
СТЕНОГРАМА  

засідання Комітету у справах ветеранів, учасників бойових дій, 

учасників антитерористичної операції та людей з інвалідністю 

16 листопада  2016 року 

Веде засідання Голова Комітету ТРЕТЬЯКОВ О.Ю.  

 

БУРБАК М.Ю.  Доброго дня, шановні колеги! Перепрошую за те, що 

трохи запізнилися. Пане Євгене, будь ласка, займіть своє робоче місце.  

Цього разу ми вирішили для того, щоб дати можливість мирним 

мітингувальникам відстоювати свою позицію на вулиці Банковій, щоб їм ми 

не заважали своїм проходом, то думаю, що ми сьогоднішнє наше засідання 

проведемо у станах нашої фракції "Народного фронту". Завжди готові 

надавати це приміщення. І дякую секретаріату за те, що оперативно 

повідомили всіх, що ми будемо тут сьогодні мати засідання. 

Шановні колеги, Олександр Юрійович трохи запізнюється. Але, щоб 

ми не затримували людей, ми почнемо. А потім він вже прийде. Як завжди, 

прошу вас для того, щоб ми нарешті, щоб ми розпочали, обираємо сьогодні 

секретаря нашого засідання. Але, да, да, ми ж обрали, да. Міша, все. 

 

_______________. Я підтверджую, я до нового року. 

 

БУРБАК М.Ю.  У нас новий рік у вересні, щоб ви знали. Тому до 

наступного вересня. Так, у нас сьогодні порядок денний – 9 питань. Є 

пропозиції щодо додатку, якщо щось є? Чи приймаємо за основу і в цілому? 

 

_______________. Давайте, за основу і в цілому. І починаємо. 

 

БУРБАК М.Ю.  Хто – "за". Все, дякую. 

Перше питання. Це 4803. А закрийте двері, будь ласка, якщо можна. 

Тільки зараз поступила заява пані Кужель щодо перенесення на наступне 
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засідання. Ми не можемо не задовольнити пропозицію опозиційних фракцій. 

Підтримаймо це. Другу опозиційну фракцію. Скільки їх вже? Не можу 

перераховувати.  

Розглянемо 4803-1. Це проект Закону про внесення змін до Закону 

України "Про основи соціального захисту  інвалідів  в Україні" щодо захисту 

дітей-інвалідів. Пані Тетяна Дмитрівна, як голова авторського колективу, 

будь ласка, доповідайте. 

 

БАХТЕЄВА Т.Д. Дякую.  

Шановні колеги, народні депутати, усі громадські організації присутні! 

Мені дуже приємно, чесне слово, скажу, що бачити, що на такому комітеті, 

який не є престижним, як Комітет з питань охорони здоров'я… 

 

БУРБАК М.Ю.  (Не чути)  

  

БАХТЕЄВА Т.Д. Отож. Якщо тут взяти таку президію, то це один 

депутат за десятьох працює. І  що ви маєте участь в засіданні цього дуже 

важливого комітету, дуже я вдячна і рада. 

Перший законопроект, яким була і є автором Олександра Кужель, 4803,    

він ще не розглядався, тому що… (Не чути)  

  

БУРБАК М.Ю.  Ми просто просимо вас доповісти…  

 

БАХТЕЄВА Т.Д. Альтернативний. 

 

БУРБАК М.Ю.  …законопроект. Ми розуміємо, що ми не приймемо 

рішення тому що немає основного законопроекту. Але, щоб ми не витрачали 

час, ви доповісте, а ми приймемо рішення. 
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БАХТЕЄВА Т.Д . Це зміни до законопроекту про основи соціальної 

захищеності інвалідів України щодо захисту інтересів дітей і інвалідів. Але 

законопроект, який розробила Олександра Кужель він дуже великий на 27 

сторінках і ті зміни в її законопроекті, які стосуються питання проїзду 

інвалідів та дітей-інвалідів і однієї супроводжуючої особи відрегульовуються 

у нас зовсім по різному. Тому наш законопроект авторами якого є я і 

присутні тут народні депутати, які працюють в Комітеті з питань ветеранів, 

інвалідів учасників АТО також є Гаврилюк Михайло Віталійович і 

Рибчинський  Євгеній Юрійович. Ми пропонуємо в нашому законопроекті 

врегулювати питання отримання путівок інвалідами шляхом внесення змін 

до статей 38 і 38-1, закону, який я вже сказала, про основу соціальної 

захищеності інвалідів в Україні. Зокрема, ми залишаємо без змін пункт про 

те, що інваліди за наявності медичних показань мають право на безкоштовне 

забезпечення санаторно-курортного лікування.  

Але, що стосується  дітей-інвалідів, то ми вносимо зміну про те, що, 

Максим Юрійович, тільки за наявності медичних показань. Тому що я хочу 

влітку чи взимку, це не буде, а якщо є тільки медичні показання вони мають 

право на безкоштовне першочергове забезпечення санаторно-курортними 

путівками включно в літній період. Тому що у нас є такі статистичні дані те, 

що в Одесу в зимовий період, там є санаторій за январь, февраль и март 73 

процента были оздоровлены дети, направлены с заболеванием бронхиальная 

астма, хроническая пневмония и сердечная, то есть они конечно в зимний 

период абсолютно не имели эффект того лечения, который нужно. Поэтому я 

глубоко уверена, как врач, я бы таким детям дала рекомендацию, провести 

санаторно-курортное лечение, понятно, в летний период. А есть дети, 

который в зимний период могут быть из заболеваниями и в зимний. Поэтому 

дуже важливо, Максим Юрійович, ми ж спілкувалися з вами, тільки за 

наявності медичних показань в літній період. 

Також ми пропонуємо встановити, що інваліди, також діти інваліди і 

особи, які супроводжують інвалідів першої групи або дітей інвалідів, не 



4 

 

більше однієї особи, яка супроводжує інваліда або дитину-інваліда, мають 

право на безоплатний проїзд на внутрішніх лініях, маршрутах, повітряного, 

залізничного, річкового і автомобільного транспорту в період з 1 жовтня до 

15 травня, а з 16 травня по 30 вересня мають право на 50-процентну знижку 

вартості проїзду на внутрішніх лініях, маршрутах, повітряного, залізничного, 

річкового і автомобільного транспорту. У Олександри Кужель зовсім нема 

повітряного транспорту, вона це зовсім не розглядала у своєму 

законопроекті.  

Це дуже важлива ініціатива до мене, як до народного депутата, дуже 

багато є звернень, мої колеги теж спілкуються і з інвалідами, коли батьки 

зараз кажуть, що ми не можемо супроводжувати дитину, тому що 

коштовність квитків дуже  велика зараз, а пособія, яке  мають інваліди діти І 

групи це 1800-2100 гривень. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Хорошо. Понятно. 

 

БАХТЕЄВА Т.Д. Тому дуже прошу  підтримати за основу цей 

законопроект. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Минсоцполитики есть кто-то?  У меня нет по даному 

законопроекту.  

 

ПОЛЯКОВА О.Ю.   Директор  Департаменту соціального захисту 

інвалідів Полякова  Оксана  Юріївна.  

В міністерстві розглянуто цю законодавчу ініціативу. На жаль, 

міністерство не підтримує її з зазначених підстав. Чільна норма Закону про 

основи соціальної захищеності говорить про  те, що інваліди та діти-інваліди 

саме за наявності медичних показань мають право на безоплатне 

забезпечення санаторно-курортними путівками.  



5 

 

Норма, якою передбачається виокремити дітей-інвалідів, з 

формулюванням "забезпечується путівками виключно в літній період" може 

нанести шкоду здоров'ю дитини, оскільки багато  аналогічних захворювань, 

при яких лікування саме в літній період дітей з інвалідністю є 

протипоказаннями. 

Щодо норми по проїзду. Ну ми з вами знаємо, як  дуже погано 

виконується сьогодні  чинна норма, оскільки  вона передбачає пільгу на 50-

відсоткову  знижку проїзду на  залізничному, повітряному, водному  і 

автомобільному транспорті, і таким чином цю пільгу збільшувати шляхом 

надання її  в цей період осінньо-зимовий безкоштовно, а на літній період -  50 

відсотків, фінансових ресурсів держава не має.  Тобто вона буде  

проголошена, але вона не буде фінансово підтверджена.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.  

Міністерство фінансів.  Нема? Не интересно?  (Шум у залі)  

 

 ГОЛОВУЮЧИЙ. За мовчазною  згодою.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. А что они написали письменно?  Что?  С  какой 

аргументацией?  

 

_______________.  (Не чути)  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Какие?  (Шум у залі)  

 

 ______________.  Пане голово, ну по проїзду. До речі, ну повітряними 

лініями це неможливо зробити, тому що у нас немає державних підприємств 

повітряної галузі. Розумію, коли "Укрзалізниця" як державне підприємство 

бере на себе якісь відшкодування збитків. Але як колишній міністр 

інфраструктури можу сказати, що завжди це фінансувалося на рівні не 
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більше 50-60 відсотків відшкодування, тобто не завжди покривалося. І 

збільшувати це, тобто грошей під це не буде. Це по залізниці. 

 

 БАХТЕЄВА Т.Д. Повітряне зараз є. 

 

 _______________. Ну правильно, я просто. 

 

 БАХТЕЄВА Т.Д. (Не чути)  

  

 _______________.  Але вона не працює, можна щось говорити, але 

вона не працює.  

 

БАХТЕЄВА Т.Д.  Вона повинна працювати, якщо це є закон. На лініях, 

маршрутах, читаю, повітряному, залізничного, річкового та автомобільного 

транспорту…  

 

 _______________. Тетяна Дмитрівна, я можу вам сказати, що у нас 

водного транспорту немає пасажирського. Норма є, а водного транспорту 

немає. Те ж саме, що повітряний транспорт є, але  цю норму не виконують. 

Тому що…  

 

 БАХТЕЄВА Т.Д. Нехай працюють, щоб воно працювало.  

 

_______________.  …прийняти або щось зробити.  

І по-друге. Знаєте що, я би забезпечення дітей-інвалідів безоплатними  

санаторно-курортними  путівками виключно в літній період за згодою 

батьків. Чи  якось,  треба це прописати. Тому що теж правильно, якщо 

дитина хоче взимку, то вона взимку може іти...  

 

БАХТЕЄВА Т.Д.  Це можна зробити до другого читання.  
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 ГОЛОВУЮЧИЙ. А скажите, а в 10-м, 14-м году вона працювала?  

 

БАХТЕЄВА Т.Д.  Да. 

 

 ГОЛОВУЮЧИЙ. То есть авиатранспорт давал скидку бесплатную?  

 

БАХТЕЄВА Т.Д. Ну, конечно, есть закон…  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Нет не закону, я спрашиваю, фактически... Нет. Вот 

вы говорите, что такие депутаты… неинтересно.  В 10-м, 14-м году  он 

работал? 

 

 БАХТЕЄВА Т.Д. И в 9-м работал.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. То есть МАУ возило бесплатно?  

 

БАХТЕЄВА Т.Д. Да.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Покажите мне хоть одну.  

 

 БАХТЕЄВА Т.Д. Потому что есть закон. Ну, вы мне говорите, 

покажите, давайте вместе пойдем и заставим их работать, давайте вместе. 

Во-первых, то, что сказало Министерство социальной политики, 

совершенно, извините, с вами абсолютно несогласна. Потому что это не ваша 

функция сегодня говорить, есть деньги или нет. Мы как раз даем второй 

пункт Кабинету Министров Украины в двомісячний строк з дня набрання 

чинності цим законом забезпечити  прийти нормативно-правових актів, 

передбачених цим законом, і придбати кошти,  які воно вже буде шукати і 

буде рішати. А не Міністерство соцполітики каже, що яке ж ви Міністерство 
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соцполітики, якщо у вас грошей немає для дітей І групи та особам, які 

супроводжують цих хворих.  

І ще по дітям-інвалідам за наявності медичних показань мають право 

на безоплатне першочергове забезпечення, першочергове… Тому що я ж вам 

сказала, що в Одесі лікувались в січні і в грудні бронхіальну астму і приїхали 

з дуже поганим станом свого здоров'я. Це є факти.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. У меня такая просьба к секретариату. Запросите, 

пожалуйста… 

 

БАХТЕЄВА Т.Д. Это жизненные вопросы, которые… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я вас не перебивал, давайте вы тоже не будете меня 

перебивать… 

 

БАХТЕЄВА Т.Д. Я не перебиваю, я автор, поэтому… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. А я председатель комитета и веду данное заседание… 

 

БАХТЕЄВА Т.Д. Пожалуйста, ведите. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Спасибо.  

Пожалуйста, запросите Минтранс, сколько реально было перевезено, 

есть ли возможности перевозить? Также Минтранс пускай даст сколько 

водным транспортом перевезено… 

 

_______________. Скільки перевезено… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Сколько реально перевезено… 
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_______________. І процент відшкодування. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Процент… Сколько бюджет видшкодував, И я 

просто не юрист, я не знаю, может есть юристы, может ли мы своим 

законодательством заставлять частные компании то или иное делать? 

Можем? 

 

_______________. Депутати можуть все. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Это понятно. Просто потом не будет ли исков в 

судах? 

 

_______________. (Не чути)  

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Так вот вопрос в том сколько … компенсировалось, 

сколько перевезено, статистику. Я предлагаю просто сегодня не принимать 

решение по данному законопроекту.  

 

_______________. Ми не маємо права. 

(Загальна дискусія) 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ.  А уже…  

 

_______________. Ми не маємо права…  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Мы автоматически, мы автоматически переносим, 

да? Сейчас, секундочку, конечно. Я сейчас всем дам слово.  

Вот на следующее заседание комитета получить полную статистику. 

Так, чтобы мы принимали законы, которые действовали. А не так, чтобы 
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потом будоражили общество и говорили, вот, законы приняли, они не 

работают.  

То есть я как бы против популизма. И все члены комитета против 

популизма. Мы за реальные законы, которые бы реально выполнялись бы и 

переходили из серии не обещать людям, а выполнять то, что мы делаем.  

Теперь, пожалуйста, Михайло.  

 

ГАВРИЛЮК М.В. Я думаю, що законопроект дуже гарний. Дуже 

гарний проект. Він ще "сируватий". Давайте ми всі хором сядемо, 

доопрацюємо його, зробимо гарний законопроект для інвалідів, для наших 

дітей. Я думаю, що його треба разом доопрацювати. Моя така думка.  

 

_______________. Ну, я хотів би додати кілька слів. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка. 

 

_______________. Справа в тому, що дійсно, у нас нема з Мінтрансу 

нікого. Якщо б був Омелян, я думаю, що він би точно зазначив, як і що. 

Оскільки у нас нема точних даних повністю по перевезеннях, я думаю, що  

слушна думка просто перенести на доопрацювання. Але не тому, що він 

недосконалий, а тому, що нема на сьогоднішній день повних даних щодо 

втілення в життя такого закону. Дякую. 

 

ШУХЕВИЧ Ю.Р. Так, я вважаю, що там з проїздом. Там пропонується 

в зимовий період повністю скасувати проїзд. Ну, я вам відразу скажу, що не 

вийде цього. Бо і так транспорт з тим відшкодовуванням там хромають. А тут 

на зимовий період 100-процентне звільнення від оплати.  

А на літній період звільнити на 50 процентів. Я вважаю, що взагалі 

було би справедливо. Я то не розумію, чому на зимовий період 50 
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відшкодовують, а в літній ні? Я вважаю, що було б більш справедливо, якби 

за цілий рік 50 процентів.  

Щодо, розумієте, ну, не мрійте про те, що буде 100-процентне хоч 

півроку. Тому що грошей нема. Це перше.  

Ще там деякі інші, але в усякому  випадку  грошей нема.  Тому я 

думаю,  що на що можна було б іще піти – це 50 процентів, але цілий рік для 

інвалідів. Дякую. 

 

_______________. У мене була б ще одна пропозиція,  щоб це 

відшкодування було з місцевих бюджетів. Тому що  ми дуже багато податків 

передали на місцеві бюджети, і є перевиконання місцевих бюджетів. І хто як 

не місцеві органи самоврядування повинні опікуватись дітьми з інвалідністю,   

вони ведуть  їх облік і вони можуть просто потім і буде звітність. Тобто, я би 

робив це за гроші місцевих бюджетів - це невелика сума для них, можуть 

потягнути.    

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Кто-то хочет  выступить по данному  законопроекту?  

Пожалуйста, вы. Представьтесь только. 

 

МИКОЛЮК Н.М.  Миколюк Назар,  Асоціація  міст    України. 

Ми цю підтримуємо ідею посилення соціальної захищеності осіб з 

інвалідністю.  Водночас зазначаємо, що згідно частити третьої статті 142  

Конституції  України: "Витрати органів місцевого самоврядування, що  

виникли внаслідок рішень  органів державної влади компенсуються 

державою".  Законопроектом не передбачено     внесення змін до Закону  

України "Про Державний бюджет  України на 2016 рік". Зазначаємо, що в   

проекті Державного бюджету на 2017 рік субвенції державного бюджету на 

місцеві, на компенсацію пільгового перевезення  не передбачається. Тобто,    

фактично в 2017 році  перевезення органами  місцевого   самоврядування не 

буде виконуватись у зв'язку з  реальністю коштів  і відсутністю субвенції.  
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Також констатуємо про відсутність фінансово-економічного 

обґрунтування, а зокрема відповідних розрахунків,  що суперечить     частині 

третій статті 91 Регламенту Верховної Ради  України.  Також передбачається  

набрання чинності законопроектом з дня, наступного  за днем його 

опублікування, що суперечить  частині третій статті 27 Бюджетного кодексу  

України. Відповідно до якого закони  України або окремі положення, які 

впливають  на показники бюджету, зменшують  надходження   бюджету,  або 

збільшують їх і приймаються  після 15 липня року,  що передує плановому, 

вводяться в дію не раніше  початку бюджетного періоду, що   настає за 

плановим.  

Враховуючи вищезазначене, асоціація пропонує повернути 

законопроект автору законодавчої ініціативи на доопрацювання. Дякую. 

 

_______________. Шановна   асоціація, хотів би передати вам, що 

завтра в порядку денному стоїть законопроект  про електронний квиток, яким 

ми нарешті почнемо обліковувати кількість пільговиків, які перевозяться 

місцевим транспортом. Можу вам сказати, що держава, коли віддає 

субвенцію на погашення різниці в тарифах, надавала, то фактично воно 

покривало всі, тобто вивозити безбілетників не облікованих і жоден міський 

голова нічого не робить. Тому що ситуація полягає в тому, що держава 

виконує свої обов'язки, центральний бюджет.  

По-друге, не буде повернення надалі державних субвенцій на 

перевезення місцевим транспортом, це ваші вже будуть прямі видатки в 

бюджет. Ми вам передали податки деякі, ви маєте їх обліковувати, землі не 

обліковані, акциз палива не платиться. Тобто на місцях нічого не робиться, а 

принцип "на городі бузина, а в Києві дядько" не працює більше, і в цьому 

бюджеті не було, і в наступному, і у вісімнадцятому. Тоді, нарешті, звикнете, 

що перевезення це вже передано на місцеві податки, і це також буде 

працювати. Дякую. 
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ГОЛОВУЮЧИЙ.  Кроме денег, которые вы получаете, так без обид,  

вы еще должны брать на себя и обязанности. А то получается деньги 

получаем, говорит, все, которые были обязательства, то, говорит, за 

центральным бюджетом, а деньги, говорит, только нам.  

 

_______________. Місцеві бюджети перевиконання 3 мільйона гривень.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Я знаю, по Киеву 25 процентов. 

 

_______________. Є гроші, просто знаєте, що вони роблять? Вони їх 

кладуть на депозити і добре живуть з цих відсотків, зокрема, мер Чернігова. 

Замість того, щоб фінансувати ПТУ з місцевого бюджету, він їх поклав понад 

100 мільйонів на депозит і собі живе з цього. А винуватий хто? Міністр 

освіти та науки, такого не буде. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Смотрите, в силу процедурных вопросов, мы не 

можем рассматривать, мы должны рассматривать два вопроса одновременно, 

я имею ввиду законопроект 4803, 4803-1. Я предлагаю перенести 

рассмотрение данного вопроса, не принимать никакого решения, получим 

всю информацию с Минтранса и всех соответствующих органов, и на 

следующем комитете рассмотрим. Кто за такое предложение?  

 

_______________. Мы обязаны перенести, нет первого законопроекта.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Нет первого законопроекта. Поэтому предложение 

перенести данный законопроект на следующее заседание к рассмотрению, 

чтобы получить более полную информацию. Кто – "за"? 
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_______________. Пропозиція законотворцям, доопрацювати, бо чули 

зауваження, може до наступного комітету, коли будемо розглядати, можете 

всі шороховатості… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Мы принципиально не против данного 

законопроекта, но давайте просто к нему отнесемся так, чтобы он работал, 

чтобы он работал, данный законопроект. Спасибо.  

Наступне питання, третє: про проект Закону про внесення змін до 

Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" 

(щодо пільг при сплаті податків, зборів та інших платежів до бюджету при 

ввезенні на митну територію України транспортних засобів учасників 

антитерористичної операції та сімей Небесної Сотні). Законопроект Кучера. 

 

_______________. Олександр Юрійович, я можу сказати, що гордий з 

того, що ми продовжуємо гідну традицію нашого комітету, коли жоден 

законопроект Опоблоку не проходить через його стіни. Це правильно. Це 

тому що… Я, до речі, повідомив, що жодного разу (це під стенограму) 

представник Опоблоку злодійського Бойко не був на жодному засіданні 

цього комітету. Це факт. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Это факт.  

Автор законопроекту? 

 

МОРОЗ П.А. Автора немає. Я представник, помічник-консультант 

народного депутата України Кучера Миколи Івановича. Павло Андрійович. 

Там просто помилка в порядку денному. Можна доповісти по законопроекту 

коротко, да? 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Да. 
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МОРОЗ П.А. Шановні народні депутати, представники громадськості, 

коротко доповім.  

Метою законопроекту, як зазначено в "Пояснювальній записці", є 

забезпечення права ветеранів війни, учасників антитерористичної операції та 

членів сімей Небесної Сотні на отримання пільг зі сплати податків, зборів та 

інших платежів до бюджету при одноразовому ввезенні на митну територію 

України одного транспортного засобу. Враховуючи наявні політико-

економічні дисбаланси в нашій країні, знецінення реальних доходів 

населення та зростаючу соціальну напругу, законопроектом, авторським 

колективом законопроекту запропоновано компромісне рішення щодо 

забезпечення певних бюджетних доходів від зростання попиту на імпортні 

вживані авто. І при цьому віддаємо належне учасникам АТО та членам їх 

сімей, підтримуючи їх у задоволенні потреб пересування у скрутний час. 

Щодо доходів бюджету, там я читав уже рішення… Хочу відзначити, 

що всі центральні органи виконавчої влади підтримують даний законопроект, 

але окрім Міністерства фінансів України. Відповідаючи їм щодо доходів 

бюджету, очікуємо, що спрацює певний мультиплікативний ефект від митних 

зборів внаслідок зростання попиту на вживані авто, що імпортуються.  

Тому тим самим нам вдасться дещо збалансувати доходи, точніше 

втрати від податкових знижок, запропонованих у даному законопроекті. А 

саме: це знижки, учасникам бойових дій 75-відсоткова знижка, інвалідам 

війни 90-відсоткова знижка. Та 50-відсоткова знижка на особи, на яких 

поширюється чинний закон, це переважно члени сімей. 

Тому у вищевказаному вбачаємо перевагу законопроекту 5133 від 

законопроекту 5057, автором якого є Тимошенко Юрій  Володимирович, 

який є дещо подібний до представленого законопроекту. При цьому 

погоджуємося з тим, що внаслідок політичних особливостей авторським 

колективом не подано відповідні зміни до Податкового кодексу та Митного 

кодексу України. Однак, вважаємо і наполягаємо на їх необхідності. І їх буде 

подано. 
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Тим часом, просимо його підтримати за основу. А в подальшому при 

доопрацюванні паралельно подамо відповідні зміни до Податкового кодексу 

України та Митного кодексу. Ще раз повторюю, це знижки інвалідам війни, 

учасникам бойових дій та членам їх сімей. Дякую за увагу. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Сколько участников АТО у нас в стране? 

 

МОРОЗ П.А. Ви знаєте, хотіли порахувати. Для того зробити техніко-

економічне обґрунтування. Поки що не можемо сказати конкретну. 

 

_______________.  250 тисяч. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  260 тисяч. 

 

МОРОЗ П.А. Різні насправді… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я вас прошу, где это "різні", а? Запросите просто 

службу Деревянко, она вам напишет. А вы правду сказали, что все 

министерства погоджуються? 

 

МОРОЗ П.А. Я зараз просто дивився швиденько. 

 

_______________. Мінфін не погодився. 

 

МОРОЗ П.А. Я сказав, всі центральні органи виконавчої влади, окрім… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Какие? Перечислите. Чтобы эксперт работал. 

 

МОРОЗ П.А. Міністерство оборони. 
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Погоджується, да? 

 

МОРОЗ П.А. Підтримує прийняття законопроекту. Я от, читаю 

рішення, проект рішення. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дайте мне эту бумажечку, я возьму ее, хорошо? А 

теперь скажите мне, 267 тысяч машин и новых, и не новых, приедут в 

Украину.  

 

МОРОЗ П.А. Я могу ответить или нет? 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Да. Я предлагаю это сделать за счет того, что не 

будет льгот по АПК выше перечисленным депутатам. Вы понимаете 

вообще… 

 

МОРОЗ П.А. Да, понимаю. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Что такое 267 тысяч машин? 

 

МОРОЗ П.А.  Да, понимаю. А вы понимаете, что 267 тысяч не сядет и 

не поедет привозить машины, это будет от силы тысяч десять, согласитесь. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. А вы понимаете, что они не будут возить, что просто 

под их именем привезут сюда машины... 

 

МОРОЗ П.А. Один раз. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Один раз, 267 тысяч. 
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МОРОЗ П.А. А вот можно, я просто, чтобы не спорить, я подсчитывал 

при подготовке законопроекта стоимость автомобиля б/у, который 

ввозится… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. У вас не написано в законопроекте б/у, у вас 

написано просто машины, нет ни одного слова про б/у. Читали законопроект? 

 

МОРОЗ П.А. Конечно читал. Можно я. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. (Не чути)  

  

МОРОЗ П.А. Что, что? 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Есть такое выражение.  

 

МОРОЗ П.А. Хорошо, разрешите. Спасибо.  

Считал, действительно, там нет б/у автомобили, но я не уверен, что 

будет возможность ввезти новые автомобили. Если будет возможность 

ввезти б/у автомобили, я думаю, что на сегодня, исследуя рынок, есть, как 

минимум, шесть способов не платить митні платежи. Поэтому ввезти сейчас 

б/у автомобиль, учитывая, что реальные доходы упали, на сегодня можно и 

нужно это позволить, с нашей точки зрения.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. …можно дать небольшие деньги.  

 

МОРОЗ П.А. Что, что? 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Участнику АТО можно дать небольшие деньги, а под 

это завести "Мерседес". 
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_______________. Я могу вам сказать, тут до 3 литров объем двигателя. 

Вы знаете, что "Мерседес GL"  стоимостью 100 тысяч долларов имеет 2.998 

объем двигателя. 

 

МОРОЗ П.А. Знаю. 

 

_______________. Вы хотите завести 267 тысяч ""Мерседес GL" без 

оподаткування? 

 

МОРОЗ П.А. Никак нет. 

 

_______________. Раз. А теперь скажите, включаючи 

вантажопасажирські  автомобілі, фургони та гоночні автомобілі. Інваліди 

гоночні автомобілі ганять будуть?   

 

МОРОЗ П.А. Это общая норма.  

 

_______________. Подождите, это не общая норма. Тебе могут сказать, 

я не допущу, честно говоря, я не буду голосовать и даже законопроект Юлии 

Тимошенко своего однопартийца.  

 

МОРОЗ П.А. Это не Юлия Тимошенко.  

 

_______________. Потому что ……… как на чернобыльцев,   завозили 

10 лет назад, на липовых чернобыльцев, на діючих чернобыльцев. Знаете, 

сколько стоила услуга чернобыльца тогда? Сто долларов, сто долларов. А 

тогда у нас еще был запрет на передачу у власність, тоді не можна було 

давати доручення, тоді були окремі якісь обмеження, тут у вас жодного 

немає. Ви знаєте, що в Україні немає інституту доручення, я цей автомобіль 



20 

 

просто передам і буде хтось їздити безкоштовно. Це схема. Схеми через наш 

комітет не проходят.  

 

МОРОЗ П.А. Я согласен, спасибо. Можно я реплику? Спасибо за 

замечание. Я согласен с вашими замечаниями, если вы позволите, мы его 

доработаем. 

 

_______________. (Не чути)  

  

МОРОЗ П.А. Да?  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Смотрите. Я бы очень вас  просил, я переговорю с 

Миколой, с Валерием. Такими законопроектами вы будоражите общество. 

Вы действительно, какая то часть нормальных атошников, правильно, мне 

там на "Фейсбук" писали по этому закону достаточно много людей. У 

которых собрали 4-5 тысяч долларов и которые могу привезти такую 

машину. И действительно такие люди есть. И действительно это может быть 

5 процентов. Но остальных на самом деле, поскольку они живут не очень 

богато, мягко говоря, за 100-200 долларов будут давать или за тысячу 

долларов будут давать им, они будут завозить, другие люди будут завозить 

машины. 

Вы будоражите общество, обещаете что-то хорошее, а потом или мы 

как парламент, будучи однофракционниками, или Президент должен будет 

накладывать вето. Нельзя такие законопроекты делать. 267 тысяч машин 

гипотетически, потенциально могут быть завезены. 

Следующее, количество участников АТО не ограничиваются 267 

тысячами. К сожалению, война на востоке продолжается, и количество их 

дальше будет увеличено. Вы понимаете? А потом где брать деньги опять-

таки  на армию? Где брать деньги на сельское хозяйство? Потому что очень 

хочется быть какое-то время красивым, так нельзя делать. Я еще могу 
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понять, там для инвалидов І группы, я могу понять для  семей погибших, 

объемом до полтора литра действительно маленькие машины, которые будут 

использованы только в личном транспорте. Но объем до 3 литров плюс 

спортивные машины. Но, вы понимаете, что будут дальше писать: Верховная 

Рада разрешила покупать атошникам спортивные машины.  Вы потом будете 

долго объяснять  кому либо, что вы не то имели  в виду, или в виду имели не 

то.  

Давайте и заканчиваем. 

 

_______________. У мене до вас питання. А ви проходили 

Антикорупційний комітет Соболєва, є висновок Антикорупційного комітету?  

 

_______________. Немає. 

 

_______________. Значить, я вам хочу сказати, оскільки я із своїми 

законами проходив атикорупційний,     ваш би закон не витримав би однієї 

секунди Соболєва, Лещенка… А там такий комітет, мама дорогая. По одній 

простій причині. Знаєте, чому?  Тому що ви відразу цим законом Службу    

учасників АТО перетворюєте, відразу, на бізнес   і в корупційну структуру, 

заробляючи більше,  ніж Мінекономіки. Зрозуміло? Дякую.   

 

МОРОЗ П.А. Дякую. 

Я з вами погоджуюсь, просто тільки якщо є можливість, чи є сенс його 

доопрацювати, щоб усунути ці можливості. 

 

_______________. Знаєте що, ми можемо  прийняти рішення,  я так 

візьму на доопрацювання. Але цей закон в принципі  прийнятий не може  

бути, він і не на часі, скажу так, і він  є абсолютно популістичний.     

І я з Колею переговорю завтра, з ініціатором цього закону, щоб він 

зрозумів позицію, бо мені здається, що його розводять… 
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МОРОЗ П.А. Можна? Дякую. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Смотрите, чтобы долго сейчас не  дискутировать. Мы 

проголосуем из корректности и уважения к депутатам на доопрацювання -  

это понятно. 

Следующее скажу,  данные законопроекты, лучше просто их потерять, 

говорю под стенограмму, не пройдут они. И не заставляйте меня потом на 

фракции  выступать против этого, против данного законопроекта. 

Что сделал товарищ Парасюк во время слушаний  в Верховной Раде,  

то, что мы проводили по атошникам  и  семьям  Небесной Сотни.  Он вышел 

на трибуну  ровно на одну минуту, весь зал зеленый. И говорит, давайте от 

них требовать, чтобы они нам всем разрешили привозить машины, всем 267 

тысячам. Понятно, что  простые люди,  нормальные люди, конечно, этому 

аплодируют. То есть, мы даем поле популистам, откровенным                 

популистам, а Парасюк – чистый популист, говорю это под стенограмму. 

Использовать это в ……… целях. Поэтому вибачайте. 

 

БУРБАК М.Ю. Я хочу нагадати, що ми прийняли законопроект, яким 

передбачається пільгове ввезення одноразове автомобілів, і можна поїхати в 

Європу, його ввезти. Тоді думали, що буде шквал завезених автомобілів. За 

перші два місяці не більше 600. Пам'ятаєте, ми прийняли? 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Да.  

 

БУРБАК М.Ю. І цим можна скористатися. 

То в мене є пропозиція. Так як є законопроект перший – це ми 

дивилися, - потім такий же самий 5057, і два пов'язаних – це внесення змін до 

Податкового і Митного кодексів, просто на доопрацювання, щоб не гаяти 

часу, всі чотири.  
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Предложение Максима: на доопрацювання сразу все 

эти законопроекты, которые были, чтобы мы их не рассматривали, похожие. 

Могу под стенограмму перечислить сейчас номера: 5133, законопроект 5057, 

2445 и 2446. Все? Все вышеперечисленные законопроекты на 

доопрацювання. 

Хто - "за"? Единогласно. Дякую. 

 

_______________. Дякую. 

 

_______________. Розумієте, не будите лиха, пока оно тихо, честно 

говоря… 

 

_______________. ….. обратилась ассоциация инициировать такой 

законопроект. Ну, я вам просто говорю, как есть, без стенограммы.  

(Шум у залі) 

  

_______________. Спасибо. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Сьоме питання: проект Закону про попередження 

інвалідності та систему реабілітації в Україні. Законопроект 4458.  

Ну, давайте рассмотрим. Восьме питання: проект Постанови Верховної 

Ради України про проголошення в Україні 29 серпня Днем героїзму і 

вшанування пам'яті загиблих учасників антитерористичної операції… та 

проголошення в Україні 29 серпня Днем вшанування пам'яті загиблих 

учасників антитерористичної операції.  

Мы уже рассматривали данную постанову Верховной Рады. 

Единственное, в чем была дискуссия, это с пунктом днем героизма, 

насколько я помню.  У меня есть предложение принять его за основу но 

виправити. Від комітету. 
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Что? Ну, пускай остается этот самый… Подожди.  Он 

не урядовый.  

Еще раз скажите.  

 

 _______________. Ми цей законопроект постанови розглядали на 

своєму засіданні і прийняли  рішення повернути автору на доопрацювання. 

Автор постанови, проекту постанови доопрацьований проект не подав. І  1 

листопада цей проект постанови вже включений до порядку денного 

сьогоднішньої сесії Верховної Ради. Тому, якщо навіть він не захоче подати 

доопрацьований, це треба робити через сесійну залу шляхом голосування.  

Є можливість, якщо буде таке бажання, подати через буквочку "д" від 

комітету, але вже доопрацьований варіант. Він спрощений, там немає 

детальних вже вказівок Кабміну, немає слова, те, що  було дискусійним.  І 

взяти можливо... 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Пожалуйста, позвоните Тетеруку. Поставьте его 

первым в этой постанове. 

 

_______________. Олександр Юрійович,  не поставлю першим, тому 

що це іде від комітету, поставимо його десь посередині. Це комітетське буде.  

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Поставьте его вторым, если можно, мы вас попросим. 

 

 _______________. Хорошо.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Поставьте его вторым. Никто не против?  В авторы 

Тетерука. Позвонить и взять Тетерука просто в соавторы.  
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 _______________.  Добре. І тоді рішення нашого комітету  по цій яке? 

За основу і в цілому.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  За основу і в цілому.  

 

 _______________.  Да, ура. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Все – "за"?  

 

_______________. Це рейдерство таке комітетське. Позитивне.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Комитет не мой… Это коллегиальный орган…   

Так, а що у  нас урядове? Проект Закону  про внесення змін до  деяких 

законодавчих актів України (урядовий,  5130). 

Вкраце раскажите нам. 

 

______________.  Цей законопроект по плану завтра повинен бути на 

порядку денному пленарного засідання. Ми зробили короткий аналіз, і у нас 

є пропозиція внести від членів комітету до другого читання, якщо буде 

прийнятий він  в першому читанні, три поправки.  

Перше.  (Шум у залі)  

 

______________.  Я перепрошую. Ми є представники коаліції, уряд 

коаліційний, і ми завжди підтримували урядові ініціативи. Правильно? 

 

______________.  Ми хочемо до другого читання внести невеликі…  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ну давайте внесем от комитета правки.  

 

_______________. От ми їх  висловили, так, це три пропозиції. 
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Давайте.  

 

______________.  Надати… звільнити від сплати судового збору також 

Фонд  соціального захисту ……. його відділення. Поданим проектом 

постанови… закону пропонується звільнити  Пенсійний фонд і фонди 

соціального страхування. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ну что-то они забыли в общем, да?  

 

_______________. Да, забули. Я думаю, що забули.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Минсоцполитики согласен с этим, да?  (Шум у залі)  

Понятное дело. (Шум у залі)  

 

 _______________. Змінюється  порядок виплати соціальних стипендій. 

На сьогоднішній день  люди з інвалідністю мають  гарантоване право на 

одержання соціальної стипендії. Ну є академічна, а є соціальна, як людина з 

інвалідністю. 

В законопроекті чомусь  не дають… не зберігають  це право. Ми 

пропонуємо зберегти за людьми… дітьми….. інвалідами, які вчаться, право 

на одержання соціальної стипендії.   

Я думаю, що міністерство теж не буде проти. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ну если  такое право есть, то  конечно…  

 

_______________. Зараз есть. В законопроекті його забирають. 

Залишають тільки за дітьми, які позбавлені батьківського піклування.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Чего? Минсоцполитики, а чего забираете?   
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_______________.  (Не чути)  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. В микрофон, если можно.  

 

______________.  Ви знаєте, ну так є ініціатива Міністерства освіти і 

науки – лишити і соціальні, і академічні…. поділ на соціальні і академічні 

стипендії. Так лишити …………. ………. 

То це буде  суперечити позиції  Міністерства освіти і науки.  

 

______________.  У нас, насколько я знаю, были  широкие обсуждения 

по всем категориям. ……………….просто по своей категории и там 

враховано было або стипентия, которая по…  

 

_______________. Це інше питання. 

 

_______________. Так, академічна, або соціальна.  І по дітях-інвалідах,  

там в законі вже було  прописано: або та, або та стипендія. 

 

_______________. Ні, це зовсім трошки інше.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  А чернобыльцев, вы оставляете. 

 

_______________. Так, Чорнобиль і дітей,  позбавлених батьківського 

піклування, цих залишаємо. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  А инвалидов детей? 

 

_______________. А інваліди… 
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_______________. А по детям ветеранов, там прописано у нас в законе 

у нас, как наличие  социальных стипендий. То есть, мы не трогали ничего. 

Просто по тем категориям, где не прописаны  в законах окремих, то там 

прописывали уже в 5130. Те категории, где  имеют  в своих законах 

прописанные социальные стипендии,  мы не трогали. 

 

_______________. Олександр Юрійович, це не відповідає дійсності. На 

сьогоднішній день в Законі чорнобильському, наприклад, чітко прописано, 

що діти, які мають відповідний статус постраждалої,  їм виплачують, вони 

мають право на першочерговий вступ із виплатою соціальної  стипендії  - 

все.  

Діти позбавлені батьківського піклування, ці всі категорії і в тому числі 

діти-інваліди, вони  коригувались, питання вирішувались не законами, а 

відповідним порядком вступу  і навчання у вищі навчальні заклади 

затверджується Кабміном.           

На сьогоднішній день, коли в законі чітко прописують і зберігають 

тільки дві категорії в Закон про опіку над дітьми,  там   прописують, що їм 

гарантується соціальна стипендія. Тому ми пропонуємо таку ж     норму 

прописати в наш закон про основи… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  (Не чути) 

  

_______________. Я думаю, що вони просто… 

 

_______________. То інший департамент. 

 

_______________. Можливо. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.    Раз другой департамент, тогда мы  не договоримся, 

я понял. 



29 

 

Хорошо, прописывайте, что считаете  нужным, потом давайте правки 

раздайте  всем членам комитета и чтобы мы  этот самый…  Вернее  на 

подпись, поэтому,   когда  будут подписывать, соответственно, все всё 

прочтут. 

 

_______________.  Так. 

І третя пропозиція. На сьогоднішній  день, якщо пенсіонер працює, 

особливо на спец посаді, державна служба, чи інші - пенсія       взагалі не 

виплачується, крім інвалідів першої і другої групи. І дуже багато  звернень 

інвалідів третьої групи тому ми пропонуємо дати таке право і інвалідам 

третьої групи. 

Олександр Юрійович, ця пропозиція буде, вона підтримується, є в мене 

такі дані. І дати ще також… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  А сколько это  будет нагрузка  на бюджет, если еще 

третью группу. 

 

_______________. Оскільки документально не підтверджено, на 

сьогоднішній день обмеження при виплаті пенсії стосується 400 осіб. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  400 людей? 

 

_______________. Да, які працюють, якісь є обмеження у виплаті 

пенсій.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я думаю, что это для бюджета не нагрузка.  

 

_______________. Ну це не стільки видатки, це якби економія, чуть-

чуть менше буде економія. 
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Полтора миллиарда отдать 14 тысячам людей, 

которые хотели побольше заработать и положили деньги не в "Банк 

"Михайловский", а в спилку, в кредитную установу. У меня мама молодец, 

она тоже положила деньги в кредитную установу.  

 

_______________.  Там є інше джерело… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я маме говорю, мам, скажи, а зачем ты это делала? 

Хотела, говорит, больше заработать. Так жадность порождает бедность. Что 

еще маме можно было сказать? Она говорит, можешь чем-то помочь, сынок? 

Я говорю, мама, боюсь, что нет. Могу только помочь, чтобы их привлекли к 

уголовной ответственности, тех, которые обманули. Ладно, это такая 

маленькая ремарка.  

Хорошо, готовьте все правки. 

 

_______________. Ще одна, крім інвалідів ІІІ групи, також мати, 

батько, які народили і виховали до 6 річного віку дітей-інвалідів.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Всех групп? 

 

_______________. А там просто дитинка, там групи немає. Це маленькі 

діти, які з народження вже фактично є інвалідами, і якщо мама виховує таку 

дитинку до шестирічного, вона має право на зниження пенсійного віку. І 

тому теж пропонується надати їм право і пенсію отримувати. Ви ж знаєте, у 

них пенсії невеликі, і вони не від добра йдуть працювати. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Но они, когда уже уходят на пенсию, дитина вже не 

буде дитиною.  
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_______________. Ні, вони йдуть на пенсію, але вони ще можуть 

працювати, не від добра вони працюють, тому що ці діти здоровими не 

стають.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Мы это будем учитывать между первым и вторым 

чтением?  

 

_______________. Да, да. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. На слух очень тяжело. Вы готовьте все правки, 

говорите с Минсоцполитикой, что принимается Минсоцполитикой, а что нет, 

делайте протокол разногласий, есть он есть, если нет, тогда мне нужны визы 

Минфина и Минсоцполитики. 

 

_______________. Олександр Юрійович, ми можемо просто до другого 

читання не наполягати, от і все.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Нет, если это хорошие правки, будем наполягати.  

 

_______________. Якщо будемо бачити, що там видатки. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Еще раз, мы потом все взвесим, пожалуйста, 

подготовьте две колоночки. 

 

_______________. Хорошо.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Комитетская, кабминовская, где есть точки 

соприкосновения, а где нет, и мы тогда пройдем уже по тексту. А так мы 

сейчас принимаем за основу данный законопроект, без в цілому.  
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Кто за то, чтобы принять законопроект 5130 только за основу? 

Спасибо. Единогласно. 

Так, сьоме питання, останнє. Вернее, уже не сьоме, але останнє – про 

проект Закону про попередження інвалідності та систему реабілітацію в 

Україні. Законопроект 4458, Сисоєнко и даже я. Соавторов. Ирина, 

пожалуйста. 

 

CИСОЄНКО І.В. Добрий день, шановні колеги - народні депутати, і 

всім присутнім.  

Я хочу сказати, що це надзвичайно важлива законодавча ініціатива з 

урахуванням того, що система реабілітації не побудована належним чином в 

нашій державі і потреба в ній є лише не тільки для учасників військових дій, 

які повертаються з зони АТО, але і також для людей з обмеженими 

можливостями, для людей з інвалідністю і також для людей з тимчасовим 

обмеженням життєдіяльності. 

Цей законопроект готувався майже рік Координаційною радою по 

реабілітації, яка була створена як при Комітеті охорони здоров'я, так і за 

участю вашого комітету. 

Також я хочу наголосити на тому, що в основу цього законопроекту 

увійшли результати Оціночної Місії Всесвітньої організації охорони 

здоров'я, яка перебувала в Україні на початку 2016 року. Разом зі мною 

сьогодні тут присутні ті фахівці, які безпосередньо писали і готували цей 

законопроект разом з народними депутатами. 

Я хочу наголосити на тому, що питання системи реабілітації, ну, 

взагалі в Україні воно існує тільки на рівні існуючого закону – це про 

реабілітацію інвалідів. Але наша мета, держави – це робити все для того, щоб 

людей з інвалідністю було якомога менше. Саме тому основа цієї мети – 

попередження інвалідності, - має бути основою державної політики. І саме 

таким чином формувалась назва цього законопроекту. Тобто система 

реабілітації є інструментом попередження і профілактики інвалідності. 
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ГОЛОВУЮЧИЙ. В чем суть законопроекта? 

 

CИСОЄНКО І.В. Суть законопроекту в тому, що цим законопроектом 

гарантується посилення державного забезпечення компенсації для людей з 

інвалідністю, учасників бойових дій, учасників АТО. Також впроваджується 

система реабілітації європейського рівня не тільки людей з інвалідністю, а 

також і для осіб з тимчасовим обмеженням життєдіяльності. 

Також я наголошую, що з врахуванням тих пропозицій ВОЗу, які є, ми 

вперше даємо законодавче визначення, хто є особи з обмеженням 

життєдіяльності. 

Також цим законопроектом формується координація діяльності органів 

виконавчої влади та місцевого самоврядування з проблем інвалідності та 

реабілітації.  

Також з урахуванням рекомендацій ВОЗ враховані класифікації 

стосовно Міжнародної класифікації функціонування мультидисциплінарних 

команд і трирівнева система реабілітації та реформування цієї сфери в 

Україні. 

Також дуже важливим є, що цим законопроектом встановлюються 

обов'язкове створення державної програми про попередження інвалідності та 

систему реабілітації. 

І також наголошую на тому, що цим законопроектом не потрібно 

створювати якогось додаткового нового центрального органу виконавчої 

влади. А ми можемо все це зробити в рамках вже тих державних органів, які 

існують сьогодні. І це не буде потребувати додаткового державного 

фінансування, що також є надзвичайно актуальним для нашої держави. 

 

_______________. Перепрошую, що перебиваю вас. Стаття 7 

законопроекту: "Створити ………..  з попередження інвалідності". Це 

створення нового органу. 
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CИСОЄНКО І.В. Так. Цей орган вже існує сьогодні. Це є Державна 

служба ветеранів війни і учасників АТО. Ми просто додатково надаємо їм 

повноваження центрального органу виконавчої влади, виводимо її під 

Кабінет Міністрів України. І саме ця державна установа має займатись 

повністю системою реабілітації не лише для військовослужбовців, а й для 

всього населення України, які потребують реабілітації. 

 

_______________. Скажіть будь ласка, дуже добре, а скажіть мені. От я 

те все почитав, що тут впровадження. Це зробити новий термін "державна 

програма", новий  …….., система стандартів. Це все  вже можна зробити 

постановами Кабміну, навіщо закон цілий писати.  

 

 CИСОЄНКО І.В.  Ні, це не можна зробити  постановами Кабміну.  

 

 _______________. Чому? Державну програму затверджує хто? 

 

CИСОЄНКО І.В.  Повноваження органів державної влади зазначаються 

чітко законодавством України. Ми маємо це формувати на рівні саме закону. 

Також на рівні закону ми  запроваджуємо багато нових законодавчих 

визначень. В тому числі, що є взагалі в рівні реабілітаційних послуг, що є 

реабілітаційними центрами, реабілітаційними установами, реабілітаційними 

відділеннями. Вводимо нове поняття "мультидисциплінарна команда 

фахівців", яка має займатися реабілітацією. Все це є основою рекомендації 

ВООЗ, які формують політику держав по реабілітації.  

 

 _______________. Я думаю, що чинним законодавством це  

врегульовано зараз. 
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 CИСОЄНКО І.В. Ні, сьогодні в Україні існує лише один Закон про 

реабілітацію інвалідів. І таким чином ми дуже обмежені в колі осіб, щодо 

яких здійснюється реабілітація на державному рівні.  

 

 _______________. Ну, мені просто тут написали, почитав, тобто в 

законопроекті особа з  тимчасовим обмеженням життєдіяльності  тотожні до 

осіб з тимчасовою втратою працездатності. Тобто люди, які вийшли на 

лікарняний, тепер будуть мати право на реабілітаційні заходи. Це завтра в 

мене лікарняний, я перехворів ОРВІ, і після цього я маю право на 

реабілітацію. А де в державі гроші на це все? 

 

CИСОЄНКО І.В. Сьогодні ви маєте право  на реабілітацію, так, як ви 

маєте право на медичну допомогу, тому що реабілітація сьогодні є  частиною 

медичної допомоги. Тобто держава і сьогодні це фінансує. Але з урахуванням 

того, що держава не побудувала механізм реалізації цих функцій, ви її по суті 

не одержуєте, і наша мета це змінити.  

Я ще раз наголошую, додаткового фінансування державного бюджету 

не потребує. Ми маємо просто вибудувати взаємодію між різними органами 

виконавчої влади, запроваджувати державну програму, запроваджувати 

також місцеві програми, і ми маємо формувати цей механізм реалізації для 

громадян нашої країни.  

 

_______________.  Я думаю, що, от ви правильно говорите, все це 

повинно бути врегульовано медичною реформою. Просто ми зараз 

приймаємо додатковий закон, який ми будемо потім міняти, тому що нам до 

сих пір не презентували  проект медичної реформи, де буде запровадження 

страхової медицини, де це все можна викласти в пакеті законів про медичні 

реформи.  

Я не проти. а то я розумію, що ВООЗ – це серйозна організація, вони 

приїхали попрацювали і бажають, щоб ми щось презентували…. 
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CИСОЄНКО І.В. Ну, сьогодні існує в Україні окремий закон про 

реабілітацію інвалідів. Правда?  Він існує…  

 

______________.  Знаєте, сьогодні в Конституції записано, 4 стаття, що  

медицина в Україні безкоштовна. Це можемо сказати, що я безкоштовної 

медицини в Україні не бачив.  

 

CИСОЄНКО І.В. Тобто ви вважаєте, що ми  не маємо імплементувати 

норми  європейського законодавства та приймати нові законодавчі 

ініціативи?  

 

______________.  Я готовий приймати норми, імплементувати норми 

європейського законодавства в реформі всієї галузі Міністерства охорони 

здоров'я. Всьо!  

 

CИСОЄНКО І.В.  Ну, я вважаю, що якраз цей законопроект є одним  із 

кроків реформи системи охорони здоров'я, тому що реабілітація є частиною 

медичної допомоги. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. У меня вопрос.  Кто  входил в рабочую группу? Я 

смотрю: Министерство социальной политики – против,  Министерство 

финансов – против, Министерство юстиции – против, Державна служба у 

справах ветеранів війни –  против.  Головне науково-експертне управління – 

против, на доопрацювання. (Шум у залі)  

Я сказал, Минздрав – против.  

Институт законодавства Верховной Рады – тоже на доопрацювання.  

Кто входил тогда в рабочую группу и как он делался этот 

законопроект?  
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CИСОЄНКО І.В. Перше. Оскільки робоча група, я ще раз наголошую,  

тривалість її роботи була більше, ніж рік. За цей час змінився уряд… (Шум у 

залі)  

І відповідно, що, знаєте, ці ініціативи попередніх державних осіб 

міністерств і відомств повністю перечеркнули роботу там тих людей, які 

пропрацювали в робочій групі. Саме цим я можу пояснити ті висновки, які  

одержані зараз міністерствами і очільниками, новими людьми, які прийшли 

займати ті чи інші посади. 

Далі. Те, що стосується самого  висновку ГНЕУ. Я хочу вам зауважити, 

що майже кожен пункт існує сьогодні в чинному Законі України  про 

реабілітації. Навіть… (Шум у залі)  

 

______________.  Если есть, зачем еще раз… 

 

CИСОЄНКО І.В. Послухайте. Всі ці зауваження сьогодні є в діючій 

нормі законодавства. Тому я вважаю, що ті висновки, які зробило ГНЕУ, 

вони не є тими, на які ми маємо орієнтуватись. Ті зауваження, які є, також з 

деякими ми можемо погодитись, вони є технічними. І ми можемо їх 

доопрацювати між першим та другим читанням. 

Також я звертаю увагу шановних колег на те, що, наприклад, в пункті 4 

висновку ГНЕУ, взагалі чомусь ГНЕУ написало пункт, який суперечить 

Конвенції ООН про права дитини і обмежує доступ дітей до реабілітаційних 

послуг. Так само і суперечить Закону України про охорону дитинства. І таких 

зауважень висновків ГНЕУ, по кожному я можу надати вам чітку відповідь.  

 

_______________. Дякую. Врешті-решт для мене саме головне, чому не 

зможу підтримати даний законопроект. Я проти створення чергової ЦОВки. 
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Вы говорите, что сменилось правительство. Но я 

смотрю, подписаны еще правительством, которое было Яценюка….. Вот 

Шевченко.  

 

_______________. Нет, …..двадцать третьего ноль пятого, тогда уже 

передали "пальму первенства". 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ну, то есть некоторые, Министерство финансов, 

Минюст. 

 

_______________. Виважена позиція коаліції, правильно? 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ну, просто я, честно говоря... 

 

_______________. Та всі проти міністерства.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Как принимать законопроект, когда все министерства 

против? Почему в рабочей группе, ну, их не убедили, чтобы они были "за"? 

 

CИСОЄНКО І.В. Ну, по-перше, робоча група була, тобто вона 

працювала в складі більше ніж 90 осіб. Це були фахівці з різних міністерств і 

відомств з усієї України. І я не можу говорити про конкретних осіб, які там 

приймали участь в тих чи інших висновках. 

 

_______________. Ну, просто законопроект, який повинен буде уряд 

втілювати в життя, він проти цієї ініціативи. Як ви думаєте, як? 

 

CИСОЄНКО І.В. Ми – парламент, і ми формуємо нашими 

законопроектами подальшу роботу міністерств і відомств, правда? 
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_______________. Я тільки – "за". Ми – парламент. Але тут ще є і 

коаліція, яка сформувала коаліційний уряд, який повинен бути це втілювати в 

життя. Як я можу йому нав'язати позицію, яку вони не хочуть робити? От 

скажіть мені, будь ласка. Ви мене не переконали. Я впевнений, що чинним 

законодавством всі питання врегульовані і будуть врегульовуватися. І я би 

радив попрацювати більше над створенням і збільшенням в цьому аспекті 

врегулювати в наступній медичній реформі з новим виконуючим обов'язки 

міністра охорони здоров'я. Думаю, так.   

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. А Минздрав есть? Ваше мнение? 

 

_______________. На жаль, представників нового керівництва 

Мінздраву немає. І я не можу говорити про плани, які плануються в системі 

реформування цієї системи охорони здоров'я. Тому важко.  

Але, коли писався цей законопроект, дійсно, залучалися дуже фахові 

люди. І він містить дуже багато європейських таких позицій і дуже багато 

новшеств, які підуть на користь людям. Звичайно, система надання 

реабілітації потребувала вже давним-давно змін в нашій країні. Але я не 

можу не погодитися з членами комітету стосовно того, що прийняття цього 

законопроекту залежить від системного реформування всієї системи охорони 

здоров'я в Україні. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. А чего ж вы тогда против, я не могу понять? 

Написано: "Минздрав против". 

 

_______________. Минздрав не против, Минздрав… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я не знаю, я читаю бумажку. Там написано: "против". 
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_______________. Ну, я не знаю, хто готував цей висновок, але скоріше 

всього там на доопрацювання. 

 

_______________. А, так вы работали в группе по створенню нового 

ЦОВ….. так? 

 

_______________. Да, но замминистра подписал против. 

 

_______________. Вот мне просто это интересно. Я понимаю… Знаете, 

что я вот эти законопроекты видел. Люди нарабатывают для себя новые 

рабочие место, новый ЦОВ надо створити, треба ще найняти туди людей, 

щоб займатися реабілітацією тимчасово людей з обмеженою 

життєдіяльністю. Ну, навіщо це робити? Ми йдемо по спрощенню, 

зменшенню бюрократії, зменшенню центральних органів виконавчої влади. 

Ми йдемо по цьому шляху – ви створюєте новий орган. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Президент уже, кстати, сделал уполномоченного по 

этому вопросу. Лебедь, рак и щука. 

 

_______________. Вам что-то мешает реабилитировать кого-то? 

Думаю, нет. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Да, пожалуйста. 

 

_______________. Ну, справа в тому, що в цьому законопроекті 

закладені нові дефініції, які взагалі раніше не існували в системі реабілітації 

в Україні. 

 

_______________. Так робіть нові доповнення чинного законодавства, 

де ввести нові дефініції. 
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_______________. Суттєва відмінність цього законопроекту від 

чинного законодавства – це пропозиції стосовно здійснення державної 

політики попередження інвалідності, яку можна реалізувати, зауважте, 

шляхом затвердження державної програми попередження інвалідності. 

У мене питання тепер до Мінсоцполітики. А є така програма у вас: 

державна програма попередження інвалідності? Якщо немає, то чому ми 

тоді… ми відхиляємо цей закон. А якщо вона є, то давайте тоді працювати 

над такою програмою. 

 

_______________. Якраз цей законопроект зобов'язує… 

(Загальна дискусія) 

  

_______________. Я перепрошую, Мінсоцполітики, дайте, будь ласка, 

відповідь. 

 

_______________. Шановні колеги, дякую за можливість висловити 

свою позицію, позицію міністерства мається на увазі. З вашого дозволу, ми 

коротко щодо нашого розуміння, нашого погляду щодо даного 

законопроекту і також  до програми, про яку ставилося запитання.  

По-перше, все, про що казала пані Ірина щодо актуальності, 

нагальності цієї проблематики, ми, дійсно, можемо підтримати в повному 

обсязі. Актуальність цієї проблеми вирішення питань реабілітації дійсно є. 

Справа в тому, що чинним Законом про реабілітацію інвалідів ми регулюємо, 

визначаємо аспекти саме реабілітації осіб з інвалідністю. Але, коли ми 

говоримо про реабілітацію осіб з інвалідністю, це компенсаторна модель, 

тобто ми говоримо про тих осіб, які вже  цю інвалідність мають.  

Все, що стосується реабілітації осіб, які ще не мають інвалідності, то це 

більше 80 відсотків цих послуг. На жаль, даний законопроект цих питань 

абсолютно не вирішує.  
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Справа в тому, що з представлених 50 статей закону, 45 за змістом 

повністю або головним своїм чином відповідають змісту чинного Закону про 

реабілітацію інвалідів. Однак, дані статі виставлені  в іншому  порядку,  і 

відповідно якщо такий закон буде прийнятий, ми будемо змушені  

переоформлювати всю величезну кількість підзаконних актів, яких дуже 

багато, які регулюють саме забезпечення осіб з інвалідністю 

реабілітаційними послугами, при тому, що система в цілому не зміниться.  

Ми можемо аргументувати, що  даним законом система реабілітації в 

Україні, на жаль,  не формується, а чинна система реабілітації інвалідів також  

не змінюється. 

 

 _______________. Перепрошу, давайте я трохи перерву, перепрошую, 

щоб  ми не гаяли час.  

 

 _______________. Щодо програми. На сьогодні Міністерством 

соціальної політики розроблена концепція державної цільової програми 

фізичним, медичним, психологічної реабілітації, а також соціальної 

реадаптації учасників АТО. Дана програма розроблена відповідь на 

доручення Кабміну відповідно до відповідного указу Президента. Відповідно 

ми в цьому плані працюємо, і реалізація даної програми, вона сама по собі не 

потребує змін до законодавства. Самі зміни в нормативно-правовій базі для 

оптимізації питань реабілітації і соціального захисту, вони будуть 

передбачатися цією програмою як складові цієї програми. 

 

_______________. Шановні колеги, у мене дивне відчуття. Така 

потужна група – 90 людей. В ній працюють чинні представники міністерств і 

відомств. А чому ви не розробили урядовий законопроект? Ви ж працюєте в 

системі виконавчої влади, чому депутати повинні вас залучати в групи і 

робити за вас цю роботу? Я просто… я до представників охорони здоров'я 

також. У групі працювати можна, а самим написати, подати від уряду нельзя? 
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_______________. З вашого дозволу, я можу відповісти на це 

запитання. Справа в тому, що, оскільки це питання підняте, маємо зауважити, 

що, зокрема, моє прізвище також вказане в складі авторів даного 

законопроекту без моєї згоди і попри те, що даний законопроект ми не 

підтримуємо. В складі робочої групи, яка зазначалася, насправді були дві 

полярні позиції. Одна полягає в тому, що система реабілітації має бути 

створена з нуля за європейськими принципами, які якраз в даному 

законопроекті не відображені, в той час як представники другої частини 

робочої групи вважали, що чинна система реабілітації просто потребує 

реформування. Відповідно той склад, авторський колектив, який зазначений 

в даному законопроекті, багато хто з них не підтримує даний законопроект, 

про що ми зробили відповідну заяву і занесли в Секретаріат Верховної Ради. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. У меня предложение следующее. Сейчас я скажу свое 

предложение. У меня предложение следующее: пожалуйста, секретариат, вот 

разошлите, пожалуйста, еще раз письма во все министерства, чтобы лично 

министр с каждого министерства дал свой ответ. Потому что, когда в одном 

министерстве один департамент говорит, что он "за", или там одна часть 

людей; другая часть людей говорит, что "я против", то это опять-таки, куда, 

говорит, нам, умным и красивым, направо или налево? Какая позиция 

министров? Потому что, ну, честно говоря, вот, ну, если мы запутались, то в 

зале вообще произойдет полная путаница. 

Я представляю там заседание там своей фракции, где вместо фракции 

будет тоже одни будут говорить "за", другие будут говорить "против". 

Придет Премьер-министр, будет говорить там, не знаю, "за" или "против". 

Придет министр социальной политики и будет говорить, он "за" или 

"против". 

У меня большая просьба.  Вот я хочу четкое  понимание ситуации, и 

это наверное логично.  Поэтому мое предложение – перенести рассмотрение 
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данного законопроекта, поставить его на следующее заседание комитета и 

понять  четкую позицию Кабинета Министров. (Шум у залі)  

У нас две недели не пленарне. (Загальна дискусія)  

 Ничего, успеют. Я думаю, ничего такого  нет, успеют. 

 

_______________. Хорошо.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. И перезвоните в соответствующие секретариаты 

каждого… министра,    сказать, что моя просьба. Если надо будет, то я 

перезвоню тоже каждому министру, попрошу  понять его четкую позицию. 

Потому что я… я запутался. И наверное как и все члены комитета. (Шум у 

залі)  

Вы не против такого решения?   

 

СИСОЄНКО І.В.  Народні депутати комітету приймають рішення на 

цю тему. Єдине, що  я хотіла би сказати, що, знаєте, зараз вже 2016 рік, і ми 

маємо все одно вирішувати і приймати редакцію  Закону про реабілітацію. 

В той де час я знаю про те, що зараз існує процес надання грантів 

міжнародних організацій саме так само на підготовку законопроекту для тих 

асоціацій, які одержують гранти саме на підготовку  законопроектів.  Я би 

дуже би не хотіла би,  щоб народні депутати  стали  заручниками певних 

маніпуляцій, і ми маємо це робити, ми… (Шум у залі)  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ирина, стоп. Стоп. Вот у нас самый большой… (Шум 

у залі)  

 

СИСОЄНКО І.В. Я сказала за представників асоціаці, які присутні тут і 

надають висновки. (Шум у залі) Так, вони надають висновки, які  можуть 

також заважати народним депутатам приймати вірні… 
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______________. Ми ж не про асоціацію, ми про міністерство 

говоримо. (Шум у залі)  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ирина, еще раз говорю, это не касается членов 

данного комитета по поводу грантов и так далее. Мы действительно хотим  

объективное решение.  

 

СИСОЄНКО І.В.  …ту інформацію, яку просто ви одержуєте.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Да. Но мы хотим найти объективное решение. 

Поверьте, что если придет просто министр  там социальной политики или 

придет министр охороны здоровья на фракцию (что на "Народный фронт", 

что на фракцию БПП), мы как члены коалиции будем вынуждены 

прислушиваться к мнению Премьер-министра и министров. Вот поэтому нам 

нужно четкое понимание. Вот нужно четкое понимание. Поэтому я 

предлагаю перенести рассмотрение  данного вопроса и понять… и простить.   

Кто за такое решение? Спасибо.  

Есть какие-то вопросы? 

 

_______________. Нет. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Предложения?  

Спасибо, заседание закрыто.   

 

 

 


