
СТЕНОГРАМА 

засідання Комітету у справах ветеранів, учасників бойових дій, 

учасників антитерористичної операції та людей з інвалідністю 

7 грудня  2016 року 

Веде засідання Голова Комітету ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Кворум есть. Секретарь есть, Михайло. Поэтому 

открываем заседание.  

Перше питання. Про проект Закону про внесення змін до деяких 

законів України щодо підвищення соціальної захищеності інвалідів в 

Україні. Законопроект 4803, Кужель. 

 

_______________. …. Попросила, щоб, вчора ж підходила до вас, щоб 

перенести… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Да. И письмо, и она подходила. Поэтому мы с ней 

договорились сразу под стенограмму в пятницу сесть и обсудить данный 

законопроект. Если кто-то хочет из членов комитета присоединиться, это 

будет на 3 этаже в Верховной Раде. 

 

_______________. Тетерука… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Тетерука позвать? Это… Поэтому, поскольку есть 

такое предложение от народного депутата, кто за то, чтобы перенести 

данный вопрос? Спасибо, единогласно. Также и по второму вопросу, 

поскольку это альтернативные законопроекты, их нужно рассматривать в 

паре. Поэтому первый и второй законопроект 3803 и 3803-1 переносим на 

следующее заседание. 

 

_______________. …. Что они друг друга специально тормозят?  



 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ну, судя по авторству, похоже на то. Но это их дело, 

не будем обсуждать, пока их нет. Поэтому два вопроса мы переносим, два 

законопроекта.  

Так. Третий вопрос. Про проект Закону про опіку та піклування над 

повнолітніми недієздатними особами та особами, цивільна дієздатність яких 

обмежено. Законопроект 4606 урядовий. 

 

БУРБАК М.Ю. Олександр Юрійович, у мене є пропозиція. Так як 

немає ще висновку ГНЕУ, раз, хотів би відкласти розгляд цього дуже 

важливого питання. Тому що це регулює дуже багато проблем, які не 

врегульовані Цивільним кодексом і чинним законодавством. Відкласти, поки 

не буде ГНЕУ. Тому що там він такий, базисний законопроект.  

А, по-друге, це моє особисте бачення, що внесення змін в цивільно-

правові відносини це не питання відання нашого комітету, це моє  маленьке... 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. А мы – основной комитет по этому вопросу? 

 

_______________. Минулої сесії був комітет Денісової. 

 

_______________. (Не чути)  

 

_______________. На цій сесії – ми. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. А кто должен быть? 

 

_______________. (Не чути)  

 

БУРБАК М.Ю.  .... Комітет з питань правової політики, я так думаю, 

що вносить зміни в цивільно-правові відносини. 



 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ну, да. 

 

_______________. Ну, так ми і так где-то так. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Так, может, мы письмо напишем на спикера? 

 

_______________.  Я бы сделал так, потому что я не понимаю, почему 

….. 

 

_______________.  .... взяти, ..... висновок, що  ми не відповідаємо за 

...... 

 

БУРБАК М.Ю.  Що відповідає Конституції – это хороший висновок. В 

нас все в державі Конституції відповідає. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Пока нет решения… Пока нет решения 

Конституционного Суда. 

 

БУРБАК М.Ю.   .... вносити зміни в цивільно-правові відносини, 

визнавати людину недієздатною, а  потім надавати їй можливість подавати, 

недієздатній людині, заяви про повернення дієздатності – ну, це нонсенс, я не 

розумію, як це  можна зробити. От я не знаю як це зробити. Я вважаю, що 

деякі спритні ділки будуть цим користатися, щоб уникнути кримінальної 

відповідальності,себе обмежити в дієздатності на певний період, а потім  

повертатися до нормального життя, ну, я десь так думаю про це. Але думаю, 

що ці питання повинні врегульовувати Комітетом з питань правових 

відносин, десь так,  скинули на нас. 

 



ГОЛОВУЮЧИЙ. Ну, мы – правда, не специалисты в этом вопросе и 

наш секретариат – тоже. 

 

БУРБАК М.Ю.   Не, не специалисты, но мы можем разораться. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Не, ну, можем  разобраться. 

 

БУРБАК М.Ю.    …. не в нашем ведении. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Так какое предложение? 

 

БУРБАК М.Ю.   Перше, ну, якщо так, щоби ми вже бути 

демократичними. Ми можемо зачекати на висновок ГНЕУ, де будуть всі 

зауваження. А, по-друге, я врешті-решт думав, що треба переговорити зі 

спікером парламенту стосовно того, щоб передати це, розгляд цього 

законопроекту в комітет, який має в прямому віданні своєму. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Когда этот закон к нам зашел по времени? 

 

_______________. Шостого травня. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ого, а чего мы так долго его? 

 

_______________.  Ми чекали висновку Комітету правової політики. ми 

двічі їм писали листа, щоб вони дали нам своє бачення, так. Вони у вересні 

місяці вкінці дали, що не відповіда... то, що є... повністю відповідає 

Конституції, все. 

 

_______________. А ГНЕУ ..... 

 



_______________. А ГНЕУ – там  захворіли люди. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Ого, полгода болеют.  

 

_______________. Ну. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. То есть никто не хочет брать на себя. 

 

_______________. Мы просто понимаем, что здесь. Давайте  делать 

вид... 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Напишите, пожалуйста  на спикера  письмо. Первое, 

мы считаем, что это  не наше виденье, а второе, все-таки ГНЕУ пускай дасть 

свое виденье  даного законопроекта.  

 

_______________. Хорошо. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Тогда мы рассмотрим на ближайшем комитете.  

 

БУРБАК М.Ю.   Ні, після висновку ГНЕУ. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Когда будет после висновка ГНЕУ.  Кто за такое 

решение?   

Ваше предложение. Так быстро идем.  

Тарута будет…  

 

_______________. Помощник пошел его  встретить и очень просил,  он 

хотел  особисто доповісти поэтому просил как только подойдет, чтобы… 

 



БУРБАК М.Ю.   Он считает, что  мы можем рассмотреть ………. 

придет как раз……. 

 

_______________. Он попросил, помощник пошел его встречать… 

попросил очень. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Мы не собираемся  валить этот  законопроект, если 

вы про это… 

 

_______________. Все нормально.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ну хорошо давайте начнем его  рассматривать, 

потому что   я  знаю, что некоторым депутатом нужно идти на допрос в 

прокуратуру. 

 

_______________. На опитування.  

 

_______________. Злочини на  Майдані чекав три роки. Так.  

 

_______________.   (Не чути) про гуманітарну  допомогу.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Четвретый… 

  

_______________. А це щодо рахунків. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Нет это  не плохой законопроект. Давайте начнем. 

 

_______________. Давайте. 

 



ГОЛОВУЮЧИЙ. Четверте питання про проект Закону про внесення 

змін  до Закону України "Про гуманітарну допомогу" (щодо  порядку 

надходження  та використання гуманітарної допомоги у вигляді національної 

валюти),  проект Тарути.  А помічники теж  немає. Так. 

 

_______________. Он  ждет там. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Хорошо давайте, Наталья Васильевна. 

 

ШАМБІР Н.В.  (Не чути)......, що можна  відкривати… банківські 

установи  відкривають рахунки із спеціальним режимом використання для 

зарахування на  них коштів і    в іноземній валюті, які потім будуть 

використовуватися на  гуманітарну допомогу. За таким же  принципом автор 

законопроекту пропонує відкривати рахунки спеціальний  режим 

використання в  національній валюті з подальшим використанням теж на 

гуманітарну допомогу.  

У законодавстві передбачено, що можна відкривати спеціальні рахунки 

із спеціальним режимом використання тільки у випадку, якщо це спеціально 

передбачено законом. Тому і відповідно прописується в законі і тоді вже 

відкриваються ці рахунки.  

Національний банк не має… А представники є? Самі скажуть, да. Є, 

самі скажуть. 

Єдине, що у нас є зауваження нашого комітету про те, що тут є ознаки 

корупційного… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ой, сейчас Соболев обидится. (Шум у залі) 

  

ШАМБІР Н.В. Да, корупціогенні фактори. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. А Соболев что написал, его комитет?  



 

ШАМБІР Н.В. Оце ж вони і написали. Тому що в законі прописано, що 

ці рахунки не підлягають… Гуманітарна допомога у вигляді. національної 

валюти не підлягає списанню у безспірному порядку, і ті рахунки не 

підлягають арешту уповноваженими на це органами. Саме ці дві норми і 

викликали застереження у комітету корупційного. Тому… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. И мы это поддерживаем, да?  

 

ШАМБІР Н.В. В принципі, їх можна просто до другого читання 

забрати, щоб потім не мати зауважень. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Пані Наталя, я ще маю один маленький додаточок до 

цього. Я дуже поважаю питання гуманітарної допомоги і надання їх… Але 

що тут робить "…не може бути звернено стягнення за зобов'язаннями 

гарантованого постачальника, теплогенеруючих, теплопостачальних та 

теплотранспортуючих організацій". Я читаю. Б. "Операцій на поточних 

рахунках ІЗ спеціальним режимом використання не підлягають зупиненню" 

(стаття 19-1, Закон України "Про теплопостачання"). 

 

ШАМБІР Н.В. Це інший закон… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Какой закон, я читаю Закон про… 

 

ШАМБІР Н.В. Ні, це ми навели, що на сьогодні є така діюча норма, так. 

Почитайте трошки раніше, так.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Так, один, два, три, чотири. 

 



ШАМБІР Н.В. То єсть аналогія є, чітко прописується, що не можна 

списувати, що безспірно не може списувати, що не можна арешти. Просто 

раніше, можливо, не було такого спеціального висновку корупційного 

комітету і застережень не було. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Что Нацбанк скажет? (Шум у залі) 

  

СЕННІКОВ В.А. Шановні народні депутати, шановні присутні, хочу 

зауважити, що Національний банк України висловив своє бачення цього 

законопроекту, підготовленого народним депутатом Тарутою, і зауважив, що 

концептуальних якихось зауважень до цього законопроекту немає. В той же 

час, конкретні пропозиції будуть надані при підготовці цього законопроекту 

до другого читання в разі, якщо буде, скажімо так, ця процедура виконана. 

Зі свого боку, в принципі, я як учасник робочої групи з питань 

гуманітарної допомоги, яка, скажімо так, створена і діє при Міністерстві 

соціальної політики, на мій погляд, з правової точки зору можуть бути тут 

певні зауваження, оскільки оце КП – комунальне підприємство – "Вода 

Донбасу" навряд чи відповідає, скажімо так, вимогам, визначеним у Законі 

"Про гуманітарну допомогу", що таке гуманітарна допомога і що таке 

отримувачі гуманітарної допомоги. Це раз. 

Наступне. Питання, що не стягуються в безспірному порядку кошти з 

цих рахунків, спецрахунків, що не накладається арешт на ці рахунки, скажімо 

так, воно, я вважаю, що теж, скажімо, зауваження це слушне, оскільки у нас 

згідно з чинним законодавством за рішенням суду і згідно з Законом "Про 

банки і банківську діяльність", за рішенням суду або державного виконавця 

накладається і арешт на рахунки, і здійснюється стягнення коштів з цих 

рахунків і таке інше. 

З іншого боку, таким чином, буде правова колізія, розумієте, з чинним 

законодавством. 

 



БУРБАК М.Ю. Чому ви тоді написали, що ви не заперечуєте? Тут ви 

назвали досить суттєві претензії, я їх розумію. Хтось може відкрити рахунок і 

туди заховати гроші… 

 

СЕННІКОВ В.А. Максим Юрійович, ми ж написали, що конкретні 

зауваження будуть висловлені при підготовці до другого читання. 

 

БУРБАК М.Ю. Ні, так Національний банк не має концептуальних 

зауважень.  

 

СЕННІКОВ В.А. Да.  

 

БУРБАК М.Ю. А це концептуальні зауваження. 

 

СЕННІКОВ В.А. Я бачу. Я бачу.  

 

БУРБАК М.Ю.  Це ж концепція, правильно, міняється повністю, що 

його не можна, гроші не можна списувати. А, якщо ці гроші якісь вкрадені… 

 

СЕННІКОВ В.А. Можна написати "стягнення здійснюється у 

встановленому законодавством порядку" і таке інше. Але це вже авторство, 

да, депутата. Це я власну точку зору висловлюю, тому що керівництво, ви 

прочитали, скажемо так, висловило таку позицію, а я як, в принципі, 

представник оцієї робочої групи при Мінсоцполітики, який представляє 

інтереси НБУ там у сфері цієї гуманітарки, да, висловлюю таку позицію. У 

мене все, шановні депутати.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Однозначно не может быть закон для одного так, для 

другого так, для третьего еще чуть-чуть. Поэтому на самом деле это 

принципиальные вещи, я просто боюсь, что данный законопроект может 



написан быть, это мое опасение, ни для кого-то, а под кого-то абсолютно 

верно.  

 

_______________. (Не чути) Как загнать деньги и все.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ну, вот, сейчас придет, наверное, Тарута, мы его… 

 

СЕННІКОВ В.А. И почему принимать закон, допустим, по валюте. Ну, 

это дело, конечно, народных депутатов.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Нет. Суд считает, что он может арестовывать любые 

счета и без изъятий, исключений и подобного плана.  

 

_______________. Нет, ну, мы сейчас мучаемся с деньгами Януковича, 

куда засунул деньги и мы их сможем снять.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Да, а потом они все пойдут на благотворительность.  

 

_______________. (Не чути) 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Да.  

 

БУРБАК М.Ю.  А скажите, пожалуйста, вот, можно, вот, уже 

конспирологией занимаюсь. А вы не думаете, что это будет оплата 

комунальних послуг для підприємств, які зараз знаходяться на тимчасово 

окупованій території?  

 

СЕННІКОВ В.А. Ну, все может быть.  

 

БУРБАК М.Ю.   За энергоносители.  



 

СЕННІКОВ В.А.  Постановлением правления Нацбанка, вы знаете, что 

было постановление правления НБУ, в котором было, скажем так, запрещено 

проводить финансовые и банковские операции на территориях Донбасса, 

который неподконтрольный…  

 

_______________. Правильно.  

 

_______________. … украинской власти.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я просто себе представляю даже в первом чтении, 

когда это пройдет через экспертный совет каждой фракции, у каждой 

фракции есть свой экспертный совет еще, она будет задавать вопросы и 

достаточно серьезные по этому поводу, говорить о том, что говорить о том, 

что мы потом будем  принимать это, во втором чтении будем исправлять, это 

будет достаточно не сложно. Нам, например как двум руководителям  

фракций будет задан один вопрос, а чего  сразу это пропускали. 

 

БУРБАК М.Ю.  Я тогда голосовать не буду. 

 

СЕННІКОВ В.А.  Тут же речь идет о том, что  это деньги в виде  

гуманитарной помощи. У нас на заседании рабочей  группы 

Минсоцполитики часто возникают вопросы, когда иностранные доноры, да, 

которые  сюда скажем так, предоставляют  деньги их не так уж и много 

суммы не большие, как правило,  если проанализировать больших сумм 

практически не бывает. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я понимаю, что  если ………… будут… 

 



СЕННІКОВ В.А.  Да больших сум не бывает, но и то бывает   здесь 

допустим на Красный Крест  они направляют на зарплаты. Но оно не  

соответвует… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. А кто  определяет, что такое большая сума?  

 

СЕННІКОВ В.А.   В смысле. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  ….определение большой сумы.    

 

СЕННІКОВ В.А.   Значит, у нас сума есть Закон про запобігання і 

протидію відмивання  коштів одержаних злочинним шляхом.  150 тисяч 

гривень і більше. Я,  Департамент финмониторинга представляю и я говорю, 

что часто бывает допустим, когда доноры иностранные направляют сюда на 

наш украинский Красный Крест финпомощь: евро, доллары и все остальное. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. А вы видели… 

 

СЕННІКОВ В.А.  Часть идет на зарплату работникам Красного Креста, 

это ж не соотвествует определению гуманитарки. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. А вы видели закон, который комитет разработал про  

гуманирную помощь. 

 

СЕННІКОВ В.А.   В кризових явищах. Так я ж ходил на  заседания оно 

где то там тут исчезло.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Нет он внесен в зал просто… 

 

СЕННІКОВ В.А.   Внесен в зал. 



 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Он внесен в зал  надо буде просто   тогда усиливать 

это самое голосование. Потому что я думаю, что не надо изобретать 

велосипед, если, вообще, принят модельный закон во всем мире, который  

должен быть принят, да и заканчивается  эта дискуссия. Просто ….. у нас 

каждый раз под каждую ситуацию мы выписываем отдельный Закон про 

гуманитарку, каждый раз мы это отдельно  обсуждаем и хотя  велосипед, по-

моему, давно изобретен.  

А что с Тарутой у нас там? 

 

_______________.  Ну  только, что    видел представитель министерства 

…. в здание зашел, где-то заблукали, наверное.  

 

_______________. Не дошел. 

 

_______________. Я считаю… відхиляти. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. На доопрацювання думаю.  

 

_______________. Я це лишати не буду. 

 

_______________. Мінфін, Мінсоп підтримує. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. І Мінфін, і Мінсоц, а є Мінфін у нас? 

 

_______________. Мінсоц є.  

 

_______________. Гуманітарний……. 

 



_______________. Так! Расскажите, чего вы "за". (Загальна дискусія) 

"Святые люди"! 

 

_______________. …(Не чути) 

  

БУРБАК М.Ю. Я пропоную, це моя принципова позиція, поставити на 

голосування повернення законопроекту суб'єкту законодавчої ініціативи. 

Давайте проголосуємо, якщо ми…  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Кто за предложение Максима Юрьевича, на 

доопрацювання?  

Спасибо, решение принято единогласно.  

Вы пошли? Идите…  

 

_______________. Дуже  важливі питання, але там не потрібне 

голосування, ви можете заслухати.  

 

_______________.  Програмне.  

 

_______________.  Програмне. Я от схиляюся до вашого мудрого 

рішення. Добре? ……….. (Шум у залі)  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  П'яте питання, про стан виконання у 2016 році 

бюджетних програм з питань соціального захисту учасників 

антитерористичної операції.  

По памяти могу сказать… У нас было  56 квартир – да? – для людей, 

которые потеряли….  

 

_______________.  Должно было быть…  

 



_______________.  Потреба.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  За год мужественно купили  23. … 25 уже? У нас 

просто на 01.12-е, может, еще добавилось.  

Так! И кто у нас?  

 

_______________. Дозвольте?  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Да-да!  

 

_______________.  По програмі забезпечення житлом людей – 

учасників АТО, які втратили функціональні можливості нижніх кінцівок, в 

нас на обліку стояло 56 учасників антитерористичної операції. Кошти, 

практично, на всіх перераховані до  обласних державних адміністрацій. Двоє 

осіб – це товариш Свириденко, який у нас тут неодноразово був на комітеті, 

без чотирьох кінцівок, він відмовився від  тих квартир, які йому були 

запропоновані, і перейде… перейшов у чергу на забезпечення житлом по 

субвенції. Там сума трохи більше, і він може доплатити, тому що те житло, 

як йому було запропоновано, йому не підходить. Він дав письмову згоду на 

цей.  

Інший учасник АТО, який в нас у Солом'янському районі живе, знову 

таки, кошти були перераховані, більше півтора мільйона. Вчора ми отримали 

від виконкому Київської міської ради, Департаменту будівництва та 

житлового забезпечення, що вони провели тендер по забезпеченню житлом 

пана… учасника АТО Салія, і знайшли йому квартиру за ціною 27,7 тисяч 

гривень за квадратний метр. Знаючи моніторинг і знаючи ціни по цьому 

району, навіть якщо це і центр міста навіть на одному з найкращих містечок, 

яке знаходиться біля жд вокзалу, ціна готових квартир, які є, навіть з 

оздобленням, 20-21 тисяча гривень за квадратний метр. Тому запросили  

тендерну документацію, запросили були наші представники,  представник 



держслужби сьогодні в цьому комітеті, обґрунтування, тому що вони пишуть 

і мотивують, що тільки "Киевгорстрой"… "Київміськбуд" вийшов і 

запропонував найнижчу ціну, що я вважаю просто фальсифікацією, просто 

небажанням шукати квартиру. Гроші на рахунку… (Шум у залі) Це місто 

Київ. Гроші на рахунку знаходяться з червня місяця, якщо мені не бракує 

пам'яті… А? З вересня.  

Поки що не вирішено питання по місту Львову. Там у нас поки що 

закуплено 22… Ой! Закуплено дві квартири, але у  нас там ведеться робота, і 

робота з 17 квартир дві, 15 обіцяють закупити і там займається і міська рада, і 

особисто губернатор, і міський голова. Обіцяють, що квартири будуть 

закуплені. 

По Одесі. Знов-таки немає керівництва в Одеській області, у нас одного 

із… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. (Не чути)  

 

_______________. Ну, поки що так, рухи йдуть, але дуже повільно.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Только говорить. 

 

_______________. Навіть одно із учасників АТО, який має інвалідність 

І групи хотіли перевести в групу учасника бойових дій без ноги і поміняти 

його в черзі. Це пан Литовченко, який відпротезований службою і бажає 

приймати участь і служити далі в Збройних Силах. Але, я думаю, що там 

адміністрація і громадськість, яка опікується цим цю програму виконають. 

Поки що занепокоєння є по Київській області, там 5 квартир не закуплено 

ще. Але, я думаю, що ми до кінця року цю програму виконаємо. Поки що оці 

дві особи це Салій і пан Свириденко, він вже перейшов в групу по 

забезпеченню житлом через субвенцію і гроші знаходяться в районних 

державних адміністраціях. Але житла поки що немає.  



По забезпеченню протезуванням і ортезуванням виробами підвищеної 

функціональності. У нас на теперішній час знаходиться 4 чоловіка за 

кордоном і ще 7 є і виконується протезування за новітніми технологіями в 

Україні. До кінця роки всі особи з інвалідністю ті, хто повинен був 

забезпечений і, хто готовий до протезування будуть відпротезовані. Процент 

виконання з урахуванням змін буде приблизно 70 відсотків.  

16 мільйонів, які планувалося в цьому році пустити на регенерацію те, 

що була запропонована нова програма, службою був розроблений порядок 

використання коштів. Але Міністерство охорони здоров'я на самому 

кінцевому результаті після зміни міністрів, будемо казати так, заблокувало 

цей проект і, вважає, що недостатньо проведено досліджень. Тому ці гроші 

по всій вірогідності будуть повернуті до бюджету і буде перерозподіл на 

протезування бійців в Україні. 

По заходам з психологічної реабілітації, соціально-пофесійної адаптації 

та санаторно-курортного лікування до кінця року практично всі програми 

будуть виконані більше, ніж 90 відсотків. Але треба враховувати і те, що 

контингент, з яким ми працюємо, ви знаєте, що хлопці повертаються трохи з 

розладами психічними, тому не всі з разу їдуть на санаторно-курортне 

лікування, але заходи всі проводяться і ведеться активна співпраця як з 

органами  соцзахисту на місцях, з центрами  допомоги АТО і роз'яснювальна  

робота, я думаю, що ці програми будуть  виконані більше, чим 90 відсотків. 

Зараз напрацювання вже є із органами соцзахисту і по професійній 

адаптації. Ті, хто кошти не використали по регіонах, у нас єсть деякі регіони, 

які навіть відмовилися від цих коштів, ми їх перерозподілили по іншим  

областям і там буде використання більше, ніж 100 відсотків. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Мы успеем это сделать до конца года? 

 

_______________. Так. Єдине поки занепокоєння є по житлу. Чому? 

Тому що гроші перераховані, орієнтовні суми по всіх областях ми  знаємо, 



скільки у нас на, ну, в кожній області коштує метр, квадратний метр житла як 

елітного, так і без оздоблення. Але вбачається, що, знову таки, підшуковують 

окремі фірми, підшуковують якісь варіанти. Спонукаємо кожен... практично 

кожен день спілкуємося з областями, обіцяють виконати. Але поки що по 

касових видатках вони не пройшли, але договори укладені. Договори 

укладені, обіцяють виконати. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. А эти 300 миллионов, которые были? 

 

_______________. Триста мільйонів – це по субвенціям Міністерство 

соціальної політики. 

 

_______________. Доброго дня! По 300 мільйонів -  з листопада місяця 

кошти на місцевому рівні знаходяться, в обласних держаних адміністраціях 

теж розподілили кошти по районах. На сьогоднішній день є вже виконання 

по перерахуваннях на спецрахунки в "Ощадбанку", що у нас кінцева точка  

буде по цьому року – це перерахування на спецрахунки заявників. То есть 

заявник, який звернувся  за компенсацією на  житло отримує на спеціальний  

рахунок кошти, які йому нараховано комісією. І в нього після цього буде рік 

на використання коштів цільовим призначенням на закупівлю житла. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Вы успеете это сделать? 

 

_______________. Так ми розраховуємо, що  перекинутих додаткових 

коштів 116 мільйонів  і ще їх використати. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Сейчас перечислено там  270 я  по пам'яті, где-то 

помню. 

 



_______________. Ще  116 мільйонів додатково уже  є готовий проект 

розпорядження. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Сейчас перечислено администрациям 272  миллиона.  

 

_______________. Так-так. Ну  это обычная плановое финансование… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. А людям ……….,  людям перечислили 39 миллионов.  

А вот оставшихся 130 миллионов. 

 

_______________. Ну, вот например, сегодня с Винницей  спілкувалась 

телефоном, вони готові перерахувати  кошти, два дні казначейство  не 

працює, вони перерахують. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Там была атака… 

 

_______________. І зараз така ситуація, що ми до кінця тижня очікуємо 

максимальне перерахування на спецрахунки в Ощадбанк. І зараз же 

займемося перекиданням… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Міністр клятвенно пообещал, что не нужно  вносить 

в новий бюджет в "Прикінцеві положення", что  деньги не использованы в 

этом году автоматически переходят на следующий, что все деньги будут 

использованы, и, что все квартиры будут закуплены. 

 

_______________. По факту у нас не  закупівля квартир, а 

перерахування на спецрахунки. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Не закуплены. 

 



_______________. Так. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. А перечислены людям. 

 

_______________. Перераховані кошти  будуть. Комісією проведено 

нарахування … 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Они обратно в бюджет не вернутся. 

 

_______________. Ні. Вони на спецрахунках залишаються у особи, яка   

є пільговиком, яка  може протягом року використати ці кошти цільовим 

призначенням закупівля житла. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Наверное, рано, что-либо говорить,   пока нет факта, 

то есть это может произойти… 

 

_______________. Уже є  в Деснянському районі… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я имею в виду  факты по всей  суме, пока как бы я 

вижу, что динамика такая… 

 

 _______________. Працюють. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Не очень. Динамика вижу не очень, но дай Бог, 

потому что… как во время принятия бюджета, я там снял  эту  проблему, 

потому что министр пообещал. Но я говорил и Премьер-министру и 

министру говорил, что  мы как члены комитета  голосовать … голосовать за 

бюджет, если это будет просто неправильно. Как потом смотреть этим людям 

в глаза, когда, в принципе, все есть, деньги есть, реально деньги есть, реально 

все есть, а чиновники не могут это выполнить. Это самое страшное, то, что я 



всегда говорю на всех комитетах только одна вещь, самое страшное обещать 

людям и потом не выполнять. Вы же понимаете, что все они следят за 

бюджетом, все стали разбираться, все стали понимать, что деньги есть, все 

уже, что-то, там, на что-то надеются. Это первая теза. 

Вторая теза. То, что я всегда повторяю, поскольку это участники АТО 

это прямую ложится на Президента. Я бы очень не хотел, чтобы Президент 

попал под критику того, что он не выполняет взятых на себя обязательств как 

Главнокомандующий, как Президент Украины из-за того, что кто-то чего-то 

не доделал.  

 

_______________. Якщо можна?  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Да.  

 

_______________. В тому році ми додаткові кошти бросили 27 грудня і 

все рівно використали 47 мільйонів додаткових коштів. Я так розумію, що… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. А вы говорите, еще будет 272, еще плюс …….. 

 

_______________. 116 мільйонів вже є проект. Сегодня на урядовый 

комитет даже должно было выноситься или вчора додаткових коштів з всіх 

інших програм Міністерства соціальної політики. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Тоже на покупку жилья инвалидам, да? 

 

_______________. На покупку жилья, так. Комісії вже проведено, 

нарахування вже робиться.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Владимир Борисович, молодец… 

 



_______________. Тільки перерахування коштів на спецрахунки.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. … все-таки критику воспринимает и исправляет. Я 

просто ему рекомендовал начинать Кабинет Министров с того, что сделано 

для инвалидов, участников АТО и в какой они ситуации. Потому что ,я 

считаю, что это долг всех нас перед этими людьми.  

Хорошо, спасибо. Поскольку пришел Сергей Тарута, мы уже по 4 

вопросу приняли решение. Честно скажу, на доопрацювання. Скажу, что нам 

не нравится.  

 

_______________. Что? 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. По поводу первой тезы. Что эти деньги не могут быть 

арестованы.  

 

_______________. (Не чути)  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. А, если это будут деньги Януковича как 

гуманитарный? Там не написано гуманитарных организаций.  

 

_______________. (Не чути) 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. А, если это будут деньги просто отмываться, они 

могут быть, почему они не могут быть арестованы? Почему должно  быть 2 

закона в одном? Одним можно деньги арестовывать, другим – нельзя. То есть 

наша позиция принципиальная: мы "за" закон, но не может быть так, что 

одних деньги арестовываются, других – нет. Мы не хотим, чтобы под видом 

гуманитарки… 

 

ТАРУТА С.О.   Речь идет  о  …… организациях, Янукович точно не …. 



 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Почему? 

 

ТАРУТА С.О.   Это же не Красный Крест – Янукович. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ну, я могу рассказать, сколько Янукович через 

нерезидентов, какой ……. Вы ж понимаете, что мы тоже в этом всем хорошо 

понимаем. Поэтому, смотрите… 

 

ТАРУТА С.О.   Речь идет о Красном Кресте …….. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Смотрите, наш… мы дадим свои рекомендации… 

Мы дадим… Объективно, мы принципиально "за" закон. 

 

ТАРУТА С.О.   Окей. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я  не вижу проблем, чтобы сделать изменения, мы от 

комитета дадим те правки, которые есть, внести на замену… внести на 

замену, я  общею, что мы его на ближайшем комитете рассмотрим. То есть, 

как писал Нацбанк, "концептуально", да? 

 

_______________. Концептуальних зауважень немає. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Вот, еще раз, Сергей. 

 

_______________. Пропозиції …. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Еще раз, Сергей, мы  это обсуждали сейчас, еще раз 

говорю, я не вижу проблем сейчас. 

 



ТАРУТА С.О.  Я тоже не вижу. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Мы, объективно говорю… 

 

ТАРУТА С.О. Поработать – вообще нет проблем. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ну, потому что мы не сможем провести это через 

наши фракции, был Максим и я…. 

 

ТАРУТА С.О.  ….. принять его. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Да. То есть я говорю как от имени БПП и от 

"Народного фронта", что мы "за" этот закон… 

 

ТАРУТА С.О.  То есть уточнить некоторые моменты. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Мы хотим уточнить некоторые моменты, чтобы он 

нормально прошел первое чтение, и соответственно быстро подготовили его 

на второе чтение. 

 

ТАРУТА С.О. Отлично. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Но принципиально мы будем его поддерживать. 

 

ТАРУТА С.О. Хорошо. Но чтобы не было, как Соболев говорит, это 

подпадает под коррупцию, и предлагает законодательным актом это 

урегулировать. Он сам себе противоречит. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я не хочу комментировать товарища Соболева. Еще 

раз говорю, мы все принципиально: и Минсоцполитики, и Нацбанк, - то есть 



мы дадим просто свои от комитета рекомендации… Сейчас, я закончу. Мы 

дадим от комитета рекомендации. Следующая неделя непленарная. Если вы 

все подкорректируете и внесете на замену, мы его рассмотрим. 

 

ТАРУТА С.О. Отлично. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Пожалуйста, представтесь. 

 

ЧЕРНЯВСЬКИЙ О.О. Чернявский Александр, помощник Сергея 

Алексеевича Таруты, который тоже принимал участие в разработке этого 

законопроекта. Он в основном направлен на коммунальные предприятия. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Мы это понимаем. 

 

ЧЕРНЯВСЬКИЙ О. О. Да, и знаем, что на коммунальных предприятиях 

арестовывались счета. И если деньги поступали бы на счета, по которых 

открыто виконавче провадження, то они списывались бы в бесспорном 

порядке. То есть те деньги, которые направлены на гуманитарную… 

 

ТАРУТА С.О. Ну, все это прекрасно понимают. Мы же говорим о том, 

чтобы была помощь, понятно, то есть мы правки учтем, да и все. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Сергей, большая просьба. Мы подготовим там 

буквально за два дня правки. Внести на замену законопроект, и я не вижу 

проблем, мы его рассмотрим. Потому что, если примет решение БПП и 

"Народный фронт" голосовать, понятно, закон проходит. 

 

ТАРУТА С.О. Отлично. Спасибо. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Спасибо. 



 

ТАРУТА С.О. До свидания. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Смотрите, возвращаясь… Просто я отпустил 

народного депутата. Возвращаюсь к пятому вопросу. У меня, действительно, 

я не знаю, как уже просить и что делать, потому что, ну, это серьезный 

вопрос. Я из-за него, правда, сильно ругался и с министром, и с Премьер-

министром. Я не хочу ходить там кляузничать, там, на Банковую, сюда, через 

этот самый… Я очень прошу, чтобы это было доделано. Если вы освоите эти 

300 миллионов на сто процентов, я даже не говорю про дополнительных 116, 

то уже молодцы. Я понимаю, что в следующем году такой задержки уже 

быть не может, потому что уже будет изначально работать новая система. 

 

_______________. Якщо внесені будуть зміни до назви субвенції, то 

нам зміни доведеться і в постанову вносити. Але це потрібно зробити, бо… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. А почему назва субвенції? 

 

_______________. Інші категорії…….. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Сейчас, секундочку. 

 

_______________. В комітеті ми давали пропозиції, щоб правильно 

назвали субвенції, тому що дві субвенції об'єднують в одну. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Нет, они изменены уже. 

 

_______________. А їм треба постанову буде поміняти…, зробіть….. 

 



ГОЛОВУЮЧИЙ. Ну, смотрите, постанову поменять. Если хотите, я 

сделаю буквально за неделю. 

 

_______________. Вона вже готова. Лежить у мене готова.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я точно говорю, что я приду на Кабмин и мы вне 

очереди рассмотрим. 

 

_______________. По факту вона готова. Зміни готові лежать вже, 

готовий пакет. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Даю 200 процентов. Приду на Кабмин, гарантирую, 

что с голоса внесем, единогласно проголосуем. 

 

_______________. Тоді можна ще одне питання підняти? 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Да, будь ласка. 

 

_______________. По 336 Постанові нарахування коштів з Резервного 

фонду по одноразовій грошовій допомозі членам сімей загиблих 

добровольців. У нас досі нема розпорядження Кабінету Міністрів. Затримка 

іде за Міністерством економічного розвитку. Спілкуємось постійно. 

Вчора спілкувались з виконавцем по цій постанові і Міністерство 

фінансів вже зробило висновок. А на Мін'юст ще не подано. Це дуже велика 

затримка.  

 

_______________. А хто блокує…..? 

 

_______________. Спілкують даже з профільним зам. мінстра Юрієм 

………….. Але потрібно зверху прискорення придати. 



 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Смотрите, я точно знаю, что, если мы скажем это 

Первому вице-премьеру тире министру экономики, дайте мне просто с ним 

поговорить. 

 

_______________. Це просто силові потрібні такі. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Да. Я понимаю, не проблема, вообще не проблема.  

 

_______________. До кінця року це потрібно зробити будь-як. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Это чиновничьи…, точно не Степан. Ну, я знаю этого 

человека, это точно, ну. 

 

_______________. Можна "5 копійок"? А що міністр зробив? 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. А он не успевает, я сейчас не хочу комментировать. Я 

ему все время говорил, что не надо совмещать должности Первого вице-

премьера – министра экономики. Потому что невозможно. На Первом вице-

премьере, что? 

 

_______________. Рева з ним говорив? 

 

_______________. Так-так, спілкуються постійно. 

 

_______________. Рева? 

 

_______________. Наші міністерства постійно, я захожу і к першому 

заступнику, і мій профільний, ми спілкуємось на рівні міністр-міністр. Але не 

відбуваються зміни, розумієте? Вже місяць. 



 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Давайте мне, будем пользоваться не телефонным 

правом, а средством коммуникации. Правильно? 

 

_______________. Дякую. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Просто сейчас я понимаю, что все, как ошпаренные, 

бегают с бюджетом и всем не до этого. А это не значит, что если мы 

принимаем бюджет, все остальное в стране должно остановиться. 

Подготовьте мне просто и письмо, само собой, и копию письма, чтобы я 

переговорил. 

 

_______________. Хорошо.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. С первым вице-премьером – министром экономики, я 

вообще не вижу проблем на самом деле, я не вижу проблем. Давайте это 

сделаем. Завтра, я думаю, правительство… Если бы на завтра вы 

подготовили письмо, завтра наверняка правительство будет тоже в 

Верховной Раде. Сделаем, да? Вы, может, тоже останьтесь, ну, чтобы 

подготовить письмо, помочь секретариату подготовить правильный 

документ. И не вопрос, включимся, поможем. Ну, хорошо, потому что за эти 

вопросы мы не голосуем, просто мы их слушаем, да? 

Есть еще что-то по пятому вопросу? Кто-то что-то хочет добавить? 

Хорошо, тогда мы берем "до відома", да, п'яте питання. 

Шосте питання: "Про затвердження Рекомендацій парламентських 

слухань на тему: "Державні гарантії соціального захисту учасників 

антитерористичної операції, Революції Гідності та членів їх сімей, родин: 

стан і перспективи". 

 



_______________. Олександр Юрійович, у нас таке прохання. Ми 

підготували і роздали всім, але там дуже, ну, як би складні питання. Якщо 

можна, щоб зараз знову ще впродовж тижня вже подивилися, ну, майже на 90 

відсотків підготовлений проект. Якщо є якісь ще доповнення… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Мне бы хотелось, чтобы в этом проекте и 

общественные организации, которые есть там, чтобы они, условно говоря, 

поставили свою визу. 

 

_______________. Завізувати, да? Хорошо. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ну, потому что потом это… А это мы не знали, а это 

мы не слышали, а вот это было без нас – и пошло-поехало. На самом деле 

мало кто хочет читать документы – все хотят только говорить, а читают 

документы очень мало людей. Все хотят только говорить и всегда 

критиковать по принципу, говорит: "Ты с кем не согласен? – С обоими". Ну, 

Каутский у …….. Да? Это практикуемая вещь. 

Хотел что-то сказать …? 

 

_______________. Питання пані Наталії. Є передбачено в цих 

рекомендаціях доручення уряду, щоб було закріплено за сім'ями загиблих… 

Є? 

 

_______________. Є. 

 

_______________. На якій……. ? Потім покажете мені. От є сім'ї 

сидять, особливо в селах, і чекають, що держава до них прийде, а там 

втратили чоловіка, сина і нічого не мають. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. На самом деле я думаю, что все равно доведу … 



 

_______________. Або з Собезу має бути, або з воєнкомату. Ну, що 

хтось має бути відповідальний. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я доведу ситуацию до того, что мы все равно придем 

к тому, что будем делать министерство ветеранов.  

 

_______________. Хай буде. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я все равно считаю, что это правильно. Пускай будут 

говорить, что это еще одно министерство. Но Минсоцполитики, я думаю, 

вообще все министерства с удовольствием все это, что касается АТО, семей и 

так далее, и тому подобное, переведут на отдельное министерство.  

 

________________. Нема питань. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Чтобы это было одно ведомство.  

Потому что опять начинается: то министерство не завизировало, то 

недорассмотрело, то не успело и пошло-поехало. Правильно, ………… 

……….. ? 

 

_______________. Правильно. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Тогда у нас не будет просто отцов, пасынков и так 

далее, и тому подобное, любимых, нелюбимых. Не будет личностного 

фактора. Это должно быть правильно. И министерство на самом деле. 

Американский пример. Мы подготовили там хорошие документы для 

Президента. Я ему сегодня вечером буду отдавать.  

Как это должно функционировать. Я вам скажу, что во всех странах и 

достаточно еще большая и пропагандистская машина. Потому что всех этих 



людей должно общество уважать. И прекрасно, когда в Америке там заходит 

там условно инвалид или ветеран в кинотеатр, все встают и говорят: 

"Спасибо". Там за войну в Перской Затоке и так далее, и тому подобное. 

А у нас выгоняют с маршрутки. Никто, где ты там воевал, без обид, 

там, в Афганистане. А у нас, прямо на нашей земле воевали, их выгоняют. Я 

просто говорю, что там война была далеко, а это прямо у нас в стране.  

 

_______________. (Не чути) 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ну, это человеческий фактор. И понятно, что 

общество нужно просто воспитывать.  

 

_______________. Або дитині кажуть в сім'ї загиблого: "Де ти 

воювала?"  Бачить, що дитина 10 років. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ну, хамство, оно, никуда от этого не деться, к 

сожалению, это будет. Поэтому давайте. Еще время даем. Пускай это будет 

лучше, еще там неделя не играет роли, или там 10 дней. Пускай это будет, 

зато это будет правильный документ, по которому будет как дорожная карта, 

что мы должны делать в следующем году. Как нам поступать и что мы 

должны ответить. 

Потому что я все равно буду настаивать на том, чтобы мы следующей 

осенью опять провели подобного плана слушания, отчитались  о том, сделано 

и о том, что не сделано. Это должно все время оставаться под большим 

вниманием.  

И такие  слушания как… Артур Валентинович, это вас не касается, вы 

были, на такие слушания, которые сейчас были, ну, честно, здесь есть  

представитель Министерства обороны, я не понимаю, почему на этих 

слушаниях не было министров и не было Кабинета Министров. Я считаю, 



что на подобного плана  слушаниях должны сидеть, ну. даже если не первые 

лица, ну, хотя бы первые замы. Это просто уважение к этим людям.  

А когда они приходят, и весь зал  зеленый – от формы, да? – а в 

правительственной ложе ты да я, да мы с тобой – это некрасиво. Я вам скажу, 

что на самом деле, ничего не произойдет, это же не происходит каждый день, 

и ничего не произойдет, если  придут первые замы. И я абсолютно уверен, 

что если бы это было правильно подготовлено, и Владимир Борисович 

правильно сориентировался,  мог бы  спокойно всем  урядом прийти 

спокойно на слушания. Ничего не провести заседания там через два часа. Вот 

ничего не ………. Я еще раз специально говорю под стенограмму, я это 

говорил и в правительстве, я это говорил и в Администрации Президента по 

этому поводу. Все опустили голову и сказали, больше не повторится. 

Посмотрим.  

Хорошо. Седьмой вопрос по врахуванню компенсаційних виплат по 

догляду за особами з інвалідністю та громадянами похилого віку при 

призначенні житлової субсидії. Это что у нас?  

 

_______________. Ну, це питання, яке ми намагаємося вже близько… 

ну, понад три місяці з'ясувати у Міністерстві соціальної політики, чому різні 

підходи до визначення доходу при призначенні субсидії.  

Якщо людина доглядає за інвалідом І-ІІ групи психічного 

захворювання, при розрахунку субсидії враховується та сума допомоги, яка 

виплачується державою. Якщо ж особа доглядає за інвалідом І-ІІ або ІІІ 

групи, але вже не психічно хворою і отримує компенсацію по догляду, то 

замість тих сум, які їм держава виплачує, а це суми від 20-и гривень до 250-и 

гривень, враховується 1600 гривень. Звичайно, що  люди в більшості 

втрачають право на субсидію.  

Ми двічі зверталися ……, конкретні звернення людини, ми двічі 

зверталися до Міністерства соціальної політики, прямої відповіді на питання, 

чому так, такі різні підходи, ми не отримали.  



Тому спочатку було взагалі… враховується два прожиткових мінімуми, 

з вересня внесли зміни, написали вже один. Але це по-любому не вирішує 

питання. Просто … ми потім порушили ці питання, чому такий підхід, в чому 

проблема? Держава платить людині 147, 247 гривень, але при отриманні 

субсидії вважається, що вона отримує 1600 гривень.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  ……… скажет?  

 

_______________.  Да. Це от просто отримати відповідь, і що нам далі 

робити з цим питанням.  

 

_______________.  Будь ласка, ………….  

 

_______________. Єдине, що я хочу зауважити, дійсно, постановою 319 

було передбачено, що при розрахунку житлової субсидії особам, які 

доглядають за інвалідами загального захворювання, враховувалось два 

прожиткових мінімуми. На сьогодні, з 1 жовтня, враховується тільки один. 

Тобто допомога, яку вони отримують по догляду за інвалідами І-ІІ групи, їм 

підтягується до одного прожиткового мінімуму.  

 

_______________.  Як це "підтягується"?  

 

_______________.  Тобто, якщо вони отримують…  

 

_______________. …… отримує, а ви до 1600 підтягуєте, що ніби 1600 

отримує?  

 

_______________.  Він не отримує, він отримує, відповідно, 120 

гривень чи скільки? 

 



_______________. ………… допомога.  

 

_______________.  Ми підтягуємо до одного прожиткового мінімуму. 

Так передбачено постановою.  

У всякому випадку, наскільки я знаю, мені не відомо про те, що були 

пропозиції від комітету розглянути в цій частині питання. І, дійсно, для осіб, 

які доглядають  за психічно хворими, враховується фактично отримана 

допомога, і від цього виходить… розраховується житлова субсидія.  

Просто єдине, що я хочу сказати, що якщо робити дослідження по 

догляду за інвалідами, можливо, в цьому є якась доля правди, що треба 

індивідуальний підхід, оскільки в нас багато є таких громадян, які 

оформляються по догляду за 80-річною особою, за інвалідами. Але дієздатні 

інваліди і дієздатні навіть і 80-річні, оформляються заради того, щоб їм йшов 

трудовий стаж і так дальше. 

Можливо, це питання було б доречним виносити на засідання комісії, 

яка є при кожній районній державній адміністрації, і визначати. Дійсно, 

людина, яка доглядає за лежачим хворим і так дальше, ну, є якби різні 

категорії і ступінь захворюваності цих людей. 

Але, у разі надходження все-таки від комітету пропозицій, ми їх 

будемо розглядати. Ми не заперечуємо проти того, щоб внести все-таки 

зміни.  

 

_______________. ….. матеріали і ми підклали. Є два листи, дві 

відповіді за підписом Мужчиніна.  

 

_______________. Ну, ось, бачите, наприклад... 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Давайте, давайте, смотрите, давайте сделаем 

следующим образом. У меня будет большая, наверное, просьба. Вы тоже 

доложите, и Минфин, и Минсоцполитики министрам. После принятия 



бюджета, у меня есть предложение, чтобы мы собрались, министр финансов, 

министр социальной политики. И я с нашими помощниками. И чтобы мы 

обсудили все, очень много вещей, в которых у нас есть непонимание, 

нестыковка.  

Чтобы мы это продискутировали и выработали просто общую позицию 

хотя бы там на следующий год и в дальнейшем как оно будет работать. 

Потому что, честно, слушать каждый раз, то мы не могли там, год между 

Минздравом и Минсоцполитикой вот это вот "футболение", то, что мы 

"футболяли" постанову. Вот я думаю, что нам нужно сейчас набрать ряд 

вопросов таких, которые серьезные. 

 

_______________. Вибачте, можна я добавлю деякі ….? 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка.  

 

_______________. …. Верховної Ради з прав людини. Тут представник 

міністерства зазначив, що …….. пропозиція для того, щоб внести зміни до 

законодавства. 

З цього приводу ми зверталися і до міністерства. І звертали увагу на те, 

що для цієї категорії громадян є неправомірним застосування такого підходу, 

оскільки це в нашому законодавстві найнезахищеніша категорія, які, до речі, 

отримують або компенсацію, або допомогу. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Мы вас тоже пригласим, смотрите, мы вас тоже 

пригласим на это совещание. 

 

_______________. Да. Я просто дещо….. і навіть ми написали подання 

Прем'єр-міністру України. На сьогодні воно опрацьовується. Я думаю, що 

воно до вас і прийшло. 

 



_______________. Коли ви написали? 

 

_______________. Ось, сейчас скажу. 24 грудня. Це вже після того 

звернення. 

 

_______________. Грудня? Рік тому? 

 

_______________. Ні, цього року.  

 

_______________. Листопада, листопада. 

 

_______________. Ой, листопада, так. 

 

_______________. Добре. А субсидії призначають вже роками. Ну, так? 

 

_______________. Ні, так зміни… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Смотрите, вы сейчас говорите о каком-то об одном из 

сегментов. А я говорю, что таких сегментов очень много. Я бы сейчас не 

вдавался в дискуссию по одному пункту. А сели бы, выписали бы все, что 

нам нужно решить совместно, по возможности все, что решить нужно будет 

постановами Кабинета Министров, в редком случае закон, потому что 

тяжелее.  

 

_______________. Но тільки, якщо буде Рева, то вирішить питання. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я не буду встречаться с зам.министрами. Без обид 

там. Я думаю, что мы спокойненько найдем время после принятия бюджета. 

И Реву мы позовем, Данилюка. Я думаю, кто еще нужен нам будет из первых 

лиц? 



 

_______________. Ульяну… 

 

_______________. Ульяну. А вона дуже хоче в наш комітет, до речі. ….. 

казали, хоче подивитись, як працює добре один комітет. Кажу: "Приходьте 

до нас. Ми її офіційно запросили".  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка. Минздрав. И мы проведем там, на 

площадке Верховной Рады. А то потом начнется, один министр не пойдет в 

кабинет к другому министру. Ну, традиционно на площадке Верховной Рады, 

поскольку депутаты нанимали министров на работу, ну, по закону. По 

Конституции, да? Я думаю, что мы ………… и сможем выяснить все 

вопросы, в которых есть разногласия. Иначе это будет опять годами длиться 

и месяцами.  

 

_______________. Добре. Підготуємося. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я сам организую, сам каждому позвоню. Мы 

попробуем организовать время. Завтра я подойду к ним в этот самый в 

Верховной Раде и переговорю с ними, с каждым по поводу этой инициативы. 

И естественно, только первые лица. Хорошо? Все тогда.  

Отдельно еще при всех хотел бы поблагодарить секретариат. 

 

_______________. Ні, у нас ще. 

 

_______________. Ще питання.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Еще? 

 

_______________. Да. У нас… 



 

ГОЛОВУЮЧИЙ. О! Извините. 

 

_______________. Я просто чуть-чуть поясню. По нашому регламенту 

не передбачено такої процедури. Але Міністерство соціальної політики. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Секундочку, прошу прощения. Говорите-говорите. 

 

_______________. Міністерство соціальної політики звернулося до нас 

з листами, щоб ми дали, ну, якби попередню правову оцінку щодо 

законопроектів, які вони зараз опрацьовують, які, я так зрозуміла, впродовж 

наступного тижня будуть винесені на розгляд Кабміну і в подальшому 

будуть подані до Верховної Ради. 

Два із цих законопроектів, ми будемо головними. Один – ні. Тому ми 

підготували відповідну інформаційну довідку. Є представник Мінсоц. Ну, 

просто щоб ми концептуально. Тому що, якщо… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Это тоже один из тех вопросов, который мы должны 

между министерствами и Верховной Радой состыковать. Потому что, чтобы 

потом не появлялись там законопроекты Кабинета Министров, которые 

депутаты не очень понимают и вынуждены будут отклонять, или мы здесь, 

на комитете. 

Нам нужно просто заранее отладить систему коммуникации. По-

другому оно все равно работать не будет. Потому что все это доходит до. Это 

просто один из тех же сегментов, что я говорил до этого. Для системной 

работы. Для того, чтобы законы быстро проходили, как можно меньше 

правок было во время прохождения закона. ….принимали мы их сразу за 

основу и в цілому. А не растягивали это на полгода или на год. Поэтому я 

думаю, что мы устроим такое совещание. 

 



_______________. Сьогодні будемо розглядати? 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Что? 

 

_______________. Ні, а сьогодні? Їм треба відповідь. Бо їм треба на 

Кабмін знати позицію. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ну, давайте рассмотрим сегодня. 

 

_______________. …питання поки Артуру Валентиновичу… поки.. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Артур Валентинович нам не нужен уже, да? 

 

_______________. Тільки одне питання, …. Мало бути доручення. 

 

_______________. …..Максим Бурбак нічого не казав? 

 

_______________. Ні. Вчора ми зустрічалися з Максимом Бурбаком. 

Випадково був Павловський, заступник міністра, він вчора був у Верховній 

Раді. І ми сиділи, говорили. І виявилося, він нам сказав, що від 5 до 7 тисяч є 

добровольців, які досі не мають статусу. Це пов'язано з тим, що нема 

документів. Він каже, відновлення робити тієї міжвідомчої комісії. 

Ми його просили на сьогодні щоб він підготував. 5-7 тисяч! Чи це 

правда, чи ні? І чим швидше тоді готуйте нам документи, щоб ми цим людям. 

 

_______________. Я хочу доповісти…. І згідно батальйону ОУН, який у 

нас є, і "Правий сектор".  

Знову ж таки міжвідомча комісія зараз працює, її не треба 

відновлювати, вона працює, не треба, але ми по постанові, яка є, ми тільки 



розглядаємо по сім'ям загиблих та поранених, виплати одноразової допомоги, 

а статус ми нікому не надаємо. 

 

______________. Я не казав за ОУН. Я зрозумів, що то не ОУН, з його 

слів. 

 

______________. Тільки …… 

 

______________. Ні, по батальйону "Айдар", він увійшов в склад 

Збройних Сил, там без проблем. Є проблемні люди, які не були обліковані, 

але розгляд їхніх справ іде. Є батальйони, які були розформовані і потім 

нікуди  не пішли, але це практично всі батальйони МВС. 

 

_______________. Тобто звідки взяв 5-7 тисяч,……. 

 

_______________. Ну, ні, це цифра завищена. 

 

(Загальна дискусія) 

 

_______________. Батальйон ОУН і "Правий сектор" – це близько 

тисячі двохсот чоловік, більше їх немає.  

 

_______________. ………. таких цифр немає. 

 

_______________. У нас навіть в комісії є представники батальйону 

ОУН і батальйону "Правий сектор". 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я никогда не слышал, чтобы была…… 

 

_______________. Я сам вчора був шокований……. 



 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Да, "Правый сектор" и ОУН – это старая…, это мы 

все знаем… Это мы все знаем эту ситуацию. Но я не слышал. Наоборот, там, 

иногда,  Артура Валентиновича критикуют, что наоборот очень много. 

 

(Загальна дискусія) 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ну да, ну да. 

 

(Загальна дискусія) 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Хорошо. Добро, с Артуром Валентиновичем там мы 

выяснили ситуацию. 

 

_______________. Все дякую. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Что мы должны сделать? 

 

_______________. Ну, якщо можно, я коротесенько тут… Значить, 

перший законопроект про внесення змін до Закону про основи 

соцзахищеності інвалідів.  

Перша позиція. Це приводиться у відповідність до змін, які внесли за 

Конвенцією про права інвалідів. Тобто слова "інвалід" замінюються на 

"особа з інвалідністю". Це, я думаю, підтримується?  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ну, конечно 

 

_______________. Друга пропозиція. Це замінюється, тоже 

приводиться у відповідність до закону про громадські організації. Міняється 



"громадські організації" на "громадські об'єднання". Тут теж у нас немає 

заперечень. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Давайте, де є заперечення. 

 

_______________. Тут заперечення, знов-таки, щодо стипендій. В 

законопроекті вчорашньому, 5130, який прийняли.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Мне объясняли и Денисова, и министр, мы вчера на 

эту тему дискутировали, что если это будет, они потеряют свою пенсию. 

 

_______________. Не потеряют они пенсию. Я спеціально роздрукувала 

і подивилася ще раз. На сьогодні в діючому законодавстві ні в одному законі 

не передбачено, що саме виплачується соціальна стипендія. Це питання 

регулюється відповідними підзаконними актами. З прийняттям 5130 чітко 

прописується, що соціальна стипендія буде виплачуватися лише тим особам, 

які передбачені в законі. І при цьому вносять зміни до двох законів: в закон 

про ЧАЕС і в закон про опіку, піклування. Тільки там чітко прописують, що 

цим категоріям виплачується соціальна стипендія. І таким чином, втрачають 

право… Там декілька категорій, в тому числі….. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ми прийняли в цілому його вже? 

 

_____________. Олександр Юрійович, ну це ми вже зараз можемо 

внести, раз вони… іде наступний законопроект. Так? Ми можемо цей від 

комітету окремо винести питання, і все-таки забезпечити для цієї категорії 

осіб одержання соціальної стипендії. Соціальна стипендія……….. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. В какой закон это нужно внести? 

 



_____________. Внести в закон про основи соцзахищенності інвалідів і 

в закон про вищу освіту. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Это который мы приняли в первом чтении сейчас?  

 

(Загальна дискусія) 

 

_____________. А ми внесемо зміни…. 

 

_____________. Тільки до цих законів,  а то там до сотні змін, а ми….. 

 

_____________. (Не чути) 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ну готовте.  

 

_____________. Ну тоді ми концептуально пишемо, що ми 

погоджуємося з законопроектом, але єдине наше застереження, зауваження 

буде щодо соціальної стипендії. По цьому, що зараз…. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Так он же принят уже, какая разница: ми 

погоджуемся или нет? 

 

_____________. Ні, зараз уряд знов буде подавати. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. А я понял. Это они отдельным законом, это будет 

урядовый закон, в котором мы все-таки… Я понял. 

 

_____________. І знову буде соціальна стипендія. 

Може ви вже заберете його чи не встигнете? Ну,  в кабмін коли будете 

вносити, вже соціальні стипендії не будете регулювати? 



 

_____________. (Не чути) 

 

_____________. Ну, його вже прийняли. Я так зрозуміла, що 5130, 

мабуть, там є постанови про відміну, не знаю, коли його підпишуть. Ну в 

крайньому разі,  у нас застереження тільки по соціальних стипендіях. 

 

(Загальна дискусія) 

 

_____________. Другий законопроект. Він дуже великий стосується 

виборчих прав осіб з інвалідністю. У нас немає концептуальних зауважень до 

цього законопроекту. Ми там розписали все, що передбачається. Є питання, 

сказано, що можливо до другого читання ми будемо щось доопрацьовувати, 

але концептуально ми його підтримуємо. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Все, да? 

 

______________. І ще один……….. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Та что ми все-таки делаем со стипендиями? 

 

(Загальна дискусія) 

 

______________. Депутатський робіть від комітету. 

 

______________. Воно буде більш швидше і прохідним. 

 

(Загальна дискусія) 

 



ГОЛОВУЮЧИЙ. Понимаете, здесь у нас проблема на самом деле, я с 

Ревой говорил, но он начинал отсылку на другие законы, которые я не очень 

знаю, которые есть, и мне тяжело с ним дискутировать. Поэтому мне проще с 

ним дискутировать на этой площадке. 

 

______________. Ми зробимо запит, скільки таких людей, він завтра, я 

думаю, піде. Скільки зараз в цьому році в начальному закладі….. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Хорошо,  давайте. 

 

______________. І тоді вже будемо більш підготовлені. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Давайте. 

 

_____________. І третій законопроект – це внесення змін до закону про 

гуманітарну допомогу. Тут передаються повноваження від Мінсоцполітики 

до обласних комісій щодо прийняття рішень про….. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ну это ж давно уже было 

 

_____________. …….автомобілів, людям, які користувалися…. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Да-да-да. 

 

________________. ……які користувалися 10 років або які визнані 

гуманітарною допомогою. Тут у нас теж немає зауважень, наскільки я 

зрозуміла, навпаки це пришвидшить і люди просять цього. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ми даже обсуждали уже. 

 



_______________. Да. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Это мы уже обсуждали. 

 

_______________. Да. Так що ми тут підтримуємо. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Это еще с Розенко мы обсуждали. 

 

(Загальна дискусія) 

 

______________. … область, а не Мінсоц. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ну это как раз то, что Максим хотел. 

 

______________. Да-да, він хотів. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Не вопрос. 

 

______________. Все. Тоді все. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ну, тогда я еще вас поблагодарю за выставку, 

которую вы организовали на третьем этаже в Верховной Раде. Ну, все равно 

при вашем участии. Я думаю, чем больше мы будем проводить подобные… 

подобного плана мероприятия, и напоминать всем в зале про этих людей, 

которым нужно особое внимание. Это будет правильно. Спасибо. 

 

______________. Спасибо и вам. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Все уже? 

 



 

 

 

 


