протоколу засідання
Експертної ради, що є його невід'ємною частиною;
вносити пропозиції до порядку денного засідання Експертної ради.
11. Член Експертної ради зобов’язаний:
зберігати конфіденційність інформації, що стала йому відома у зв’язку з
участю у роботі Експертної ради;
бути об’єктивним та неупередженим під час голосування;
дотримуватися вимог чинного законодавства та вимог цього Положення.
II. Порядок роботи
1. Формою роботи Експертної ради є засідання, яке проводиться за
потреби.
Засідання Експертної ради веде її голова, а в разі його відсутності –
заступник голови Експертної ради.
Порядок денний, дату, час і місце проведення засідання Експертної ради
визначає голова Експертної ради.
2. Засідання Експертної ради вважається правомочним, якщо на ньому
присутні більше ніж половина її членів.
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Засідання Експертної ради може відбуватись дистанційно з використанням
можливостей інформаційно-комунікаційних та цифрових технологій.
3. Пропозиції та рекомендації Експертної ради приймаються відкритим
голосуванням простою більшістю голосів від кількості членів, присутніх на
засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на
засіданні.
4. Рішення Експертної ради оформляється протоколом (у двох
примірниках), який підписується головою (головуючим) та секретарем
Експертної ради.
5. Експертні пропозиції та інші матеріали, що стосуються розгляду
відповідних пропозицій, проектів тощо, є службовою інформацією, яка пов'язана
з процесом прийняття рішення.
6. Рішення Експертної ради має рекомендаційний характер.
7. Матеріально-технічне
здійснюється МКІП.

забезпечення

засідань

Експертної

ради

8. Оприлюднення інформації про роботу Експертної ради здійснюється на
офіційному веб-сайті МКІП.
_______________________

