
СТЕНОГРАМА  

засідання Комітету у справах ветеранів, учасників бойових дій, 

учасників антитерористичної операції та людей з інвалідністю  

07 вересня 2016 року 

Веде засідання Голова Комітету  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Всем – добрый день! Рад всех видеть. С началом 

нового  политического сезона! (Шум у залі)  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Но в любом случае политический сезон начался. 

Сезон, да. А мы традиционно  должны избрать секретаря комитета, 

поскольку опять-таки, традиционно скажу, что у нас все сильно ратует… 

(Шум у залі)  

Все традиционно хотят помочь  и всем участникам АТО, и инвалидам, 

и людям с инвалидностью, и ветеранам, но при этом никто не хочет идти 

работать в комитет: ни "Самопоміч", ни "Батькивщина". Представители 

Опоблока тоже, они хоть  и записаны. Бойко хоть и записан в комитет,  но ни 

разу здесь не был. Поэтому у нас в комитете, к сожалению, …. (Шум у залі)  

К сожалдению, в комитете нет секретаря, поэтому мы должны согласно 

статьи 44 Закона  Украины "О комитетах Верховной Рады Украины" 

предлагаю полномочия секретаря комитета, что касается проведения 

сегодняшнего заседания комитета возложить на Михайла.  

Кто – "за"? 

 

_______________.  Согласны. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Решение принято.  

 

_______________.  …вношу пропозицію. Давайте це приймемо на п'яту 

сесію. 
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_______________.  Постійній основі. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Может  мы так?  

 

_______________.  Все!  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Предлагаю… тогда ставлю еще раз  вопрос на 

голосование. Точно можем избрать, да?   

Тогда предлагаю на пятую сессию избрать Михайла Гаврилюка  

секретарем нашего комитета. Кто – "за"? Спасибо. Решение принято. 

Поздравляем! (Шум у залі)  

Итак, переходимо до порядку денного.  

Перше питання. Проект Закону про внесення змін до деяких законів 

України щодо  прав інвалідів на зарахування  до навчальних закладів. 

Законопроект 4974 народного депутата Лубинец и соавторов, партия "Блок 

Петра Порошенка".  

Только что до комитета приходил народный депутат Лубинец, мы 

обсуждали данный законопроект, и по его просьбе он просит его отправить 

на доопрацювання. Кто – "за"? Спасибо, решение принято.  

Даже не будем ничего сейчас заслушивать, обсуждать, говорить. 

Народный депутат, автор этого законопроекта, обратился, у нас была 

дискуссия по данному закону только что и решение на доопрацювання.  

Переходимо до другого питання, про проект Закону про внесення змін 

до Закону України "Про правовий статус та вшанування пам'яті борців за 

незалежність України в ХХ столітті" (щодо уточнення статусу борців за 

незалежність України у ХХ столітті та свободу історичних досліджень). 

Законопроект 4975 Гриніва.   



3 

 

Ми також разом розглянемо і третє питання, альтернативного 

законопроекту, той самий законопроект, альтернативний пана Юрія 

Шухевича. Будь ласка,  пане Юрій. 

 

ШУХЕВИЧ Ю.Р. …наш альтернативний, я також прошу відкласти.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Тоді пропоную проголосувати за пропозицію 

народного депутата Гриніва і пана Юрія відкласти даний законопроект. Кто  - 

"за"? Одноголосно. Дякую.  

Четверте питання. Про стан реалізації Закону України "Про внесення 

змін до Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії соціального 

захисту" щодо статусу осіб, які захищали незалежність, суверенітет і 

територіальну цілісність України" номер 291 в частині становлення статусу 

інвалідів війни, добровольців, волонтерів, які отримали поранення, каліцтво  

у зв'язку з участю в АТО.  

Наталія Василівна.   

 

ШАМБІР Н.В. …військовослужбовців. У них і надалі буде писатися 

причина інвалідності це пов'язано або з захистом Батьківщини, або при 

виконанні військового обв'язку.  

В принципі як би, з одної сторони, це нормально, але, з іншої сторони, 

ми вважаємо, що буде знівельований облік. Тому що ми розуміємо, що 

більша частина – це військовослужбовці, які отримали порання і будуть мати 

інвалідність. Ну, а з іншої сторони, ми знаємо, що ми хотіли. У нас є така 

ідея, можливо, написати окремий закон для АТО. Знову-таки у нас, ну, в 

деякій мірі це в плані виконання буде. 

Тому, якщо є така можливість, да, були б такі пропозиції, щоб все-таки 

врахувати на якомусь етапі і військовослужбовцям… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Так як врахувати – законом или постановою? 
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ШАМБІР Н.В. Ні, постановою, це все в постанові, це регулюється 

постановою уряду.  

І, да, ще одне прохання. Ми розуміємо, що питання не просте. 

Проконтролювати, щоб цю постанову все-таки була якнайшвидше доведена 

до підвідомчих органів. Тому що щось ми боїмося, щоб  там до кінця року 

про неї знали.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ну, во-первых, нужно написать соответствующее 

письмо в Минсоцполитики и в Минздрав, чтобы они проинформировали 

комитет о ходе выполнения информированности… 

 

ШАМБІР Н.В. А ми потім через деякий час винесем на комітет.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Да.  

Мы просто, поскольку парламент несет контрольную функцию, эта 

наша прямая обязанность контролировать выполнение нормативных 

документов.  

Пожалуйста.  

 

_______________. … Міністерства оборони. Так що відповідність через 

них, там ВЛК прив'язує причинний зв'язок. Чому саме добровольцям через 

1317, тому що вони саме не проходять військово-лікарську комісію, і 

вирішення питання залежало від МСЕК.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ну, на самом деле мы сейчас поймем, когда пойдут 

сейчас, или пойдут жалобы, как были раньше, что ничего не делается, или 

наоборот люди будут ходить с благодарностью, что система заработала. То 

есть мы как бы всегда по вторичным признакам поймем, насколько оно 

действует.   
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Сколько времени мы это делали, эту постанову добивались?  

 

_______________. Рік.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Мощно порвали ситуацию, но все-таки победили 

непобедимую.  Ну что, тогда  берем это до відома? Тогда есть пропозиция 

взяти информацию до відома и попросить секретариат комитета 

контролировать этот процесс. 

П'яте питання. Про стан підготовки до проведення парламентських 

слухань на тему: "Державні гарантії соціального захисту учасників 

антитерористичної операції, Революції гідності та членів їхніх родин: стан і 

перспективи", 19 жовтня, буде воно в цьому році. Это мы проголосовали в 

последний пленарный день за это слушание. Я думаю, что это должно как-то 

немножко Кабинет Министров взбодрить, потому что наверняка они будут 

готовиться к этому. А мы пригласим достаточно много людей на слушания, 

которые могут в прямую просто задавать вопросы  правительству.  

 

_______________. Але чому це питання винесено на комітет 

сьогоднішній. По-перше, проінформувати членів комітету і присутніх про те, 

що… (Не чути)  

  

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Я не вижу проблемы. 

 

_______________. А кто придет? 

  

_______________. Ні, так це має… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Пускай… 

 

_______________. А можна, щоб ми визначились? 
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_______________. Ні. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Мы должны… 

 

_______________. Некоректно буде… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Некорректно, да?  

(Загальна дискусія) 

Давайте так, мы напишем письмо, что мы предлагаем участвовать, но 

они должны проинформировать кто будет от  них доповидать.  

 

_______________.  Так. І в нас доповідачів має бути теж мінімум. 

Мінімум три. Ну, як правило, доповідає міністр.  Так? На парламентських 

слуханнях. Тобто міністр соціальної політики, міністр  оборони і… (Не чути)   

…в робочому варіанті, і воно буде…  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. И, пожалуйста, по мере  наработки. Не когда все 

наработаете, а по мере наработки информировать всех членов комитета, что 

происходит. 

 

_______________.  (Не чути)   

 

_______________.  А ми будемо обов'язково  збирати. 12 числа у нас 

має по-любому у жовтні буде засідання  присвячене парламентським 

слуханням. Нам робота в комітетах буде, а не… (Шум у залі)  

 

_______________.  За два тижні можна?  За два тижні… Раніше ще…  

 



7 

 

_______________.  Ну 19, а 12 числа нам треба буде обов'язково 

провести… 

 

_______________.  Це кінцевий результат ми маємо обговорити.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Так, давайте далі.  Добре. Домовились.  

Шосте питання. Про  розгляд листа Комітету з питань соціальної 

політики, зайнятості та пенсійного забезпечення від 19 липня 2016 року щодо 

проведення спільного  засідання. Це, я так розумію, ко Дню… ветеранів… 

похилого віку. 

Мы это тоже обсуждали только что до комитета. Я думаю, что мы  это 

проведем на… поскольку это профильный наш комитет, мы это проведем 

прямо  у нас в комитете. Одним  из вопросов повестки дня поставить. 

 

_______________.   21.09 буде засідання комітету. Одне із питань 

буде…  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Можем пригласить. Кто желает, можем пригласить… 

Запросить всех. 

 

_______________.  У мене є одне питання. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка.  

 

_______________.  Тому що ми… хтось відпочивав, хтось  працював 

плідно на округах. 

У мене була зустріч з… (Шум у залі)  Ні, ні, ні. Это вступление. 

У мене є питання. От ми врешті-решт за рік врегулювали більш-менш 

питання стосовно, хто буде відповідальний за призначення інвалідів. У мене 

є ще от таке… такого  роду питання. Пам'ятаю, рік тому  у нас були навіть в 
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гостях вихідці із Буковини, які розказували це, сім'ї людей з інвалідністю, які 

померли, а автомобілі… Так, пам'ятаєте? Ми законопроект прийняли, ми все 

врегулювали. Да, лиш не все. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Серьезно?  

  

_______________. Машини не віддають. Ми закон зробили, а Кабмін не 

відпрацював процедуру передачі автомобілів. Досить цікаво. Дивіться, 

маленький лист.  

Просимо вас допомогти, шановний депуте, просимо вас допомогти в 

питанні про прийняття  рішення про  безоплатне передачу автомобіля у 

власність після смерті сина інваліда І групи. Я відправила їм пакет 

документів через Департамент соцзахисту населення Мінсоцполітики Києва. 

Знаю, що по області біля 15 авто люди отримали. Мені дали відповідь, що 

треба скасувати суд, так як в суд подала прокуратура по ініціативі 

департаменту.  

Тобто є вже рішення судів, які вже треба вилучити автомобілі, люди їх 

ховали в сіні, ми врешті-решт цю проблему зробили. Але є рішення судів, які 

треба виконувати. Розумієте, в чому…  

 

_______________. А що робити… 

 

_______________. Я не бачу різниці в тому, що подала прокуратура 

або…….. в суд першочерговий позивач являється Департамент соцзахисту. Я 

не судилася, на суд подали на мого зятя, який на той час був записаний в 

техпаспорті на право керування. Мені відмовляють, але ж я не судилась по 

цьому питанню. Являюсь прямим спадкоємцем після смерті чоловіка і сина, 

машина є гуманітарною допомогою. Я вам вдячна за вашу роботу в 

парламенті, а також за законопроект 0932 і постанову Кабміну від 7 жовтня 

2015 року.  
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Пам'ятаєте, скоро жовтень, людям не віддають автомобілі.  

 

_______________. Що робити? 

 

_______________. От я звертаюсь до представників Мінсоцполітики 

врегулювати дане питання. Я просто вимагаю його врегулювати, щоб ви 

надіслали на місця, порядок, інструкцію по передачі автомобілів людям.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Подготовьте письмо на министра… 

 

_______________. Я зробив звернення на… Можу від комітету. Тобто 

це була наша спільна справа всього комітету. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Министр, кстати, достаточно рабочий.   

  

_______________. Ну і попередній  міністр теж був робочий, 

оказывается… 

 

_______________. Недостаточно. 

 

_______________. Просто це яскравий приклад, що ми приймаємо 

закони, їх не імплементують, а винуваті ми. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Подготовьте…  

  

_______________. Дякую за спільну позицію. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Які ще питання у нас є?  

(Загальна дискусія)  
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_______________. А, да. Колеги, прошу підтримати мою пропозицію, 

це вже до міжвідомчої комісії з питань учасників АТО, на наступному 

засіданні дати нам проміжний звіт щодо використання коштів про всім 

бюджетним програмам. Добре? Пам'ятаєте, рік тому ми на цьому наполягали, 

і вони пришвидшили фінансування. І, до речі, мені цікаво, дуже було 

декілька публікацій щодо зловживань грошима особливо по програмі по 

перекваліфікації і психологічної реабілітації.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Поймали на этот самый, на взятке?  

 

_______________. (Не чути) 

 

_______________. Нет. Так вот, щоб на наступне наше засідання 

комітету вони прийшли і прозвітували по кожній програмі. Тому що я знаю, 

як воно є, що знову ж таки прийдеться бити когось батогом, щоб воно 

пришвидшилось.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ну так, ……… дискуссию по поводу того, что 

остается Артур Валентинович или не остается на работе.  

 

_______________. (Не чути) 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Мы, к сожалению, не имеем права влазить. Хотя как-

бы я к Артуру Валентиновичу отношусь очень позитивно и считаю очень 

порядочным человеком.  

 

_______________. Ну, просто, мы ж понимаем, как система работает. 

Правильно? Она съедает человека, даже если у него есть позитивные какие-

то… 
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Ну, да, кто чем управляет, система тобой или ты 

системой. 

 

_______________. Для того, чтобы систему исправить,  иногда ее 

нужно взорвать изнутри.  

(Загальна дискусія) 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Хорошо. Дослушаем тогда… 

(Загальна дискусія) 

  

_______________.Феноменально быстро мы сегодня провели комитет. 

Я считаю, это достижение.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Спасибо.     

 

 


