
СТЕНОГРАМА 

засідання Комітету у справах ветеранів, учасників бойових дій, 

учасників антитерористичної операції та людей з інвалідністю 

18 січня 2017 року 

Веде засідання Голова Комітету ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Всем добрый день! Откроем заседание комитета, 

откроем чуть раньше его, чтобы рассмотреть пока внутренние вопросы, пока 

не подъедут представители Кабинета Министров.  

Традиционно, поскольку в комитете, вернее, традиционно, поскольку в 

комитете нет у нас секретаря, но мы избрали Михаила Гаврилюка до конца 

сессии.  

 

_______________. До конца сессии.  

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. До конца сессии. Я это говорю на каждом заседании 

комитета. У нас, когда выходишь к трибуне… Да, заходите…  У нас, когда 

все выходят к трибуне, все защищают Героев Небесной Сотни, все защищают 

АТОшников, все защищают инвалидов. Но, когда идти работать в комитет, 

почему-то все выбирают в основном бюджетный, а не этот. У нас в комитете 

работает 6 человек. Кворум есть – 4 человека, поэтому заседание комитета 

открыто.  

Хочу сказать, что сегодня на комитете присутствуют матери погибших 

Героев Небесной Сотни.  

 

ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ. Родини воїнів, загиблих в АТО.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я прошу прощения… Я… 

 

ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ. Не в АТО, а в русско-украинской войне.  
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Я прошу прощения, мне немножко неправильно 

сказали, погибших на войне, которая сейчас проходит. Я еще раз приношу 

извинения.  

Мы начали комитет специально раньше. Потому что, если вы хотели 

что-либо сказать, то давайте начнем с вас. Из уважения, из вежливости. Если 

можно, к микрофону. Потому что стенограмма. 

 

Р.ШАНСЬКА Шановна громадо! Мої вітання до всіх! Мама воїна, 

загиблого в АТО, Шанського Андрія Миколайовича, капітана Національної 

гвардії. Посмертно – майор. Відзнака – "Орден за мужність" ІІІ ступеня.  

Питання моє полягає в тому, що в 2016 році у нас створена громадська 

організація "Єдина родина Чернігівщини", яка опікується родинами воїнів, 

загиблих в АТО. На сьогодні у нас 226 родин по Чернігівській області. Із них 

148 членів родин, які загинули в АТО. Є небойові втрати. Але родини ми, 

звичайно, до себе пригортаємо, тулимось один до одного в цілях підтримки 

морального духу і стійкості наших мам, дружин, батьків і дітей. 

77 діток в цьому році Мариною Порошенко були запрошені на 

"Ялинку" президентську. Робота ведеться по підтримці, ну, всебічна 

допомога ведеться. А в 2016 році ми зробили "Єдину родину України". Ми 

зібрали 400 людей з усієї України, представників від родин загиблих. Це 

майже така депутатська більшість. У нас скільки депутатів, стільки ми родин 

і зібрали. 

Чернігівська обласна адміністрація, Єдиний волонтерський центр, 

Центр психологічної допомоги воїнам АТО і родинам загиблих допомогли 

нам організувати цю зустріч. Протягом трьох днів психологи працювали з 

мамами. І на жаль, з багатьох областей приїхали родини, вони знаходяться в 

тому моральному стані, як до 40 днів чи до півроку після загибелі своїх 
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близьких. Це страшно. Вони плакали, вони розказували. Вони розказували 

про своє ставлення… адміністративних органів місцевого самоврядування.  

І ви знаєте, це, звичайно, нас дуже вразило: і питання отримання 

посвідчень, і питання проїзду, і питання медичного забезпечення, питання 

безкоштовного харчування дітей. Ці всі питання були винесені на такий 

рівень. 

І найперше наше питання як би від наших усіх родин, до вас таке 

прохання: розглянути питання, щоб виокремити нас як родин загиблих із 

загального статусу ветеранів війни. Цей статус має такий період 70 років від 

моменту Другої світової війни. Вибачте, будь ласка, на сьогодні зовсім різні 

рівні, зовсім різні і матеріальні, і моральні рівні життя. І ми не відповідаємо 

ні тому статусу, і не маємо свого статусу. Тому таке звернення: будь ласка, 

зробіть нас окремою чи строчкою, чи абзацом у законі, щоб до нас ставилися 

саме як до родин загиблих воїнів АТО. Це таке перше прохання. 

На жаль, нам сьогодні озвучили запрошення на слухання і година часу 

це дуже був малий термін, щоб проговорити це все. І знаєте, як… Ви мене всі 

розумієте. 

 

_______________. (Не чути) 

  

_______________. Ну, сьогодні нам сказали: ви можете прийти і 

озвучити свою думку.  

То як би у нас не було часу такого, щоб це все проговорити і 

ознайомитись… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Давайте я попробую на первый вопрос сразу же 

ответить. Не далее, как перед новым годом, у нас была встреча с афганскими 

организациями. Знаете, какая была основная претензия к нам? Что мы 

совершенно как комитет забыли афганские организации, тоже семьи 
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погибших там, что мы им не уделяем внимание, и все законы, хочу вам 

просто сказать, из 30 законов, которые общепринятые по АТО, по 

социальному обеспечению АТО, в том числе и погибших, и инвалидов, 20 

законов комитетских, так вот претензия была в том, что все законы, которые 

есть, есть только для АТО. И на сегодняшний момент у нас есть, я 

объективно говорю просто ситуацию, вы должны меня просто понять  как 

председателя комитета. Они говорят: "Почему неравноправие? Наши мужья 

тоже погибли…" Это была встреча прямо перед Новым годом. "Наши мужья 

погибали тоже". Как поступить в этом случае? 

 

_______________. Наталія Олексіївна ……… будь ласка. Наталія 

Олексіївна, будь ласка… 

 

_______________Н.О. Афганистан был очень давно, это был Советский 

Союз. 25 лет нашей державе. Наші діти, мій син загинув за Україну. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я с вами абсолютно согласен. 

 

_______________Н.О. Ему 27 лет было, он погиб, нашей стране – 25 

лет, державе. Вот под нашу державу – правильно Рая сказала, - наш статус. 

Мы против афганцев абсолютно ничего не имеем, мы просим свой статус. 

 

_______________. Ви знаєте… Можна я доповню Наталію Олексіївну, 

маму.   

Справа в тому, що в Чернігові ми співпрацюємо з родинами афганців, 

загиблих, і ми запрошували їх теж на це "Родинне коло України", "Єдину 

родину - України", ми запрошували мам воїнів, загиблих в Афганістані. Вони 

здивувалися, що ми такі згуртовані, що ми такі дієві. 
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Мій син загиблий, Андрій, він також був миротворцем, він був в 

Косово. Я ні в якій мірі не хочу применшити заслуги воїнів, загиблих в 

Афганістані. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. (Не чути) 

  

_______________. Андрій, мій син, ніколи не отримував матеріальної 

допомоги, він говорив: "Мама, нам до 5 травня, там афганцям, воїнам-

інтернаціоналістам мають щось виплачувати". Кажу: "Син, це, мабуть, через 

суди треба". І ми ніколи цього питання не піднімали. Але на сьогодні хлопці 

гинуть за свою державу, за нашу Батьківщину, на якій ми з вами мирно 

існуємо. І тому це має бути почутим і має бути узаконеним. 

 

БУРБАК М.Ю. Можна додам трохи? 

 

_______________. Будь ласка. 

 

БУРБАК М.Ю. Я, звичайно, щиро вдячний. І ваше горе, воно не може 

бути якось оспорене, чи як, але я хотів би вам розказати, що сталося у 

Чернівцях, я депутат-мажоритарник. 

В Чернівцях спровокували великий конфлікт зараз між організаціями 

афганців, УБД, який має стати також УБД, я не кажу про загиблих. Просто ви 

зрозумійте, яка ситуація. Між багатодітними сім'ями, між людьми з 

інвалідністю І-ІІ групи, якими ми також тут займаємося, наш комітет, і всіма 

іншими громадськими організаціями. Велике обвинувачення нас як 

депутатів, і це було, я тоді з Червонопись0ким коли ми зустрічалися, що ми 

надаємо першочергове позачергове право на отримання будь-яких пільг лише 

учасникам АТО. Це нам… цю концепцію ми прийняли тут, ми приймаємо… 

От сьогодні також був ще один документ, його не було, тому що не було 



6 

 

авторів в залі, з тим, щоб першочергове позачергове право на реабілітацію 

надавати учасникам бойових дій в АТО і інвалідам. Ми це робимо, натомість 

на нижчому рівні це є великий конфлікт між громадськими організаціями, 

між самими і хлопців учасників бойових дій, які отримали в Чернівцях 30 

мільйонів гривень на закупівлю квартир позачергово, до мене прийшли УБД, 

воїни афганці, які 26 років стоять на квартирній черзі і теж там сім'ї, які 

втратили годувальників і не отримали квартири. Скажіть, де є 

справедливість? Я просто от кажу, щоб ви розуміли, які є ситуації. І це не 

завдячуючи, це внизу люди між собою, вони виражають, що це є соціальна 

несправедливість, яку породжуємо ми. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. И они нас в этом обвиняют. 

  

БУРБАК М.Ю. І вони звинувачують нас, щоб ви зрозуміли яка 

ситуація. І я хлопців попереджаю, численні громадські організації учасників 

бойових дій, ви за рік-два проходите той шлях, який пройшли афганські 

організації за 5 років, які починали з підтримки повністю в суспільстві і 

закінчили тим, що суспільство деколи їх не розуміло. Це я так говорю, щоб 

ми розуміли, що ця проблема є, і от сьогодні, що ми готові, ми комітетом 

завжди приймаємо ці закони і це Рада схвалює, але це породжує суспільний 

конфлікт. 

 

_______________. Він уже є. 

 

БУРБАК М.Ю. А зараз ми його ще поглиблюємо, тому що ми тоді 

прирівняли до учасників бойових дій, це до учасників Другої світової війни, 

тому що так воно чітко прописано в законодавстві. Як прописати це ми не 

знаємо, тому що це не є війна, це АТО. От з чим ми зараз… 
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_______________. (Не чути) 

  

_______________. Ну нормально, це є війна, але формально воно є 

АТО. Ми прирівняли їх до учасників бойових дій Другої світової. (Загальна 

дискусія) 

 Ну це ми робили, це наш закон був.  

 

_______________. Скільки пройшло часу, як закончилась война в 

Афганистане?  

 

БУРБАК М.Ю. А скажіть, будь ласка, а що забути тих людей?  

 

_______________. Ні. 

 

_______________. Ні, забути їх неможна. 

 

_______________. Почему они до сих пор не решили свой вопрос? Мы 

просто… вы нам говорите, что мы еще 30 лет будем ждать своего статуса. 

 

БУРБАК М.Ю. Я вас хотів, щоб ви мене зрозуміли, що породжується 

конфлікт, який буде на нижньому рівні у вас в Чернігові, який є у нас у 

Чернівцях, його тут нема. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я прошу прощения, давайте, у нас были слушанья по 

АТО, которые… Сейчас я, секундочку можно. 

 

_______________. … просто вам. Мой муж инвалид-чернобылец, 

инвалид ІІІ группы. Он когда был в Чернобыле, он туда своим судном возил 

песок, он выиграл суды: два суда в 4-ом году и в 8-ом году. Ему государство 



8 

 

должно, не выплачивало компенсацию на 170 тысяч. Государство ему не 

выплатит уже. Он потерял сына, понимаете? Вот афганцы, вот чернобыльцы, 

мы следующие идем. Вы не отодвигайте нас… (Шум у залі) 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Вы не услышали. Сейчас можно маленькую реплику. 

 

_______________. У скільки ви оцінюєте життя дитини, дитини, життя 

дитини у скільки оцінюєте!?  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Как можно оценить життя… Зачем вы…  

 

БУРБАК М.Ю. Зачем вы ставите вопрос, который… 

 

_______________. Ні, так це нам ставлять таке питання! 

 

_______________. Це нам ставлять! 

 

БУРБАК М.Ю. Ви почули це питання від нас чи ні?  

(Загальна дискусія) 

  

_______________. У скільки можна оцінити життя дитини?  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Давайте первое по первому вопросу. В ноябре месяце 

были слушанья, парламентские слушанья в Верховной Раде по Героям 

Небесной Сотни, участникам АТО, погибшим, инвалидам, всем. Хочу 

сказать, что, к сожалению, от уряда никого не было. 

Сегодня мы на комитете принимаем, если вы видели порядок денний, 

третій пункт – про затвердження Рекомендацій парламентських слухань на 
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тему: "Державні гарантії соціального захисту учасників АТО, Революції 

Гідності та членів їхніх родин", если ви бачили порядок денний.  

21 пункт парламентских слушаний. Зачитываю. "Виокремлення 

учасників антитерористичної операції в окрему соціальну категорію з 

наданням відповідного статусу. Это мы сегодня будем принимать на 

комитете. Но то, что сейчас говорил и Максим, и я, это… Вы немножко не 

поняли, это не то, что вам не хотят помочь или это всем нам, всем стране, а  

мы говорим о той ситуации, в которой сегодня находится комитет. И перед 

Новым годом две тысячи афганцев хотели штурмовать Верховную Раду, 

может, видели по телевизору, да, именно за то, что  их забыли, а все, которые 

есть льготы и все, что есть, делается только для АТО, вот и сегодня 

происходит этот конфликт.  

Наша позиция была, как только мы собрались в комитете два года 

назад, это  было по предложению, кстати, Максим Бурбак – это руководитель  

фракции "Народный фронт", по его предложению, вот. 

Здравствуйте. Это заступник міністра соцполітики. 

 

_______________. (Не чути)  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Не, не, останьтесь, пожалуйста. 

 

_______________. Ми ж не закінчили. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ми ж не закінчили.  

Наша позиция была очень простая: у нас сегодня война и все, что 

можно, государство должно направить все свои силы на этот процесс, а 

именно, социальное обеспечение АТО, в которое входят погибшие, инвалиды 

и просто демобилизованные и это была однозначная концепция. Прошло два 

года и сегодня мы получили такой социальный взрыв, то, что касается 
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афганцев. Мы его, конечно, вырулим, мы написали с ними протокол… Мы 

написали с ними протокол, но они ничего слышать не хотят. Вы б видели 

этот протокол. Вот они требуют сколько? Шестнадцать тысяч гривен, да? 

 

_______________. (Не чути)  

 

_______________. Ні. П'ять мільйонів єдиноразово. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. А,  пять миллионов – единоразово, они требуют. То, 

что перед 5 мая абсолютно выплата, мы посчитали с бюджета, они требуют 

сумму миллиард 600, чтобы им выплатили. И мы им по-человечески 

говорим: а где деньги взять? Мы не можем, потому что есть первоочередная 

задача – это АТО. "Нас не волнует, тогда мы будем штурмовать Верхову 

Раду." Ну, это, смотрите, это мы не оправдываемся, это просто мы 

рассказываем ситуацию. Поэтому по первому пункту, то, что вы говорили, 

мы это сегодня голосуем. Я вам показал прямо написанную… 

 

_______________. Да, да, да. Да. Я бачила. Я дякую вам. Вибачте, будь 

ласка, я ще таке… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Давайте дальше.  

 

_______________. Це був Афганістан, це був Радянський Союз і вивід 

російських військ з Афганістану, де були ці ініціативні групи афганців на той 

момент. Чому від Радянського Союзу при розколі Радянського Союзу на 

республіки чому вони не висловлюють вимоги туди? А чому вони на 

сьогодні до нашої держави, якій 25 років всього, вони висловлюють такі 

вимоги і ставлять усіх нас на коліна? Тоді будемо говорити так, вибачте, за 

одкровення, але це… 
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БУРБАК М.Ю. … правонаступництва СРСР… (Не чути)  

 

_______________.  Це є питання.  

 

БУРБАК М.Ю. … і всі гроші від СРСР залишилися у Внешторгбанке, з 

яких Україна при розподілі нічого не отримала.  

 

_______________. Ну, так, як мої батьки, да. 

 

_______________. Взагалі.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Смотрите, мы… мы… мы… мы этот вопрос, 

смотрите, мы этот вопрос будем регулировать. Но я вам могу точно обещать 

как председатель комитета, что в любом случае наша концепция, которая 

была принята, когда, вот, после выборов, что все, что касается АТО это 

впереди всего, а это, можете в этом не сомневаться.  

Сейчас хочу сказать, что пришел, пришла замминистра социальной 

политики Федорович, чтобы мы как раз обсудили дальше. Это матери 

погибших в АТО.  

 

ФЕДОРОВИЧ Н.В. (Не чути)  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Поэтому тот пункт мы уже обсудили.  

 

ФЕДОРОВИЧ Н.В. Да, дякую.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Мы сегодня его голосуем и будем обсуждать с 

Кабинетом Министров как это сделать технически.  
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БУРБАК М.Ю. Може ми зробимо доручення від нашого комітету… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Сделаем. 

 

БУРБАК М.Ю. ... Мінсоцполітики розробити ваші пропозиції як 

прописати в чинному законодавстві окремо статус загиблих… членів сімей 

загиблих в АТО. Щоб ми зараз своє вигадаємо, ви скажете, що воно вам не 

підходить. Як реалізатор ви будете реалізувати цю політику, правильно? 

Будь ласка, дайте ваші пропозиції щодо написання відокремленого статусу 

учасника бойових дій, членів загиблих сімей в АТО. Добре? Скільки вам 

часу? Плюс-мінус? Місяць-два? Ні. Ну, я…  ви залучите наші пропозиції, 

тому що ви можете… ви повинні надавати свої пропозиції. Я просто знаю, як 

це працює.   

  

ФЕДОРОВИЧ Н.В. За нами не постоїть. Вибачте.  

 

_______________. Ми в рекомендаціях просимо перший буде звіт 1 

вересня.  

 

_______________. (Не чути)  

 

_______________. Ні, ні, ні, ні. Тому що, розумієте, поки це от йде 

процедура, так, (Не чути)  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ні, 1 вересня нереально. Это нереально.  

 

_______________. (Не чути)  
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ФЕДОРОВИЧ Н.В. Максим Юрійович, ми говоримо про те, термін на 

те, щоб ми використали і узгодили з усіма зацікавленими сторонами… 

 

БУРБАК М.Ю. Ні, щоб ми виписали і презентували в комітет.  

 

ФЕДОРОВИЧ Н.В. Давайте місяць-часу нам вистачить. 

 

БУРБАК М.Ю. От. Місяць-часу з врахуванням пропозицій громадських 

організацій... 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Давайте договоримся. Через месяц вы приезжаете 

сюда и мы рассматриваем, оставите телефон и мы вас предупредим, если 

можете, приедете и мы готовы, бумагу обсудим.  

 

_______________. Дякую.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Принимается так?  

 

_______________. Приймається. Дякую.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Телефон… Нет, чтобы они оставили. Дайте им 

чистый лист… У меня большая просьба, потом, чтобы обменялись 

телефонами с секретариатом.  

 

_______________. Так підходить?  

 

_______________. Підходить. Дякую.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Друге питання.  
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_______________. Друге питання від нас, так. Це підтримка в 

медичному забезпеченні, обслуговуванні. Справа в тому, що виникають 

питання в дороговартісних обстеженнях. Це комп'ютерні томографи, це будь-

що інше. І нас відповідають, ми збирали круглі столи з управління 

медичної… з медичним управлінням в Чернігові і нам сказали, що це є 

приватні структури і ви до них ніякого відношення не маєте, ні вони до нас, 

ні ви. Вони говорять, ви сплачуєте. Якщо підходить момент того, що 

сплачувати, вони говорять: "Ні, ви не сплачуєте, ви вносите, просто 

благодійний внесок робите і будь-що інше". Лікарні нам надають 

безкоштовні проходження аналізів, УЗІ і кардіограму, а все інше ми мусимо 

сплачувати.  

У минулому році наш мер В'ячеслав Атрошенко видав кожній родині 

по 2 тисячі гривень на додаткове медичне обслуговування. Ми цим 

скористалися. І, ви знаєте, достатньо, там, у мамочки були інфаркти, ну, такі 

дорогі лікування. От, то нам ці кошти знадобилися. Чому знадобилися ці 

кошти? 

Тому що з бюджетного фінансування ні одна родина нічого не 

отримала.  

 

_______________. (Не чути) 

 

_______________. Будь ласка.  

 

БУРБАК М.Ю. … є така штука як бюджетна децентралізація, може ви 

чули. Мер Чернігова  Атрошенко замість того, щоб гроші вкладати в 

інфраструктуру, фінансування профтехучилищ і часткове фінансування, 

реабілітацію ………… він може дати ……… додатково місцевим бюджетам, 

160 мільйонів гривень розмістив на депозитах в банках. 
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_______________. Така сума страшна! 

 

БУРБАК М.Ю. Маленька відповідь. У Харкові – півмільярда 

розмістили понадпланових надходжень. От скільки ми разів кажемо: в 

бюджетну децентралізацію гроші лишаються на місцях. Замість того, щоб їх 

використовувати на програми підтримки учасників бойових дій, на допомогу 

сім'ям загиблих, ці горе-мери розміщують їх на депозитах в банках. Я свічку 

не тримав, не знаю, чи воно так безкоштовно, чи що, але 160 мільйонів 

гривень в 2016 році можна було направити і частково на відшкодування 

ваших витрат щодо томографії. Це як мінімум маленька… 

 

_______________. На жаль, Громадська організація родин загиблих в 

АТО – вона не має ні права ні морального, ні юридичного контролювати ці 

всі витрати, вибачте, будь ласка.  

(Загальна дискусія) 

  

_______________. Це не зовсім так. Є відповідна стаття в Законі про 

місцеве самоврядування, яка передбачає утворення не просто, і 

функціонування не просто рад, місцевих рад і відповідних комітетів, чи там 

інших структур депутатських, комісій наприклад, але також органи 

самоорганізації населення за місцем проживання. Підніміть закон, ви маєте 

на підставі цього закону можливість об'єднатися і поставити в рамках 

чинного законодавства питання і вимагати їх виконання. 

(Загальна дискусія) 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Мы вам поможем. Мы напишем вам юридически 

ваши права. 
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_______________. Дякуємо. Це буде слушно. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Мы обратимся в "Юридичну Сотню" – громадська 

организация, которая… 

 

БУРБАК М.Ю. … скільки ми зверталися до обласних рад і органів 

місцевого самоврядування, щоб вони створили структурні одиниці, які би 

координували роботу і могли займатися питаннями: надання землі, 

земельних участків, закупівлі квартир і врегулюванням всіх питань, 

пов'язаних з учасниками бойових дій. Жодна обласна рада не створила такої 

штуки, жодне місцеве самоврядування. 

 

_______________. Ми готуємо круглий стіл з мером і з заступниками 

його… (Не чути)  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Смотрите, мы вам выпишем ваши права, юридически 

что вы имеете право. На самом деле это важно, и, к сожалению, это не 

касаемо вас. Но вообще у нас общество, оно действительно юридически не 

знает, на что имеет право. Поэтому оно не пользуется всеми возможностями. 

Но та программа децентрализации, которая начата два года назад и которая 

сейчас идет, поверьте, в местных бюджетах очень много денег.  

И на самом деле это должны делать местные бюджеты. Центральный 

бюджет, он не может физически этого всего организовать и 

проконтролировать. Это только мэр может сделать. Это могут губернаторы 

делать. Но центральный бюджет из Кабинета Министров проконтролировать 

все в Украине, весь процесс, ну, это практически невозможно! Ну, это 

правда. 

 

_______________. Ми це розуміємо.  
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Поэтому и программа, которая начата была 

Президентом, Яценюком, Премьер-министром тогдашним начата 

децентрализация, чтобы именно мэры, которые больше знают процессы, у 

них были деньги. А вопрос уже моральности, я к Владу достаточно неплохо 

отношусь, я его давно знаю. Он, мне кажется, неплохой мэр. Я не хочу сейчас 

ни кого-либо обвинять. Но, действительно, многие мэры ложат деньги на 

депозиты, получают 20 процентов, деньги заморожены. В это время люди не 

получают того, что необходимо. 

Но на это есть правоохранительные органы, которые должны это 

контролировать и, мягко говоря, если это происходит.  

 

БУРБАК М.Ю. Перевиконання місцевих бюджетів в минулому році, 

включаючи субвенцію державного бюджету – 7 мільярдів гривень. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. По Украине. 

 

БУРБАК М.Ю. По Україні. Перепрошую. Це їх вже відповідальність за 

мешканців їхніх сіл, містечок. Чи була місцева програма, регіональна під 

назвою "Турбота", "Захистимо членів сімей", і профінансована за рахунок 

перевиконання місцевого бюджету. Це робиться в 2 секунди. Створення 

регіональних програм, затверджених місцевими, органами місцевого 

самоврядування і фінансування з перевиконання бюджетів.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Написать все это сможете?  

 

_______________. Дякуємо. 
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Смотрите, мы напишем ваши права. Чтобы мы 

просто говорили и не были голословными, мы напишем то, что вы должны 

знать. Потому что, к сожалению, очень многие, проще говорить, это в Киеве 

они ничего не делают, поэтому, а мы все хорошие. Ну, есть такая практика. 

 

БУРБАК М.Ю. Была. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Поверьте, была достаточно распространенная. Но 

Киев не может контролировать все процессы, в Украине, которые происходят 

и в городах. Вот, у меня округ в Святошино. Он – 340 тысяч населения. Ну, 

как Чернигов, да? 

 

_______________. (Не чути)  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Вот, киевский округ, Святошино 343, я тоже 

мажоритарщик, как и Максим. Вот. Вот, мы там контролируем процесс и все 

происходит своевременно и вовремя.  

 

_______________. Дякую.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Давайте дальше.  

 

_______________. Ну, іще, оскільки санаторно-курортне лікування 

якби входить в медичне забезпечення, то, ми вважаємо, що наші родини теж 

не будуть покинуті. Там прописується, що в законах раз на два роки. Але 

мами, котрі залишились одні, вік бере своє, будемо говорити так, здоров'я не 

збільшується, а зменшується, деякі мами в такому стані, що вона не хоче ні 

до лікаря йти, ні на вулицю виходити, люди у глибокому горі. Вот.  
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Депрессия. 

 

_______________. Тому лучше би не раз у два роки, а може би раз на 

рік санаторне лікування отаке от, щоб їх вивести, витягти з того, може би 

якось це трошки їх поставило на ноги.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.  

 

ФЕДОРОВИЧ Н.В. Дивіться, у мене є пропозиція. Справді, я з 

місцевого самоврядування, 8 років працювала в місті ще до того часу, коли 

були внесені зміни в Бюджетний кодекс в кінці 2014 року і з 2015 року. 

Повірте, 2015-2016 рік це, справді, профіцити бюджетів місцевих величезні. 

Це правда, я це вам відповідаю за свої слова.  

По-перше, є можливість при центрах денного… при терцентрах, це такі 

установи є для осіб пенсійного віку… (Не чути) Можна при них створювати 

центри денного дозвілля і вони створюються в окремих… Тому я 

пропоную… я пропоную використати, наприклад, цей ресурс, який вже зараз 

є, вони фінансуються, їх понад 700 таких терцентрів, вони є в усіх містах, в 

усіх районних центрах, при них створювати, бо важливим є спілкування. І це 

можливість щоденного спілкування.  

В моєму місті, де я була керівником ми створили такі центри денного 

спілкування в співпраці з церквою. На Західній Україні церква є авторитетна. 

В приміщення церкви ми дали по одній людині в кожному районі з терцентру 

і такі центри денного дозвілля функціонують. І скажу вам, що в 2014 році в 

нас двоє людей 70-річних шлюб мали. Тобто це величезний ресурс.  

Друга річ. Це ті самі місцеві бюджети, є КФК 090412, по якому можна 

фінансувати такі ініціативи соціальні. Якщо вам треба листа-підтримка, ми зі 

сторони… я обіцяю, запишіть, будь ласка, Роман. Ми дамо такого листа від 
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Міністерства соціальної політики на місця, щоб вони такі ініціативи 

започаткували. А ви будете контролювати чи вони робляться, чи ні.  

 

_______________. Добре. Дякую.  

 

_______________. Дякую.  

 

_______________. Дякую. І, я думаю, на сьогодні останнє питання, да, 

девочки? Мабуть… 

 

_______________. (Не чути)  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Просто дальше, замминистру нужно уйти на другой 

комитет, чтобы мы смогли еще по законопроектам. 

 

_______________. І, якщо можна, останнє питання, оскільки, я ж кажу, 

що збиралися 400 людей з усієї України, родини загиблих, то якби 20 серпня 

просимо зросимо зробити днем вшанування пам'яті, загальним днем, воїнів, 

загиблих в АТО.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. А у нас постанови Тетерука... 

 

_______________. Немає. Окремо є Іловайськ, Дебальцеве, багато днів, 

а загального дня вшанування пам'яті… 

 

_______________. (Не чути)  
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_______________. Ну, ми зібралися. 400 родин зібралися, ми підписали 

моніторинг про співпрацю, ми прописали це, у нас є протокольні дані і 

проговорили це все.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Есть постановление нашего коллеги Тетерука, проект 

постановление, который мы будем голосовать, там 29 серпня.  

 

_______________. Ну, 29 серпня.  

 

_______________. (Не чути)  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Что?  

 

_______________. Це окрема дата – "Іловайський котел".  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Правильно.  

 

_______________. (Не чути)  

 

_______________. В цю дату більше всього загинуло дітей, більше 

всього.  

 

_______________. Ну, то ми візьмемо цю дату, вже є постанова... 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Тетерук же был… Тетерук это комбат, который был в 

Иловайске и в Дебальцево, "Миротворец", который был и в Косово, в том 

числе.  

 

_______________. Да, в Косово. 
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Это с "Народного фронта". Они 29-го, потому что 

они говорили, что им на 29-е это, вот… 

 

БУРБАК М.Ю. Самый страшный день. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. … самый страшный день именно 29-е было.   

 

_______________. Так це саме буде дата воїнів, загиблих в АТО.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Да. Да.   

 

_______________. Загальна дата?  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Загальна дата. 

 

_______________. Дякуємо. В мене питань немає. Дякую.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. А эта постанова уже есть, она зарегистрирована в 

Верховной Раде, прошла… 

 

_______________. (Не чути)  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошла комитет и… Но она будет проголосована 

буквально вот-вот. 

 

_______________. Будемо раді…  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Мы дадим вам, можем дать копию этой постанови.  
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Вот, сейчас мы попросим секретаря. Роздрукуй копію постанови. 

Сейчас мы прямо вам дадим ее.  

 

_______________. Дякую.  

 

ФЕДОРОВИЧ Н.В. Можна пропозицію?  

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Да, будь ласка. 

 

ФЕДОРОВИЧ Н.В. У мене є пропозиція. Якщо є необхідність, давайте 

з певною періодичністю, там раз в місяць можемо зустрічатися, раз там в два 

місяці. Я готова зустрічатися з вами і проговорювати проблеми, кликати  

колег з інших міністерств. 

 

_______________М.М. В мене є пропозиція тут пропозицію висказував 

(Чернігов....... Микола Миколайович .....), щоби комітети хотя би раз в 

півроку родин всіх областей делегували сюди і щоб ви знали, який стан на 

місцях, щоб ми приходили, адекватні, щоб в нас не було болю того і все 

остальное, от якийсь спільний документ відпрацювати і з кожної області, те, 

як до нас. Коли ми працювали в серпні-місяці, стільки нам розказали мами і, 

розумієте, ще є соціальні ......... це робиться наверху спеціально, щоб 

посорилися. І я був у ...... 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Абсолютно верно. 

 

_______________. ...во Львові, во Львові дають сто тисяч гривень 

допомоги. 

 

_______________. На рахунок кожній... 
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_______________. В других областях, жіночка каже: "А мені і дров не 

привезли". Розумієте? Оце іде в Інтернеті і людям розказують. Хотілось, щоб 

ця соціальна справедливість якась була. Другій вдові – 50, то єсть... 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Смотрите, смотрите, у меня предложение такое, во-

первых, ну, без вас мы этого сами не сделаем, потому что мы не знаем 

информации, ну, объективно. Мы, комитет всегда открыт, я вам говорю, что, 

первое, мы будем парламентские слушания делать, минимум – раз в год, 

парламентские слушания, которые мы проводили сейчас в ноябре, то, что я 

вам давал читать выдержку, это как бы всеукраинские. Комитетские 

слушания мы готовы проводить раз в месяц, раз в два месяца – как  скажите, 

на площадке комитета, сюда ж мы будем приглашать сразу кого-то с 

прокуратуры. И если будем выявлять какие-то нерадивые действия местных 

чиновников, ну, государство построено по принципу кнута и пряника, то есть 

пока по голове не дашь, ну, человеческий фактор, мы от него никуда не 

уйдем, ну, это объективная ситуация. То, что если это во Львове, допустим, 

нормально помогают, а  в каком-то городе – нет, значит, мы их стимулируем. 

 

БУРБАК М.Ю. А як ви ……. міжвідомчою комісією з питань учасників 

бойових дій  в зоні АТО, яка має представника в кожній області. 

 

_______________. (Не чути)  

 

БУРБАК М.Ю. Перепрошую, у кожного голови облдержадміністрації є 

в статусі радника на держслужбі людина, яка курує питання стосовно 

учасників бойових дій, їх соціальної реабілітації, який є в більшості в 

областей учасником бойових дій. (Не чути мікрофон вимкнено) Іменно АТО, 

я не знаю, просто я знаю, от, Чернівці. Там два заступника, то єсть радник 



25 

 

голови ОДА  Фищука – всі питання до нього. Я не знаю, якщо дрова в місто 

привезли, то там реакція йде миттєво ... (Не чути) 

 Я не проти, будь ласка, давайте збираємось, просто дієва структура, 

яка фінансується з державного бюджету також. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. И которая для этого создавалась. 

 

_______________. Я зрозумів, я можу дати вам відповідь. 

Я хотів би, може, в кожній області такого губернатора, як наш. Він 

кожну маму знає, всі 164 родини, він знає кожну маму, кожній допомагає. 

Чернігів, да. Розумієте? І помагаємо і другим. І якщо ми ініціативу 

проявляємо, і в нас є Альберт..  Черешко, який опікується, і ми з ним 

співпрацюємо, і з другими, ці питання є, і ми вирішуєм. Але наша задача – 

зорганізувати всіх мам – і зробити єдину родину України зі всіх родин, щоб 

були ми на виду і була співпраця і допомога їм. Їм легше буде. І це те, що ми 

зробили в серпні місяці, воно показало.  

(Загальна дискусія) 

  

БУРБАК М.Ю. З огляду своєї участі в цих громадських організаціях, в 

різних, різного… лише коли держава кудись втручається, там все 

закінчується.  Так воно, чесно кажу. От вам то треба? Якщо ви можете 

зорганізуватись самі, а потім вимагати від держави виконання її обов'язків по 

соціальному забезпеченню, тим краще як самоорганізація, чим щоб держава 

допомогла, і потім вона втрутиться – і все закінчиться, як завжди. Так це... 

 

_______________. Что произошло и в Киеве. Все громадские 

организации господин Крикунов собрал на Комарова, 7 и сказал: "Давайте я 

вас буду всех контролировать, вот схема…"  

(Загальна дискусія) 



26 

 

  

_______________. Нет, я вам просто сказал: там, где государство 

втручается, там заканчивается инициатива громады. Если вы хотите это – 

пожалуйста.  

  

_______________.  Я вам скажу так: як я можу з мами взяти якісь 

гроші, якщо і треба. Ми були в шести областях, виїжджали, розумієте, нам 

облдержадміністрація давала транспорт, зустрічались мами, і в тому числі і в 

Вінницю, їздили в Козятин, їздили в Харків, їздили в інші області, в Полтаву. 

Є, і ми не говоримо, щоби втручались, а щоб коли ініціатива допомагала і не 

та організація, яка під себе гроші вимагає, помагає і виконує заказ… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я понял, да. 

Первое вам скажу. Двери комитета всегда открыты, двери 

Минсоцполитики всегда открыты, здесь, пожалуйста, на территории 

комитета мы готовы помогать собирать, начиная от Минсоцполитики и 

кончая прокуратурой, всех лиц и помогать вам. То, что касается знаний 

юридического, то, что именно на что вы имеете права, мы вам поможем, мы 

напечатаем брошюры, раздадим, чтобы просто знали де-юре, что у вас есть. 

Мы всегда готовы работать. Еще раз говорю, наша концепция комитета, в 

независимости не от какого давления, которое будет на комитет, будет одно:  

приоритет однозначно АТО. И то, что там афганцы, я согласен с вами, 25 лет 

назад… 

 

_______________. 30. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ну 25 тире 30 лет, мы пойдем там на определенные с 

ними на определенные там поступки, но в первую очередь это АТО и мы на 

этом… встречи с афганцами это им заявили, что мы не пойдем это в ущерб, 
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мы не собираемся потом встречаться с матерями погибших в АТО и 

рассказывать: "Вот, а здесь так и так". То, что мы вам рассказали про 

афганцев, это мы не в качестве оправданий или бездействия то, что вам не 

хотим помочь, мы просто вам рассказали ситуацию, которая на сегодня есть 

в стране. Это не в качестве, еще раз подчеркиваю, никаких оправданий там, 

действий и так далее, а провоцируют их… Да, в афганцев есть две 

организации, от одна организация, которая нормально все понимает и 

говорит, что мы понимаем и мы готовы все, что можно, уступать атошникам, 

вторая организация, Червонопиского такая есть организация, вторая 

организация, она более агрессивная, ведет себя достаточно более агрессивно, 

более нагло, вот она собирала и афганцев под Верховной Радой, которое 

было в декабре, если вы видели, там, по телевизору, они собирали, 

требовали. У меня сейчас нет с собой протокола. Если бы увидели все 

требования, это просто нереально. Ну, просто нереально.  

 

_______________. Мы вам просто рассказали, нашей стране 25 лет… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Мы согласны с вами. Ну, смотрите, у нас еще 

дискуссии нет. Два года назад, когда мы собрались первый раз на комитете… 

 

_______________. Но это их проблемы уже, не наши, у нас свое горе.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ну, да. 2 года назад, когда мы собрались на комитете, 

мы для себя приняли приоритет.  

 

_______________. Можна… (Не чути)  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Да, пожалуйста.  
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_______________. Тут є Міністерство соцполітики, так. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Да. 

 

_______________. Я хочу… (Не чути) Мені дали посвідчення сім'ї 

загиблого, так, сіреньке, по кольору сіреньке. Міністерство Збройних Сил дає 

чорне посвідчення, а нам сіреньке. Сіреньке це значить МВС, що ви там 

маєте по цьому. Це управління праці і соціального захисту видає це 

посвідчення. Яка різниця між цими посвідченнями, там людина загинула і 

тут людина загинула? Пільги були абсолютно різні. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. А, что у нас не унифицировано?... 

 

_______________. Нет, нет. 

 

_______________. Ні. Там статус по військовому закону, тут кадрові 

офіцери і… (Не чути)  

 

_______________. Ні, якщо ви не бачили, я вам можу дати, щоб ви 

подивилися по цих 2 посвідчення.  

 

_______________. У вас є два? 

 

_______________. У мене є обоє посвідчення…  

 

_______________. І досі … (Не чути) Мало того, коли про пільги пішли 

написали заяву на цю норму пільг, так, да. Так, ні, ви ще зверніться в 

управління, там, …… вам дадуть довідку про те, що він дійсно ……… з цими 

пільгами. А потім я говорю: "То, слухайте, що довідка для довідка". Так це, 
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от Міністерство соцполітики прислало, що обов'язково треба мати ще 

довідку до цього посвідчення. Ну, якось потрібно це врегулювати, розумієте. 

Комусь це не болить, але те ……. МВС, це постійна проблема, постійна.  

І, мало того, прописують ще різні статті, якесь таке нерозуміння в 

цьому, абсолютне нерозуміння.  

 

_______________. Так давайте будемо свідомі чому це сталося. Тому 

що чисто випадково, давайте скажемо відверто, у тому законі забули 

прописати, що пільги надаються без урахування доходу. І оце пішов весь 

сир-бор з цими посвідченнями. Всі туди йдуть, щоб отримати пільгу без… 

 

_______________. Тому є сенс зробити якесь посвідчення якогось 

особливого зразка і теж саме прописати пільги, які спокійно можуть 

користуватися сім'ї саме загиблого…  

(Загальна дискусія) 

 

_______________. І так і не відомо далі, чи від доходу залежить, чи ні. І 

кожний в управлінні читає цей закон по-своєму. Ви від доходу залежите, 

дайте довідку про доходи. (Шум у залі) 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. На следующей нашей с вами встрече мы дадим вам 

четкий, внятный ответ, как и что мы делаем.  

 

ФЕДОРОВИЧ Н.В. Врегулюємо. Врегулюємо, пан Юрій.  

 

_______________. … ми зустрілись, зараз у Верховній Раді 

відбувається виставка "Блок-пост пам'яті". 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Сейчас, подождите. Пане Юрію. 
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ШУХЕВИЧ Ю.-Б.Р. Говорю це я до пані Наталі. Треба це 

врегулювати…  (Не чути) 

  

_______________. Користуючись такою гарною нагодою, ми попали до 

вас на комітет і підняли такі дуже великі питання, за що вам дуже дякуємо, 

що ми маємо можливість, що ви нас вислухали. І сподіваємося, що вирішите 

питання. 

На цій виставці була презентація Книги пам'яті загиблих 

військовослужбовців Збройних Сил України. Міністерство збройних сил 

України видало цю "Книгу пам'яті", їх три томи вийшло, але, на жаль, сюди 

не увійшли в "Книгу пам'яті" військовослужбовці Нацгвардії України. Ми 

хочемо до вас звернутися з проханням допомогти. В електронному вигляді 

"Книга пам'яті" загиблих є всі нацгвардійці. Тому от наша мама, наприклад, 

приїжджала до нас і от Микола Миколайович, і так само виставка була 

"Блок-пост пам'яті", коли було установлення пам'ятних знаків. І ми почали 

родинам загиблих цю "Книгу пам'яті". Але є військовослужбовці Нацгвардії, 

їх тут немає. Коли мами звертаються і питають, а нам дадуть "Книгу 

пам'яті"? Ми можемо її дати, але тут немає їх дітей.  

Тому ми просимо вашої підтримки і допомоги, щоб видати "Книгу 

пам'яті" про Нацгвардію України. В електронному вигляді вона є.  

 

_______________. (Не чути). 

 

ФЕДОРОВИЧ Н.В. Давайте ми домовимося. Служба АТО знайде 

можливість в співпраці з громадськими організаціями, які здійснюють 

фінансову підтримку, врегулювати це питання. Ми домовились? Дякую.  

 

_______________. Ми це зробимо.  
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Оставите телефон, мы это сделаем. Еще раз. Оставите 

телефоны, чтобы взяли. Есть уже? Чтобы взяли в электронном виде книгу и 

мы сделаем все. 

 

ФЕДОРОВИЧ Н.В. Візьміть, будь ласка, ці контакти і зв'яжетесь… 

 

_______________. (Не чути). 

 

           _______________. Там в кінці книги є тираж. 

 

 _______________. Яка кількість випущених книг? 

 

 _______________. Тисяча двісті. 

 

 _______________.  Тисяча двісті всього-на-всього. Ну, це небагато, 

так.  

 

 _______________. Це третина тільки, Олександр Юрійович. Ми 

зробили, Міністерство оборони, для одной третьей. Зараз ми вже 

відпрацьовуємо решту. Але це дуже кропітка робота. Ми теж ще займаємось. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Та сами сделаем, конечно. Смотрите, тираж, какой 

тираж. Смотрите, мы это сделаем, ну, я под стенограмму, за… 

 

 _______________. (Не чути). 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Какой тираж? 

 (Загальна дискусія)  
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Хорошо. Пусть сами посмотрят. Пусть сами посмотрим, решим  это…  

Мы посмотрим сколько погибло в Нацгвардии и сделаем. 

 

 _______________. Ну, ще з Міністерства оборони, да? 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Да. Чуть громче только говорите просто.  

 

 _______________. Ще одне питання підняти. Я працюю у місті 

Козятин  Вінницької області, міська рада, там створено сектор по роботі з 

учасниками АТО і запропонували мені очолювати цю посаду. У нас в місті є 

пільгова черга, пільговики, учасники АТО, їх 57 чоловік. В місті побудовано 

новий будинок, от, який зараз не заселений. Є можливість надати всім цим 

нашим учасникам всім надати квартири. Підкажіть механізм, тому що я 

знаю, Міністерство оборони викупило всього 4 квартири. Вже багато років 

стоїть будинок просто пустий, він не заселяється. Якби можна було 

вирішити, допомогти вирішити цю проблему? 

 

_______________. (Не чути)  

 

_______________. Значить, це "Карпати-інвест", ну, я... Ну, да, да. 

 

_______________. (Не чути)  

 

_______________. Давайте всім комітетом.... Добре? 

 

_______________. Ну, якщо це можливо – можна, щоб так... 

(Загальна дискусія)  
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ФЕДОРОВИЧ Н.В. Дивіться, дивіться, от ви зараз будете працювати в 

цьому секторі, ви мусити максимально швидко вникнути у всю нормативну, 

яка стосується захисту родин АТОшників. От один з механізмів – це 719 

постанова, яка принаймні розглядає дві... три категорії: це сім'ї загиблих, це 

перша, друга група. Зараз ми вносимо зміни в цю постанову, буквально там 

сьогодні, думаю, ми її з міністерства випустимо. Хочемо додати так само, ця 

програма, яка є в службі, для АТОшників, які втратили функціональні 

можливості нижніх кінцівок. Тобто певна частина сімей буде можливість 

забезпечити за рахунок коштів державного бюджету. Давайте по інших 

візьме на себе відповідальність міська влада і давайте спільно працювати над 

тим, щоб залучати кошти інших осіб, приватних осіб. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. (Не чути)  

 

_______________. Да, ну це 719 постанова, так. У нас уже дві родини, 

вони отримали кошти на придбання квартири, один із загиблих. Я знаю, в 

цьому році має працювати ця програма, волонтери і добровольці. 

 

_______________. Вчора ……..  стовно там купівлі житла, інвалід ІІ  

групи отримав компенсацію ……… (Не чути)  

 

БУРБАК М.Ю. У мене, наприклад, є пропозиція, а чому лише нижніх 

кінцівок? 

 

_______________. А верхні якщо кінцівки втрачені,  то що? 

 

БУРБАК М.Ю. Так я якраз розширюю ту програму, тому що ми другий 

рік поспіль повертаємо гроші в державний бюджет, які не використані. 
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ФЕДОРОВИЧ Н.В. Можна я скажу? Дякую.  

Максим Юрійович, я хочу сказати, що минулого року за два місці ми 

використали 416 мільйонів і дали кошти по 719 постанові для 618 сімей, з 

яких три категорії: це сім'ї загиблих і атошники І-ІІ групи, це те, що ми не 

купляли, що ми дали кошти, вони собі будуть купляти самі там, де вони 

хочуть. І ми цей механізм цього року розповсюдимо на усі інші програми, які 

стосуються придбання житла за рахунок коштів державного бюджету і також 

програми санкуру, ну якщо  у нас минулого року по Чорнобилю працювала 

тристороння угода, коли людина собі вибирає санаторно-курортне, ми цього 

року це розповсюдимо на усі інші програми, тобто ми дамо максимальну 

можливість людям самим приймати рішення. Якщо буде така позиція, щоб 

розширити і буде можливість скерувати більшу суму коштів на цю програму 

– прекрасно. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Все проговорили? 

Тогда, с вашего позволения, я перейду к повестке дня комитета. 

Перше питання – проект Закону про внесення змін до статті 31 Закону 

України про реабілітацію інвалідів в Україні (законопроект 5001) урядовий. 

Наталія Володимирівна. 

 

ФЕДОРОВИЧ Н.В. Шановний пане Голово, шановні народні депутати, 

метою цього законопроекту було прагнення Міністерства соціальної 

політики врегулювати питання, які пов'язані з тим, що згідно чинного 

діючого закону реабілітаційні установи мають право фінансувати 

транспортне обслуговування до місця реабілітації з місця проживання лише 

по відношенню до тих установ, які знаходяться в сільській місцевості. 

Натомість реабілітаційні установи, які знаходяться в містах, такої 

можливості відповідно до чинного законодавства не мають. Тут існує певний 

дисонанс з діючими положеннями про ці установи, які таку можливість 
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передбачають. Звичайно, що, враховуючи, що закон носить вищу юридичну 

силу, відповідно має діяти норма закону, тому ми виступили з такою 

ініціативою. 

Рішення приймати вам. Тут є певні нюанси. З однієї сторони, як би 

наше завдання має бути спрямоване на те, щоб розширити коло клієнтів, 

тому що ми свідомі того, що, правду кажучи, станом на сьогодні, наприклад, 

по дітях-спинальниках лише близько 9 відсотків дітей від загального числа 

дітей з інвалідністю охоплені реабілітаційними послугами в установах. Тобто 

ми розуміємо наше завдання, а тепер вже і разом з органами місцевого 

самоврядування, місцевих державних адміністрацій працювати на 

розширення кількості клієнтів. 

З іншої сторони, правдою є те, що в містах, звичайно що, люди мають 

можливість користуватися транспортною інфраструктурою, яка знаходиться 

на території міст. Але тут цілий спектр питань, пов'язаних з тим, що 

транспорт фактично не є доступним в переважній більшості. Що ми маємо на 

увазі? Наприклад, доступним для осіб з інвалідністю, на візочках проблемою 

серйозною також є те, що… для незрячих є проблема, бо зупинки не 

оголошується, транспортні засоби не пристосовані переважно для цього. Для 

нечуючих не встановлена біжуча стрічка, яка би показувала, яка наступна 

зупинка, і так далі. І тут, до речі, наше велике прохання: коли будуть 

обговорюватися питання, пов'язані з компенсацією пільгового проїзду – а ми 

знаємо, що це болюче питання, - на нашу думку, дуже важливо ті питання 

між собою пов'язувати і вимагати від органів місцевого самоврядування, 

місцевих державних адміністрацій відповідних планів роботи, пов'язаних з 

тим, щоб протягом визначеного проміжку часу пристосувати ці транспортні 

одиниці, бо насправді вони закуповують послуги з перевезення чи 

фінансують комунальний транспорт. 
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Повертаючись до цього питання. Наше завдання було, властиво, 

створити таку можливість, для того щоб реабілітаційні установи мали 

можливість такі послуги надавати. Ось. 

 

_______________. Закуповувати. 

 

ФЕДОРОВИЧ Н.В. Ну, закуповувати чи надавати.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Где деньги брать будем?  

Если в реабилитационной установе есть 100 гривен, она может 100 

гривен потратить на людей или 20 гривен на проезд и 80 тогда сможет 

оставить. Ведь закон сохранения работает: если где-то прибавилось, то где-то 

убавилось. 

 

ФЕДОРОВИЧ Н.В. Ми свідомі того, що насправді закон потребує 

видатків, тому що, ну чесно, відверто, ми розуміємо, що… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. (Не чути) 

  

ФЕДОРОВИЧ Н.В. Ну, ви розумієте, що треба, ми розуміємо, що треба.  

 

_______________. (Не чути) 

  

БУРБАК М.Ю. Скажіть, будь ласка, а як це перегукується з курсом, 

який озвучив віце-прем'єр-міністр з питань соціальної політики Павло 

Розенко, яке підтвердив пан Рева, з тим, що ми взяли курс на монетизацію 

пільг? Нащо ми ще вигадуємо ще один велосипед?  
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ФЕДОРОВИЧ Н.В. Максим Юрійович, ми не вигадуємо велосипед. 

Станом на сьогодні в діючій мережі реабілітаційних центрів незалежно від 

того, чи вони є державними, чи вони є комунальними, у переважній 

більшості з них існує та чи інша кількість транспортних одиниць, які 

здійснюють обслуговування, надають транспорт… 

 

БУРБАК М.Ю. Перепрошую, є такий міський центр "Турбота" у місті 

Чернівці, звідки я родом, який перевозить всіх за замовлення безкоштовно, 

яке фінансується як комунальна установа. Там є спеціальні газончики, пазіки, 

які привозять люди, грузять людей, які на візочках, привозять, відвозять і 

проходить процес реабілітації. Навіщо ми зараз вигадуємо велосипед? 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. У меня еще один вопрос… 

 

БУРБАК М.Ю. Я не вірю в це. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. У меня еще один вопрос. Многие переезжают из 

одного места Украины в другое совершенно место Украины в 

реабилитационный центр. А чем? Самолетом, такси, СВ-поездом, здесь тоже 

непонятно, сколько денег возвращать, от какой цены?  

И потом следующее, самое принципиальное – ведь это за счет 

реабилитационного центра. Это значит внутри самого реабилитационного 

центра менше останется денег на финансирование самой реабилитации. То 

есть я могу понять, когда это делается за счет местных бюджетов, каждый 

знает своего инвалида АТО, знает все категории и говорит там условно 

Атрошенко, условно говорю сейчас, что он готов за счет там Чернигова 

перевести людей, за счет местного бюджета. Но из санатория откуда может 

взять деньги там на поезд? Как потом с этими билетами, их сверять, цены? 
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БУРБАК М.Ю.  … ви теж праві. Я хочу додати. Якщо у нас сільська 

місцевість лише Івано-Франківськ та Лютіж Київської області, то всі інші є в 

містах. Другий рік поспіль ми відчуваємо велику подяку від місцевих 

бюджетів за те, що відшкодування в оплаті проїзду від держави ми перенесли 

на місцевий рівень. Навіщо ви це повертаєте назад? …… місцеві бюджети за 

рахунок перевиконання місцевих бюджетів понадпланових надходжень 

проводять заходи з доставки людей до реабілітаційних центрів. Це буде 

чесно, відповідально і правильно. Не втручайтесь туди. 

 

ФЕДОРОВИЧ Н.В.  Максим Юрійович, пане Голово, я відповім на всі 

запитання. Якщо можна, кілька слів, такий невеличкий екскурс. Станом на 

сьогодні проблема розв'язується наступним чином. Реабілітаційні центри, які 

знаходяться в сільській місцевості, станом на сьогодні у нас є два державних, 

вони мають право відповідно до діючої норми ці послуги надавати. 

Міські центри, які знаходяться в містах, не мають права надавати цієї 

послуги. Тобто, але про яку послугу ми зараз говоримо? Давайте розіб'ємо її 

на дві частини. Перша. Це те, що стосується того, що безпосередньо 

прописано тут. Проїзд від місця проживання до місця реабілітації.  

Якщо ми говоримо про особу, яка живе десь там, в області одній, 

приїжджає в іншу в реабілітаційний центр, це одна історія. Інша ситуація. Це 

до перевезення, те, про що ми зараз частково з вами зачепили, це перевезення 

в межах місця проживання. Тобто, наприклад, особа з інвалідністю, яка є там 

клієнтом реабілітаційного центру і проживає в місті своєму, тому що міські 

комунальні центри чи ті, які фінансуються за рахунок коштів місцевих 

державних адміністрацій.  

Ті центри мають право фінансувати лише мешканців своєї 

адміністративно-територіальної одиниці. Ми це розуміємо, бо це Бюджетний 

кодекс. Тому, якщо ми говоримо про послугу перевезення там з місця 

проживання в іншу адміністративно-територіальну одиницю, це одне. Якщо 
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ми говоримо перевезення в межах адміністративно-територіальної одиниці, 

це інше. Я хочу зараз говорити про одне і про друге.  

Про друге – в межах адміністративно-територіальної одиниці. Станом 

на сьогодні ми маємо можливість відповідно чинного законодавства 

фінансувати і в окремих… і в певних громадах це фінансується, служба 

перевезення в межах терцентру, яка перевозить своїх клієнтів. Це самотні 

особи похилого віку, особи з інвалідністю теж відповідного віку, так. Служба 

перевезення або, там, назвемо як хочемо, але по факту, це транспортні 

одиниці, які перевозять клієнтів реабілітаційних центрів. Ми також маємо 

програму "Сільський автобус".  

На нашу думку, варто говорити про, якщо ми говоримо в межах 

місцевих… органів місцевого самоврядування і вони мають право це 

зробити, про створення служби перевезення, яка буде перевозити всіх, тому 

що немає сенсу мати 3 служби перевезення в реабілітаційному центрі, в 

терцентрі, там, і, наприклад, там, якщо ми говоримо про органи освіти, так. 

Це неефективно.  

Тут в реабілітаційних центрах давайте приймемо рішення. Ми свідомі 

того, що треба говорити першим ділом про розширення кількості клієнтів. 

Тобто про охоплення реабілітаційними послугами більшої кількості осіб з 

інвалідністю.  

 

БУРБАК М.Ю. Перепрошую, одразу же кажу. Одного разу до мене 

звернулися і якось допоміг, це треба було незрячу людину відправити з міста 

Чернівці до Одеси. Це ми зробили за рахунок волонтерів.  

Тепер, маючи в реабілітаційному центрі Одеси функцію оплати цього 

переїзду, а там, дай Бог пам'яті, туди і назад було 3 тисяч гривень, це комусь 

урізали обслуговування в реабілітаційному центрі на 3 тисячі гривень. Ну. ви 

ж кажете, що гроші ж… 
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_______________. (Не чути)  

 

БУРБАК М.Ю. Ні, так, а знаєте чим це закінчиться? Перепрошую, це 

не стосується персоналій. Сидит главврач реабилитационного центра, как бы 

ему потреблять деньги. Нет, подожди. Я же знаю наших людей, естественно, 

что вы думаете как эти деньги употребить. И вместо того, чтобы это 

оплачивать какие-то процедуры мы будем заказывать вагоны СВ у 

Черновцов, у "УЗ" для того, чтобы привести группу с Черновцов в Одессу 

попить водичку. Я же знаю… 

 

ФЕДОРОВИЧ Н.В. Максим Юрійович, ну, на сьогодні діюче 

законодавство забороняє з бюджету фінансувати СВ.  

 

БУРБАК М.Ю. Ну, так ви ж хочете додати їм можливість, а у нас же 

голь на выдумку хитра, честно говоря. Ми завжди тут розмірковуємо тут над 

корупційними складовими.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Наталія Володимирівна, дивіться, от, просто читаю 

пункт, который Кабмин вносит. "Реабілітаційні установи забезпечують 

безоплатне транспортне обслуговування. Проїзд від місця проживання до 

місця реабілітації та назад."  

 

БУРБАК М.Ю. А потім знаєте, що буде? Люди, які супроводжують. 

Тому що, якщо є дитина, повинна поїхати мама. І мамі треба оплатити. Що це 

буде?  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Или давайте добавим реабилитационным центрам 

деньги? Или давайте добавим реабилитационным центрам деньги, или у них 

половина бюджета будет уходить на транспортные услуги. 
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БУРБАК М.Ю. Так і станеться. Появятся частные такси, которые будут 

возить только людей з обмеженими можливостями… (Не чути)  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Смотрите, еще закончу. Вы же видели, когда мы с 

вами встречались с теми же афганцами. Их претензия была, что они не могут 

попасть в реабилитационные центры, потому что там есть атошники и 

пошло-поехало. Ну, я говорю, смотрите, я не говорю, что это факт, я говорю 

о тех претензиях.  

Теперь мы говорим, что мы еще больше тогда уменьшаем количество 

людей, которые могут получить реабилитацию за счет этих транспортных 

денег. Тогда опять будет новый социальный взрыв, возможно, тех же там 

афганцев, которые будут говорить: "А теперь нас вообще не пускают!" 

Потому что приоритет государства – это АТО.  

То есть, или мы увеличиваем на эту сумму финансирование, но не в 

счет этой же суммы. Это наша позиция как бы комитетская. 

 

БУРБАК М.Ю. (Не чути) 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Пускай этим занимаются местные бюджеты. 

 

БУРБАК М.Ю. Місцеві бюджети мають і наповнення. І це - їх функція. 

Комунальні підприємства має мати бусік, який буде возити по місту. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. И местные бюджеты, они и провожают, и встречают 

данную категорию людей. И они точно знают, кого куда везти. Зачем нам в 

это влезать? То есть мы сейчас централизуем процесс вместо того, правильно 

говорил Максим, вместо того, чтобы все-таки идти по концепции 

децентрализации. 
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_______________. (Не чути) 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка. 

 

ПИЛИПЕНКО Р. Пилипенко Роман, начальник відділу реабілітаційних 

послуг та зайнятості осіб з інвалідністю Мінсоцполітики. У місті Чернівці є 

прекрасний центр, один з найкращих в Україні, "Особлива дитина" обласний. 

Є також державні центри реабілітації, дитячої реабілітації, які фінансуються 

з державного бюджету, є комунальної форми власності – місцеві бюджети. 

Чому склалася така ситуація? До 2004 року, коли був прийнятий Закон 

про реабілітацію, у нас вже були десь якісь центри реабілітації, де була 

передбачена вже ця норма в типових положеннях. Було прийнято закон, який 

передбачає, що лише реабілітаційні установи сільської місцевості. Але так 

сталося історично, що типові положення ми вдосконалили і залишили норму 

про те, що реабілітаційні установи, не кажучи про сільську місцевість, 

забезпечують лікпослугами. Що це мається на увазі? Це означає, що є 

спеціалізований автотранспорт, закуплений реабустановами, передбачаються 

кошти на те, що відвозити важких інвалідів, дітей з інвалідністю до вокзалу, 

а також до місця реабілітації. Таким чином ця норма у нас відповідно до 

типових положень діє вже більше 12 років. І таким чином, що це буде 

означати? Якщо ми і будемо надалі залишати цю норму, прийде Рахункова 

палата, наприклад, в комунальні установи Чернівців, в реабілітаційну 

установу і скаже, що ви не можете, оскільки ваша реабілітаційна установа 

знаходиться у місті, а не в селі. Таким чином ми вимушені будемо прибрати 

норму в типовому положенні, за яку ми боролися, таким чином це буде 

соціальна напруга. І це буде стосуватися 126 центрів комунальної форми 

власності і наших державних центрів. Тобто… (Шум у залі) 
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 Таким чином я пропоную таку ситуацію. Давайте ми розглянемо. У 

першому читанні, наприклад, приймається закон, а на друге читання ми 

дописуємо реабілітаційні установи державної та комунальної форми 

власності і осіб з інвалідністю важкої форми, тому що, насправді, ми в 

реальності сьогодні перевозимо саме важкої, і колясочників, і ДЦП, які не 

можуть ходити, не можуть… Їх довозять до вокзалу або довозять по містах. 

Наприклад, у Вінниці в нашому центрі два спеціалізованих ГАЗеля, 

спеціально обладнані, розвозять на реабілітацію по місту Вінниця за наші 

кошти. Тобто нам дається, як ви казали, 100 гривень, з них, наприклад, 10 

гривень, ну, так, умовно кажучи, виділяється на те, для того, щоб 

обслуговувати реабілітаційним… ну, довозом цих дітей. Оце ми мали на 

увазі. 

 

БУРБАК М.Ю. Скажіть, будь ласка, чому ви перекладаєте з однієї 

голови відповідальність на іншу, не говорю, хвора чи здорова? Доопрацюйте. 

Чому я повинен брати на себе відповідальність, комітет, звужувати коло 

людей, які можуть отримати цю пільгу? Чому ви на нас перекладаєте 

відповідальність між першим і другим читанням? Ви зараз отримуєте його, 

доопрацьовуєте і потім виносите в нормальному варіанті.  

 

ПИЛИПЕНКО Р. Це була лише пропозиція.  

 

БУРБАК М.Ю. Так, а я вам даю зустрічну пропозицію: доопрацюйте 

всі ваші зауваження і вперед.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Первое.  

Второе. Это противоречит регламенту, потому что во втором чтении 

нельзя вносить кардинальных изменений только технические. А, когда вы 

сильно сужаете категории, это уже кардинальные изменения. В парламенте 
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это вызовет негатив, потому что парламент всегда против сужения, он только 

за расширение процесса. И это не пройдет в парламенте, мы вам говорим как, 

ну, назовем так, руководители фракций двух, більшості, "Блок Петра 

Порошенка" и "Народный фронт". Не пройдет это изменение. И нам на 

фракциях объяснить почему мы между первым и вторым чтением сужаем 

категорию будет крайне тяжело. Так не работает система. Я вам говорю 

объективную ситуацию.  

Поэтому наше предложение данный закон опрацювати, доопрацювати і 

внести по-новому. Если есть какие-то там технические вопросы, опять нужно 

пройти полный круг согласования в Кабинете Министров, давайте сядем, 

обсудим этот законопроект, внесем его, депутатский, проголосуем 

достаточно быстро. Если вы переживаете за опять прохождения полной 

процедуры Кабинета Министров. Не проблема. Мы внесем его комитетским 

и проголосуем. Но в данной форме мы как комитет и как соответственно 

руководство двух фракций большинства мы не можем его поддерживать. А 

это еще "Блок Петра Порошенка" и "Народный фронт".  

 

БУРБАК М.Ю. І прошу додатково мати висновок Асоціації міських 

голів України, бо міські комунальні заклади  в більшості. Я хочу почути їх. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ну, они-то не хотят платить, это понятно. 

 

БУРБАК М.Ю. Місцеві бюджети. Ні, так вони скажуть: на що  нам це 

треба. 

 

_______________. (Не чути)  

 

БУРБАК М.Ю. Ну, так вони дають податки. 
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ФЕДОРОВИЧ Н.В. Ні, ну, насправді, насправді, міські голови... 

насправді, міські голови зобов'язані, відповідно до Закону про основи 

соціальної захищеності, інвалідів забезпечувати ті речі. І те, що станом на 

сьогодні транспорт міський, комунальний не доступний, це, якщо громадська 

організація розумна  дочитається і подасть в суд і дійде до Європейського 

суду з прав людини, то буде уже серйозна проблема для України. Тому... 

 

БУРБАК М.Ю. (Не чути)  

 

ФЕДОРОВИЧ Н.В. Тому транспорт треба давним-давно робити 

доступним для людей з інвалідністю для усіх категорій. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ну, это вообще обязательно, потому что то, что 

сегодня происходит, начиная от транспорта, кончая просто все бровки, и 

проехать инвалид не может, ну, это не может быть в ХХІ веке, это не может 

быть в государстве, претендующем на Европу, просто априори. 

 

БУРБАК М.Ю. Вон міський голова покаже тобі програму, Олександр 

Юрійович, "Доступне місто", де він робить бровки, він виділяє фінансування 

– скаже, що депутати не дають  грошей, от і все. ... ми маємо... 

 

ФЕДОРОВИЧ Н.В. Насправді, насправді, я думаю, що нам треба 

одного, двох міських голів викликати  і показати йому проаналізувати його 

ремонт, який він минулого року робив, які він будує дороги, ремонтує буз 

доступності  для осіб з інвалідністю, як вони роблять... 

 

БУРБАК М.Ю. Скажіть, будь ласка, от ви зараз на Комітеті по 

місцевому самоврядуванню, раз, а  по-друге, є такий  у нас... заборона 
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законодавцям – нам, депутатам Верховної Ради втручатися в справи місцевих 

органів самоврядування. 

 

ФЕДОРОВИЧ Н.В. Максим Юрійович, але є таке поняття, як 

"бюджетна резолюція", в якій прописуються основні напрямки  використання 

бюджетних... 

 

БУРБАК М.Ю. Давайте вийдемо на Кабмін з постановою, щоб 

видавати фінансування там, де лише є низкопольні автобуси. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Наталія  Володимирівна, Наталія Владимировна, я, 

кстати… 

 

БУРБАК М.Ю. И все, выйдет на Кабмин. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ Наталья Владимировна, Макс, мы не против, чтобы 

послать кого-то из міських голов и действительно заслушать, что они  

сделали. 

 

_______________. (Не чути)  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Нет. От звітує громаді, но я думаю, что мы сможем 

это сделать и сможем обратиться, чтобы они пришли. Во всяком случае, я 

скажу, что по городу Киеву мы договаривались с мэром Киева о выездном 

заседании комитета. И мы можем просто, не приглашая сюда, просто сделать 

выездное заседание комитета в той или иной мэрии и просто  заслушать этот 

процесс совместно. Макс, есть такие механизмы. 

 

БУРБАК М.Ю.  Пожалуйста. 
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Но то, что это нужно сдвигать с мертвой точки, это 

сто процентов. 

Хорошо, давайте по первому вопросу. Предложение: на 

доопрацювання.  

 

_______________.  (Не чути) 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Да, видите, у нас здесь свои дискуссии. Да, спасибо 

вам. 

 

_______________. Работайте на пользу нашего государства. Вы нами 

гордитесь, потому что мы мамы. А мы должны гордиться вами... (Не чути) 

  

_______________. (Не чути) ... пане Юрію, дякуємо вам. Дякуємо всім. 

Здоров'я,  миру і взаєморозуміння. 

(Загальна дискусія) 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Так, давайте теперь… Пан Юрий, я вибачаюсь. По 

першому питанню – на доопрацювання и рекомендовать не включать в 

наступну сесію. 

 

_______________. Ми сьогодні будемо затверджувати перелік 

законопроектів, які будемо пропонувати включати на наступну сесію або не 

включати. Якщо ми його не включимо, це дасть нам можливість на 

наступній… в лютому буквально подати законопроект, доопрацьований, 

узгоджений з усіма разом, від членів комітету. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Если вы не против. 
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_______________. Тому що цей законопроект, то нам як 

альтернативний його просто не дадуть зареєструвати, бо пропустили терміни. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Это процедурная просто вещь. 

 

_______________. Якщо ви згідні… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Кто за такое решение? Спасибо. Решение принято. 

Друге питання:  про проект Закону про внесення змін до статті 11-1 

Закону України "Про гуманітарну допомогу" (щодо оперативного прийняття 

рішень) (реєстраційний номер 5480), урядовий законопроект. Пані Наталія. 

Ну, мы рассматривали данный законопроект. Это говорится о том: по 

поводу автомобилей, чтобы оперативно принимать решения, которые 

остаются там в наследство, что принимали законопроект. 

 

ФЕДОРОВИЧ Н.В. Так, ми пропонуємо розвантажити міністерство і в 

контексті проблематики децентралізації віддати ці повноваження на місця, бо 

насправді воно буде і швидше, оперативніше і, мабуть, більш контрольовано 

і воно надасть нам можливість не діставати постійно шишки по голові, які 

дістає Міністерство соціальної політики по цій проблемі, бо… 

 

БУРБАК М.Ю. Законно достає ці шишки. Отут були присутні в 

нашому комітеті представники сімей, яких інваліди померли, які купили в 

якості гуманітарної допомоги… Пам'ятаєте, з Чернівців? Ми прийняли закон. 

Боже мій, це травень того року десь, дай, Боже, пам'яті. Жодного автомобіля 

по цьому закону не передали в Чернівецькій області. Я би хотів, щоб ви 

зробили законопроект, який врегулює відносини, коли по деяким 

автомобілям вже є рішення судів позабирати, а ми законодавчо врегулювали 
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це питання, що її потрібно це віддати. Це знову ж таки, кажу, це не зніме 

напруги аж ніякої, це переведення відповідальності від міністерства, яке тоді 

дозволило закуповувати автомобілі в якості гуманітарної допомоги, 

визнавала – питання не до вас, не ображайтесь – деколи за хабарі віддавали 

ці автомобілі. Це, власне,  просто кажу як на місцях воно є. А тепер у мене в 

області є два приклади: один отримав в Кільменецькому районі автомобіль, 

його сусід – не отримав. Каже: "А що робити?", вони кажуть: "Може десь 

занести комусь чи що?", кажу: "Так ми ж прийняли закон", а жодного 

підзаконного акту Мінсоцполітики не зробило і віддача автомобілів іде в 

ручному режимі. Скажіть, будь ласка, з прийняттям цього законопроекту, 

коли ми всі прозвітуємо і нас будуть аплодувати, коли насправді буде 

розроблений механізм передачі всіх автомобілів, бо вони скоро заржавіють, 

їм понад 10 років, їх не буде вже скоро що передавати. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. (Не чути) 

  

БУРБАК М.Ю.  Это наш конек, вы что. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Для него это просто… 

 

БУРБАК М.Ю. Вони ж до мене ходять, їх 50 чоловік, це ініціативна 

група, тому що в основному це була Західна Україна і вони кажуть: "Ну і що, 

ми приймемо ще одну цедулю… Дайте нам підзаконні акти, які от процедуру 

передачі розпишуть, давайте прямо в закони її впишемо, тому що ми 

приймемо, у нас є така табличка "Імплементація законів, прийнятих нашим 

комітетом"  і там, ну, менше півроку – нема нічого. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Это катастрофа, это правда. Мы покажем вам. 
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БУРБАК М.Ю.  Ну, у нас воно є. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Это не претензия к новому министру. 

 

БУРБАК М.Ю.  Ну, це до виконавчої гілки влади. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Это в  целом… вы не понимаете. 

 

ФЕДОРОВИЧ Н.В. Ми розуміємо прекрасно, що Міністерство 

соціальної політики мусить нести відповідальність за прийняті рішення 

урядом, не залежно від того, коли вони приймалися. Ми розуміємо, що це 

проблемна ситуація. Ми свідомі того, що проблема є зараз. Ми готові її 

врегульовувати і брати до уваги всі пропозиції. 

 

БУРБАК М.Ю. Феноменальный ответ. Скажіть: коли? (Сміх) Вы 

знаете, я тоже работал чиновником чуть-чуть, но не ……. Когда, когда, вот 

скажите. 

 

ФЕДОРОВИЧ Н.В. Знаєте, Максим Юрійович... 

(Загальна дискусія)  

 

БУРБАК М.Ю. Я з вас не витягую нічого, скажіть реальні терміни, 

будь ласка. Бо вони до мене ходять як по святу воду в офіс в Чернівцях. Ну,  

вони приходять, кажуть: "Що з нашою машиною?" Я не знаю вже, що 

робити. 

 

ФЕДОРОВИЧ Н.В. Я можу вам сказати реальний термін, коли ми 

розробимо відповідний документ. 
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ШУХЕВИЧ Ю.-Б.Р. Коли? 

 

ФЕДОРОВИЧ Н.В. Дайте нам місяць часу. 

 

БУРБАК М.Ю. Я вам… давайте два, це реально, давайте  два. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Даем два. 

 

ФЕДОРОВИЧ Н.В. Давайте два. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Принимается? 

 

ФЕДОРОВИЧ Н.В. Але розробимо. 

 

БУРБАК М.Ю. Дієвий. Давайте передамо ....... воно вам теж не 

потрібно. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. ... чтобы Кабинет Министров принял, но если надо – 

мы можем помочь с этим, прийти к товарищу Премьер-министру и 

настоятельно попросить. 

 

ФЕДОРОВИЧ Н.В. Ви скажете нам... 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. (Не чути)  

 

ФЕДОРОВИЧ Н.В. Ви скажете, з ким нам... кого взяти в робочу групу? 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. (Не чути)  
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БУРБАК М.Ю. У вас перелік тих інвалідів і сімей прямо в 

Мінсоцполітики, візьміть по одному з області і врегулюйте це питання, яким 

людям не віддали автомобілі. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  На самом деле, это в ручном режиме можно сделать. 

 

БУРБАК М.Ю. Ви розумієте, якщо я цих дядьок к вам пришлю, то вони 

вам мозок винесуть, чесно кажучи. 

 

ФЕДОРОВИЧ Н.В. Мені вже виносять. 

 

_______________. (Не чути)  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Они  были все на комитете. 

 

БУРБАК М.Ю. Они здесь все были, мы все приняли, они говорят: "А 

где машина?" (Сміх) Вот ему бумага не нужна. Я прозвітував: ми виконали 

обіцянку. Але "Де машина?" – скажи мені. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Хорошо, ми домовились, два місяці, ми домовились 

два місяці.  

По даному законопроекту приймаємо його за основу, якщо така 

пропозиція… Что? За основу і в цілому, маленьке? За основу і в цілому. 

Якщо така пропозиція приймається. Хто – "за"? Глеб. 

Одноголосно, рішення прийнято. 

 

ФЕДОРОВИЧ Н.В. Дякую сердечно. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Все. 
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То, что касается тогда Минсоцполитики, Минобороны…  

Уряд нам не треба більше? 

 

_______________. (Не чути) 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. А что по квартирам, скажите в двух словах. Мы 

успели то, что вы начали говорить, что вы там 400 миллионов, деньги 

выдали? 

 

ФЕДОРОВИЧ Н.В. Так, звичайно, ми по 416 мільйонах у нас 618 осіб, 

сімей, скажімо так, дістали кошти, з тих 618 мільйонів у нас повернення 

близько 400 тисяч. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. … на 118 миллионов больше, да? 

 

ФЕДОРОВИЧ Н.В. Тобто це повернення 27 тисяч по Івано-

Франківській області, Херсон там нам… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ну, 27 тысяч – это… 

 

ФЕДОРОВИЧ Н.В. Херсонська область, найбільше Дніпропетровська 

повернула понад 150 тисяч. Дістали, звичайно, від нас, бо ми працювали 

таким чином з областями, щоб вони навіть ті залишки коштів, які у них є не 

під повну суму, давали на рахунки наступній сім'ї, яка має право 

претендувати, і ми цього року дофінансуємо там тих кілька сімей по різних 

областях. Там йшлося про те, щоб кошти не верталися в бюджет. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Хорошо, все, министр справился. 
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ФЕДОРОВИЧ Н.В. Одеса, звичайно, була в ручному режимі, але Одеса 

все зробила, вони ні копійки не повернули. 

 

БУРБАК М.Ю. Тобто зі зміною губернатора стало краще? 

 

ФЕДОРОВИЧ Н.В. Ну ми працювали з Соломією, ми працювали з… 

 

БУРБАК М.Ю. Ні, ну зі зміною губернатора стало ситуація краще? 

 

ФЕДОРОВИЧ Н.В. Ви знаєте, я була в Одесі минулого року тиждень 

часу і маю переконання, що ситуація в Одесі – це абсолютний саботаж 

чиновників, які працювали і в попередні роки. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Так это Максим и говорит. 

 

ФЕДОРОВИЧ Н.В. Це моя особиста думка і переконання. І тут не 

проблема в Саакашвілі чи в його команді, це небажання людей, які 

працювали на місцях і працюють далі, працювати. Я можу по прізвищах 

назвати, кого саме. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я вам скажу, на самом деле все зависит от 

начальника. Это объективная ситуация. Потому что он подбирает команду. 

 

БУРБАК М.Ю. Ему никто не мешал все подобрать… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ему никто не мешал. Ему… по Одессе вообще ни 

один губернатор не имел такой зеленой улицы, как имел пан Саакашвили.   

(Загальна дискусія) 
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Хорошо, и по второй программе – это нижні кінцівки. 

54, да, квартиры? Что? Да, будь ласка. 

 

_______________. 53 квартири, за планом потреба була – 56, але 3 

відмовились на користь програми субвенцій. Тобто, скажімо, сто відсотків 

потреби задоволено і 90 відсотків виконання програми. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. У меня такой вопрос. Помните, тот случай, что в 

Киеве был, когда человек потерял ноги, он жил, по-моему, на Троещине, а 

ему хотели покупать квартиру в Голосеево. 

 

_______________. Ні, там все вирішено. 

 

ФЕДОРОВИЧ Н.В. Це Свириденко. Вирішили цю проблему. 

(Загальна дискусія) 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ну, це питання вирішено… 

 

ФЕДОРОВИЧ Н.В. Так, це питання врегульоване, там куплено 

трикімнатну квартиру. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ну, подобного плана случаев у нас нет, потому что я 

понимаю, что нужно там освоить застройщиков… 

 

_______________. Нема, нема, зараз ремонт роблять у Свириденко, а… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Нет, я говорю, в других случаях подобного нет, что 

человек все-таки, вот его как бы, очаг его жизни был в одном районе, а ему 

говорят: "Нет, теперь ты не в этом районе живешь, а будешь жить в другом"?  
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_______________. Ні, все нормально, все нормально. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Пойдешь на повышение – на Троещину, да. 

 

_______________. Все нормально. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ну, хорошо. Если можно, тогда вы напишите, ну, 

дайте нам полностью информацию в письменном виде, хорошо, от 

Минсоцполитики, от этого самого… 

(Загальна дискусія) 

 Да, мы подготовили эти законопроекты, то, что Минсоцполитики 

просило. Все подписали, завтра я еще у Павелко подпишу, потому что это 

бюджет на этот самый… И мы сразу зарегистрируем их.  

И последний вопрос, раз вы здесь есть, по поводу законопроекта по 

погибшим воинам-интернационалистам. Что мы делаем? 

 

_______________. (Не чути)  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Без урахування... 

 

_______________. (Не чути)  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Начало хорошее. 

(Загальна дискусія)  

 

ФЕДОРОВИЧ Н.В. В мене стаж роботи з керівником однієї з фракцій 

ваших вісім років... 
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БУРБАК М.Ю. Опачки. 

 

_______________. Що з Бойко? 

 

_______________. Ні, ні. 

 

_______________.  Только не говорите, что с "Самопомощью". 

 

ФЕДОРОВИЧ Н.В. Я працювала у Львівській міській раді, так що... 

 

_______________. Я думаю, на кого ви мені схожі? (Сміх) 

 

ФЕДОРОВИЧ Н.В. Це мені, це мені... я думаю, що це ви комплімент 

мені говорите. 

 

БУРБАК М.Ю. Ні я це... це просто… я таке ж саме питання, от, його і 

відповідь отримав: коли буде смітник у Львові? І мовчанка. (Сміх) 

 

ФЕДОРОВИЧ Н.В. Максим Юрійович, я просто не маю звички 

говорити про речі, за які я не можу... 

 

_______________. (Не чути)  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Добре. Тоді скільки часу, щоб законопроект?... 

смотрите… 

 

ШУХЕВИЧ Ю.-Б.Р. (Не чути) … в соціальній політиці.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Пан Юрій с таким  это… 
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(Загальна дискусія)  

 

ШУХЕВИЧ Ю.-Б.Р. Я пані Наталю повинен похвалити. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Бачите... 

 

ШУХЕВИЧ Ю.-Б.Р. Коли мені треба було репресованим... пані Наталя 

мені дала повний список. Коли я звернувся в область – вони нічого не дали. 

Так що пані Наталя… як вона мені теж дозволяла курити в себе в кабінеті... 

 

БУРБАК М.Ю. Пане Юрію, це не під стенограму…  

 

ФЕДОРОВИЧ Н.В. Дякую. 

  

БУРБАК М.Ю. (Не чути) …кувалася перемога на виборах. (Сміх) 

 

ФЕДОРОВИЧ Н.В. Ні, я хочу сказати, що, насправді, ті списки – це 

була дуже важлива річ, тому що цікаво те, що область ті статуси 

встановлювала, але тих списків не мала, а ми їх зробили. 

 

ШУХЕВИЧ Ю.-Б.Р. (Не чути)  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Добре, тогда законопроект ваш…   

 

_______________. ..... але в нас є офіційна відповідь ..... з міністерства 

........ написали, що вони підтримують ..... 

 

ФЕДОРОВИЧ Н.В. Дякую, пане Юрій. 
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_______________. (Не чути)  

 

_______________. Чому? 

(Загальна дискусія) 

  

ФЕДОРОВИЧ Н.В. Пані Наталя, ну… (Загальна дискусія) 

Ну дайте мені трошки часу, ну міністр вчора був у відрядженні, а 

сьогодні я на Верховній Раді. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Хорошо, домовились. У нас все одно там два тижні 

будуть канікули, то есть, щоб ми зробили там за слідуючий тиждень. 

Вибачайте. 

Все, добре, відпускаємо тоді ми представників Кабміну, да? Немає у 

нас більше запитань? Немає запитань.. 

 

БУРБАК М.Ю. Запитання є, але на сьогодні вже закінчено. 

 

ФЕДОРОВИЧ Н.В. Дякую. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Законопроект доопрацюйте перший, 5001 

доопрацюйте разом, мы внесем от Кабинета Министров. 

По законопроекту по поводу воинов-интернационалистов, мы думаем, 

что скорее всего будет докладывать, если мы здесь правильно сделаем, будет 

докладывать его Куницын, он будет соавтором и он будет докладывать его с 

трибуны. 

 

ШУХЕВИЧ Ю.-Б.Р. Він захворів. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ну я думаю, що виздоровіє, вылечится. 
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Все? Давайте далі, все. До побачення. 

 

ФЕДОРОВИЧ Н.В. Дякую дуже. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Третє питання… 

(Загальна дискусія) 

 Так, все, давайте далі. Третє питання про затвердження рекомендації 

парламентських слухань на тему: "Державні гарантії соціального захисту 

учасників антитерористичної операції, Революції Гідності та членів їхніх 

родин. Стан і перспективи". 

 

БУРБАК М.Ю. Олександр Юрійович, стан – задовільний, перспективи 

– райдужні, пропоную прийняти. 

 

_______________. По всі питаннях чотирьох… 

 

БУРБАК М.Ю. Принаймні по третьому питанню. 

 

_______________. А це наше чи Гереги? 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Нет, это наше, это не Гереги. При чем здесь Герега? 

Это слухання. 

(Загальна дискусія) 

Стоп, дайте, спокойно. 

Громадські організації? Всім разослано были? 

 

(?) ШАМБІР Н.В. Всі, хто давали пропозиції, всіх ми погодили, ну хто 

підписав, хто сказав, що підпише нам то, зауважень ніяких таких …… нам не 

надавали. (Загальна дискусія) 
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Вы кто? 

 

САВЛІВА Л.О. Савліва Любов Олександрівна, голова правління 

громадської організації… (Не чути) 

 

БУРБАК М.Ю. Якої громадської організації? 

 

САВЛІВА Л.О. "Моя країна – єдина Україна".  Входить… (Не чути)  

 

БУРБАК М.Ю. (Не чути)  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я тоже как бы смотрю и думаю… (Сміх)  

  

САВЛІВА Л.О. Просто на круглому столі був мій чоловік, ми 

працюємо разом, а я була на судовому засіданні. З пані Лесею ми вже після 

зустрічі мали…  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ми слухаємо вас.  

 

САВЛІВА Л.О. Стосовно зауважень. Дуже хвилює пункт 2 і пункт 3 

даної рекомендації.  Чому хвилює? Стосовно ситуації по даним пунктам, які 

стосуються волонтерів, зокрема навіть не просто волонтерів, які їздять у зону 

АТО… (Шум у залі) … статус учасника бойових дій або статус учасника 

війни. Відповідно до закону…  

 

_______________. Яка це сторінка?  

 

САВЛІВА Л.О. Сторінка 3, сторінка 4.  
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_______________. Це ще не рекомендації… Це йде те, що зараз є. Те, 

що рекомендують, відкривайте, будь ласка, 31 сторінку. (Шум у залі) 

  

САВЛІВА Л.О. Стосовно… Дивіться, я до чого вела. Можливо, я 

дійсно недодивилася, бо почала спочатку, тоді прошу вибачення. Але мова 

іде про те, що відповідно до Закону "Про статус ветеранів війни і гарантії їх 

соціального захисту" ще станом на 6 червня 2015 року відповідно до статті 5 

працівники підприємств, організацій, установ і так далі, до яких можна 

віднести лікарів зокрема, мене дуже хвилює ситуація лікарів, які добровільно 

їздили у зону АТО, надавали допомогу. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Давайте по сути, пожалуйста. 

 

САВЛІВА Л.О. Вони мали право і могли отримати статус учасника 

бойових дій. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Нет. 

 

САВЛІВА Л.О. Спочатку могли. І ще редакцію 6 червня 2015-го, ще 

було. В наступній редакції це вже забрано і вже передали у статус "учасник 

війни". 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Да. Так какое предложение? 

 

САВЛІВА Л.О. У мене питання. А що робити з лікарями, які 

виконували свій обов'язок, виконували добровільно свій обов'язок у період 

до внесення змін? Їм не надали. Вони ж мають право на отримання статусу? 
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Ні.  

 

САВЛІВА Л.О. Чому? Як я бувала, відбувала у відрядження у зону 

АТО: Маріуполь, Волноваха, Старобільск у період до липня 2015 року? 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Хорошо, давайте. 

 

_______________. Ну, дивіться, якщо насправді, ну, я зараз передам 

слово насправді в державну службу, будучи теж членом міжвідомчої комісії, 

яка надає статус, якщо ви перебували тоді у відрядженнях, у вас є всі 

довідки, всі документи, закон не має зворотньої сили, закон діяв на той 

момент, ми надаємо статус. Ми розглядаємо ці рішення, ми надаємо статус. 

Ми розглядаємо ці рішення, ми надаємо статуси. Якщо ви перебували… 

 

САВЛІВА Л.О. Антитерористичний центр не надає… 

 

_______________. Це інше питання. Це питання отримання довідок і 

отримання документів. Але у вас мають бути підтвердження з військової 

частини… 

 

САВЛІВА Л.О. Все, я в принципі отримала відповідь. Тобто, маючи 

документи, маючи накази, маючи відрядження, все-таки це можна 

добиватися. І відмови органів про те, що ви, от, маєте зараз "учасника війни", 

значить, те вам не положено, є неправильними. 

 

_______________. А би були, всі документи? Якщо всі документи в 

порядку, комісія розглядає, голосує. Це якби колегіальний орган приймає 

рішення, да. 
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САВЛІВА Л.О. (Не чути). 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Все. Є пропозиція підтримати і затвердити. 

 

ГОЛОСИ ІЗ ЗАЛУ. Да. Да. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Хто – "за"? Спасибо, рішення прийнято. 

Четверте питання про затвердження плану робіт комітету на шосту 

сесію Верховної Ради України восьмого скликання. Приймаємо? 

 

БУРБАК М.Ю.  Да, да.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Рішення… Не важно, мы потом изменим. Рішення 

прийнято. 

П'яте питання – про затвердження пропозицій до проекту порядку 

денного шостої сесії Верховної Ради восьмого скликання. 

 

БУРБАК М.Ю. За виключенням цього законопроекту. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. За виключенням цього законопроекту. Хто – "за"? 

Рішення прийнято. 

Шосте. Звіт про роботу комітету за період роботи п'ятої сесії Верховної 

Ради України восьмого скликання.     

 

БУРБАК М.Ю. Затвердити.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Мы, кстати, мы всем членам комитета подготовим 

все, что сделал комитет за 2 года, инфографика, и раздадим всем, у нас это 

готово, мы просто раздадим.  
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(Загальна дискусія)  

Так, Макс, подожди.  (Сміх) 

 

БУРБАК М.Ю. Я ж под протокол говорил… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я понял. 

Все. Все, рішення прийнято. Всім дякую. Засідання закрите.   


