
СТЕНОГРАМА  

засідання Комітету у справах ветеранів, учасників бойових дій, 

учасників антитерористичної операції та людей з інвалідністю  

06 липня 2016 року 

Веде засідання Голова Комітету ТРЕТЬЯКОВ О.Ю.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Всем – добрый день! Решили собрать комитет 

сегодня раньше в силу того, что Верховная  Рада закрыта. 

 

_______________. Нет. Почему? (Не чути)  

 

 ГОЛОВУЮЧИЙ. Да. Поэтому традиционно начнем  с избрания 

секретаря комитета. Опять хочу сказать, что у нас больше всех ратует 

"Самопоміч" и  "Батьківщина".  

 

______________.   А ті, що заблокували парламент…  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Те, что заблокувалы парламент, ратуют больше всего 

за участников АТО, ветеранов, инвалидов, но работать в комитете не хотят.  

Не доходно, наверно. Затратно. 

Поэтому в соответствии  со статьей 44 Закона Украины "О комитетах 

Верховной Рады Украины"  предлагаю полномочия  секретаря комитета, что 

касается проведения  сегодняшнего заседания, возложить на  Рыбчинского 

Евгения.  (Шум у залі)  

А ты был прошлый раз? Мишина очередь? (Шум у залі)  Всё. Давайте 

на Рыбчинского.  

Кто – "за", прошу проголосовать. Спасибо. Решение прийнято. (Шум у 

залі)  

Так, поїхали. Перше питання –  про стан реалізації доручення Кабінету 

Міністрів  України стосовно  виконання Закону України  "Про внесення змін 
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до Закону України "Про статус ветеранів війни і гарантії їх соціального 

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

територіальну цілісність України (номер 291) в частині надання статусу 

інвалідів війни працівникам підприємств, установ, організацій, 

добровольцям, волонтерам, які стали інвалідами внаслідок поранення, 

контузії або каліцтва, одержаних під час безпосередньої участі в АТО. І 

забезпечення їх проведення.  

Наталія Василівна.  

 

ШАМБІР Н.В.  Ну, це продовження теми, яку ми вже впродовж… (Не 

чути) …міністр соціальної політики взяв під особистий контроль вирішення 

цього питання.  І зараз ми би хотіли почути, на якій стадії проект постанови 

Кабінету Міністрів, тому що   комітет все-таки брав   участь в його 

опрацюванні, цього проекту постанови, але хотілося, щоб був якийсь рух. 

(Шум у залі)  

 

______________.  Це постанова 1317? 

 

ШАМБІР Н.В.  Так, внесення змін до  постанови…. 

 

ІВАНКЕВИЧ В.В. Іванкевич Віктор, заступник міністра, керівник 

апарату Міністерства соцполітики. 

За дорученням міністра на минулому засіданні, оскільки це питання 

розглядалося, зараз підготовлено проект Постанови  про внесення  змін до 

положень, затверджених  Постановою Кабінету Міністрів  від 3 грудня 2009  

року 1307. Це стосовно роботи Комісії по встановлення зв'язку поранених 

бійців та волонтерів. І бійців, які також є добровольцями.  

Цей проект зараз опрацьовується в міністерстві. Ми його  подаємо 

буквально  сьогодні-завтра на  узгодження з центральними органами 
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виконавчої влади. І також ще ми опрацьовуємо  проект Наказу Міністерства 

оборони про внесення  відповідних змін в Положення про військову…. 

лікарські комісії. Тобто ми хочемо, щоб в пакеті ці  два проекти пішли.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. И что по времени?  Как вы думаете?  

 

ІВАНКЕВИЧ В.В. По времени. Міністр сказав, що він особисто з усіма 

зацікавленими  міністерствами і міністрами проговорить і максимально в 

короткий строк узгодить ці питання.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Цифру назовите. 

 

ІВАНКЕВИЧ В.В. А?  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Циферку назовите. (Шум у залі)  

 

ІВАНКЕВИЧ В.В. Ну взагалі ви знаєте, що процедуру Кабінету 

Міністрів ніхто не відміняє. І якщо іти по цій процедурі, то це  місяць-

півтора.  

Я думаю, що ми за десь два тижні, два  з половиною  зможемо  винести 

на засідання… 

 

_______________.  (Не чути)  

 

ІВАНКЕВИЧ В.В. Справа… тут  є один нюанс, що наше міністерство 

не є головним розробником цих документів, куди треба вносити зміни. І ми 

ці пропозиції надавали уже довгий час, і просто міністр  взяв на себе це 

питання.  
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Спасибо министру, что  он включился активно. Нет 

вопросов. Но  если есть политическая воля, то документы делаются быстро. 

Если это говорится создадим группу, комиссию, чтобы завалить 

процесс, ну традиционно в парламенте есть такое выражение… 

Давайте договоримся так, что вот  все-таки… Сегодня какое число у 

нас?  (Шум у залі)  

 

_______________. Шосте.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Давайте договоримся так, что 1 августа это все 

должно быть закончено. 

 

_______________. А у вас есть с собой проект?  

 

ІВАНКЕВИЧ В.В. Есть. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Вы проект…. 

 

ІВАНКЕВИЧ В.В. Один проект є… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Вы проект согласовали с секретариатом комитета? То 

есть… 

 

ІВАНКЕВИЧ В.В. Так, опрацьовували, да. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Разом працювали?   

 

ІВАНКЕВИЧ В.В.  Да.  

(Шум у залі)  
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Будь ласка,  я готовий вам дати цей проект.  

 

_______________. За основу взяти наші пропозиції. Єдине, що 

добавляється, до складу комісії ….. включили ще представників Міноборони, 

…… структур. Якщо більш нічого не змінилося, то тоді на цьому так і 

зупиняємося.   

 

ІВАНКЕВИЧ В.В.  І ще ми зараз готуємо в наказ Міноборони  по 

лікуванню… військовим лікувальним комісіям.  

 

______________.  Ви можете передати, щоб вони цим питанням  

займалися?  

 

ІВАНКЕВИЧ В.В.  Щоб вони так само цим питанням займалися. Якщо 

туди привезли в госпіталь волонтера чи  добровольця, щоб вони, ця комісія, 

зразу приймала там рішення.  

 

_______________.  (Не чути)  

 

 ГОЛОВУЮЧИЙ. А когда будет  окончательная редакция, которая 

пойдет на визирование? Текстовая. Вот сама бумажечка вот это. 

 

ІВАНКЕВИЧ В.В. Окончательно вот это то, что  мы готовы сейчас на 

визирование уже центральным органам исполнительной власти, буквально 

сегодня-завтра это будет  сделано.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Вот видите…  Тоже было бы неплохо, чтобы  мы от 

комитета завизировали. (Шум у залі)  
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Чтобы потом не было, что что-то не учли, что-то забыли, что-то… 

какой-то пункт или забыли какое-то ведомство. Просмотрите внимательно  

там за сегодня. Хорошо?  И отдать  тогда окончательную редакцию нашу 

тоже. 

 

_______________. А  ми можемо звернутися, щоб прискорити чи ні?   

 

ІВАНКЕВИЧ В.В. Я передам просто вашу позицію і… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Мы по стенограмму определили время 1 августа, все 

должно быть закончено, и постанова Кабмина должна быть прннята.  

Пожалуйста. 

 

ЛІПЕРІДІ О.Д. Олексій Ліперіді, центр допомоги учасникам АТО.  

Я бы хотел сказать, что в принципе то, как оно сейчас есть, ваш проект, 

он в принципе неплохой. И он даже очень быстро ускоряет процедуру. 

Потому что, если мы обратимся в Министерство оборони, чтобы они внесли 

изменения в свои військово-лікарські ккомиссии, они будут там делать 

опять… (Не чути)  

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Давайте сделаем так. Останьтесь потом, сядете, 

посмотрите то, что дало Минсоцполитики. Министр – в принципе достаточно 

человек, который, если говорит слово, он его выполняет. Это большой 

позитив. Я думаю, что…  

 

_______________. Тому це прийнято рішення Кабінетом Міністів. 

 

_______________. (Не чути)  
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Ну просто я знаю, что… (Не чути)  Давайте сделаем 

так: останьтесь, потом сядете посмотрите то, что дало Минсоцполитки. 

Министр, в принципе, достаточно человек, который, если говорит слово, он 

его выполняет. Это большой позитив. Я думаю, что 1 августа – это вполне 

достаточный срок для того, чтобы это закончить. Договорились, да, 

министерство? 

Да, пожалуйста.. 

 

ДЕРЕВ'ЯНКО А.В. Олександр Юрійович, Дерев'янко, голова 

Держслужби. Я хотів би просто сказати, що має на увазі Олексій, щоб не 

поєднувати ВЛК з енсеками. Чому, тому що Міноборони затягує процес. 

Тому перша пропозиція, що Віктор Вікторович казав: її окремо, а зміни до 

наказу Міноборони окремо. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Сделайте, как правильно, как вы считаете. Ну, 

сделайте правильно. Может, потом на 10 минут останьтесь там вчетвером, 

проговорите просто 10 минут там нюансы какие-то. И давайте запускать этот 

процесс. Потому что иначе это опять может затянуться в бесконечность. 

Друге питання: "Про проект Закону про внесення змін до Бюджетного 

кодексу України щодо забезпечення функціонування реабілітаційних установ 

для інвалідів та дітей-інвалідів"(урядовий законопроект). Мінсоцполітики. 

 

ІВАНКЕВИЧ В.В. Шановні народні депутати… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. 4586 законопроект. 

 

ІВАНКЕВИЧ В.В. Законопроект розроблений за ініціативи 

Міністерства соціальної політики з урахуванням пропозицій громадських 

організацій інвалідів та сторони роботодавців на національному рівні. 
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Проектом акту передбачено внести зміни до Бюджетного кодексу України, 

якими пропонується забезпечити належне фінансування усіх реабілітаційних 

установ, що підпорядковані Мінсоцполітики та органам соціального захисту. 

Це пов'язано з тим, що на сьогодні у Бюджетному кодексі згадуються тільки 

всеукраїнські, державні, міжрегіональні, а також місцеві центри професійної 

реабілітації та центри соціальної реабілітації. 

Разом з тим, як показує європейський досвід, на сьогодні 

раціональніше створювати універсальні реабілітаційні установи, які б 

надавали увесь спектр реабілітаційних послуг як дорослим, так і дітям. У 

зв'язку з цим проектом акту передбачено внести зміни до Бюджетного 

кодексу, якими пропонується: перше – виключити з назв державних 

реабілітаційних центрів для людей з інвалідністю слів "всеукраїнський,  

державний міжрегіональний" і замінити найменування типів реабілітаційних 

установ "центри професійної реабілітації" та "центра соціальної реабілітації" 

єдиним уніфікованим формулюванням "реабілітаційні установи для інвалідів 

та дітей-інвалідів".  

Прийняття цього проекту створить умови, що сприятимуть  

підвищенню рівня та якості надання особам з інвалідністю реабілітаційних 

послуг. Ми просимо вас підтримати.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. А Бюджетний кодекс при чому тут тогда? 

 

ІВАНКЕВИЧ В.В. Справа в тому, що сьогодні на  фінансування цих 

центрів використовуються кошти спецфонду – це фонд соціального  захисту 

інвалідів, яки й з самого початку створювався, і як  показує міжнародний 

досвід, де такі фонди існують, що кошти цього фонду мають, в основному, 

використовуватися на створення спеціалізованих робочих місць, які 

допомагатимуть працевлаштуванню інвалідів, людей з інвалідністю. У нас, 

фактично, в 2015 році 82 відсотки цього фонду було спрямовано  на 
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фінансування якраз центрів по реабілітації, і в 2016 році трошки менше – 62  

відсотки, оскільки у нас трошки покращились надходження в цих…  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. А Премьер-министр говорит, что у него есть  

дополнительные деньги, да?  

 

ІВАНКЕВИЧ В.В. Справа у тому, що ці кошти, вони фінансуються…  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. У меня один вопрос: а Премьер-министр говорит, что 

у него есть деньги? Потому что я знаю, что у него на армию нету.  

У меня простой вопрос: Премьер-министр… А где Минфин? Есть 

Минфин?  

 

ІВАНКЕВИЧ В.В. Справа у тому, що цей законопроект, він через 

Кабінет Міністрів йшов, тому це прийнято рішення Кабінетом Міністрів.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ну, просто я знаю, что Минфин категорически 

против.  

 

ІВАНКЕВИЧ В.В. В них така робота.  

 

БУРБАК М.Ю. Так подождите, представник уряду виходить з 

узгодженим ним законопроектом. Без візи Мінфіну він не подається. Яка така 

робота, скажіть, будь ласка? Я ж теж працював в уряді, знаю.  

 

ІВАНКЕВИЧ В.В. Ну, Кабінет Міністрів прийняв таке рішення. Якщо 

Міністерство фінансів висловлювало свої зауваження, то вони або взяти до 

уваги, або не взяті. Це – рішення Кабінету Міністрів. Тому я доповідаю той 

законопроект, який внесений Кабінетом Міністрів. 
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БУРБАК М.Ю. То ви там не знайшли згоди, тепер депутати мають 

знайти згоду. Чи як?  

 

ІВАНКЕВИЧ В.В. Міністр фінансів, він такий самий член уряду, як і 

міністр соціальної політики.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ну, как сказать… 

 

БУРБАК М.Ю. В наше время такого не было. 

 

ШУХЕВИЧ Ю.-Б.Р. А є представники Мінфіну? 

 

ІВАНКЕВИЧ В.В. Раз цей проект попав до Верховної Ради, значить, 

Кабінет міністрів прийняв таке рішення.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. И куда высвободившиеся деньги, которые не будут 

тратиться с фондов, будут деваться? Сейчас, я вижу вас. 

 

ІВАНКЕВИЧ В.В. На створення робочих місць для працевлаштування 

інвалідів, як це робиться у всьому світі, і для чого цей фонд було створено з 

самого початку. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. А сколько сделали в прошлом году рабочих мест? 

 

РІЯКО Л.М. Можно, Александр Юрьевич? 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Да, пожалуйста. Сколько в прошлом году было 

сделано рабочих мест? 
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РІЯКО Л.М. Рабочих мест у нас было сделано, у нас основная функция 

– это контроль за виконанням нормативу. Так. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Нет, только что я слышал, подождите, я только что 

слышал от зам. министра, что основная ваша функция – это створення 

робочих місць. У меня простой вопрос, сколько? Циферку назовите. 

 

РІЯКО Л.М. 218. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Так. 

 

РІЯКО Л.М. 218. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Сколько это стояло денег? 

 

РІЯКО Л.М. Ні-ні, тисяч, то дуже забагато. У нас фінансування 218. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. 218 всего? То есть ваш фонд нужен… 

 

РІЯКО Л.М. Олександр Юрійович.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дайте, я закончу. 

 

РІЯКО Л.М. Да. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ваш фонд нужен только для того, чтобы вы 

створювали робочие места. 218. Сколько людей у вас в фонде работает? 
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РІЯКО Л.М. 502. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. То есть у вас на 500 сотрудников, ваша основная 

работа, дайте я закончу, пожалуйста, я закончу, потом дам вам слово. Ваша 

основная работа на 500 человек, которые получают зарплату, премии, 

отпуска, за год сделать 218 рабочих мест? Правильно я понимаю? 

Министерство Минсоцполитики? 

 

(?) ІВАНКЕВИЧ В.В. Правильно. Потому что 82 процента…. 

 

РІЯКО Л.М. Я можу відповідати? 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я считаю, что вас можно расформировать. Создать 

отдел из десяти человек максимум при Минсоцполитики, и я внесу данное 

предложение. Если ваша основная работа на пятьсот с чем-то человек – 

сделать за год 200 мест, то, извините, есть такое выражение, вы настолько, 

говорит, рентабельны, вы настолько, сейчас я вспомню это выражение. Нет, 

вы… смысл вт том, что вы настолько представительный, что нам 

нерентабельный. Как государству содержать 500 человек на 200 рабочих 

мест. 

 

РІЯКО Л.М. Я можу відповісти? 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Пожалуйста. 

 

РІЯКО Л.М. Наша основна функція – це контроль за виконанням 

чотирьохвідсоткового нормативу, це по-перше. 

По-друге, це фонд, який збирає кошти до спеціального фонду 

державного бюджету, наповнює державний бюджете. Ми не тільки... 
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Налоговая справится.  

 

РІЯКО Л.М. Ми не тільки витрачаємо, ми поповнюємо, так. Так 

склалося ситуація традиційно склалася, що 80 відсотків, ну, більше 70 

відсотків іде на фінансування центрів реабілітації. Центри реабілітації є 

дитяча реабілітація, є професійна реабілітація. Центри реабілітації, вони 

тільки сприяють. Вони надають освітні послуги, сприяють подальшому 

працевлаштуванню, а працевлаштуванням займається центр зайнятості. І 

тому показники по працевлаштуванню центрів реабілітації враховуються у 

нас до працевлаштування. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Что у вас написано в вашем уставе, в вашей 

деятельности? 

 

РІЯКО Л.М. В положенні? 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. В положенні. Эта функция есть? 

 

РІЯКО Л.М. По створенню робочих місць? 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Нет, вторая, которую хотят перевести на 

центральный бюджет. 

 

РІЯКО Л.М. Ми фінансуємо центри реабілітації. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Еще раз… 

 

РІЯКО Л.М. Єсть. 
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Есть? 

 

РІЯКО Л.М. Да. На функціонування. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Вот этот закон будем рассматривать вместе с 

изменением вашего положення. Тогда надо вычеркнуть из вашего 

положення, что вы этим занимаетесь. 

 

_______________. 2042 законопроект уже принято в першому читанні. 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я знаю. 

 

_______________. Вилучимо.  

 

РІЯКО Л.М. Ми фінансуємо ці центри на протязі вже більше 10 років. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Нет, я только что слышал от Минсоцполитики, что 

вы не должны этим заниматься. Тогда я предлагаю, чтобы в вашем 

положении вычеркнули этот пункт, если он идет с центрального бюджета, а 

не с фонда.  

 

РІЯКО Л.М. Ну, наскільки я розумію, тут за фондом залишається ця 

функція: фінансування центрів реабілітації за рахунок фонду… спеціального 

фонду. Центральний бюджет на минулому році Мінфін не підтримав, 

передачу на центральний бюджет. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Кто что хочет добавить?  Макс, вернись за стол. 
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БУРБАК М.Ю. … мы узнаем. Считаю, ваша позиция правильная, 

параллельно меняем, ну, 500 человек… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. На 218 человек, ну, вы шутите? 

 

РІЯКО Л.М. Олександр Юрієвич, основна функція – це 

чотирьохвідсотковий норматив, відповідно до цього виконання  завдання 

фондом... 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Это фискальная функция. 

 

РІЯКО Л.М.  ... працевлаштовано 450... 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Мы вам компьютер подарим, будет компьютер у вас, 

там все будет в базе. Два человека будут сидеть, с компьютером. (Шум у залі) 

 518 зачем? Компьютер, база. Там все будет высвечиваться: кто 

заплатил, кто не заплатил. 

 

РІЯКО Л.М. 25 территорий и в каждом отделении по 15 человек. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Так… почему не 20?  Почему 15? Давайте сделаем 

25.  Ну чего 15? Ну давайте сделаем 25. А чего 15, а не 14? Ну критерий 

какой? Я понимаю… 

 

РІЯКО Л.М. Чисельність область, чисельність роботодавців в області.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я понял.  

 

КАРПЕНКО В.В. Конфедерація інвалідів, Карпенко Вадим Вікторович.  
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Шановні депутати, шановні колеги! Я  хотів би трошки внести… ну не 

знаю, може ви не знаєте, цей законопроект погоджувався з громадськістю і 

фонд, дійсно, має таку функцію – фінансування центрів реабілітації. І вже 

давно ведеться робота така, щоб виключити фінансування центрів 

реабілітації з… з фонду. Бо це не його функцію. 

І якщо ви пам'ятаєте,  недавно розглядався такий законопроект. Я не 

пам'ятаю, який номер його… 

 

_______________. 2042. 

 

КАРПЕНКО В.В. 2042, підказують. Щоб віддати фінансування центрів 

реабілітації у центральний бюджет. Чому? Бо  це не є остаточна функція 

фонду. І весь час точаться суперечки між роботодавцями і фондом. 

Роботодавці весь час закидають фонду звинувачення, що вони не займаються 

працевлаштуванням і створенням робочих місць для інвалідів. Як це 

робиться? 

Не тільки фінансування робочих місць. Ми ще боремося за те, щоб 

фонд  підтримував вже створені робочі місця. Чому? Бо… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Давайте я приведу пример из жизни.  

2005 год. Приходит там один министр и говорит: "Слушайте, давайте 

сделаем  из моего министерства четыре министерства".  

Я говорю: "Может проще министра заменить?"  

Вы не хотите этим заниматься?  

 

_______________. Чем? Центрами реабилитации?  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Но вы хотите говорить о том, что у вас есть деньги на 

фонде, но говорит, свои мы всегда успеем потратить, пока попробуем 
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получить с чужих, с центральных. Это в то время, когда в стране, в принципе,  

очень плохо с бюджетом, на  корсчетах, практически, ноль. Сейчас решается 

вопрос о том, что нужно, чтобы Нацбанк заплатил 33 миллиарда дивидендов, 

я думаю, что мы проголосуем за спецконфискацию по поводу денег 

Януковича. Но… Когда у нас есть денег на восстановление Донбасса! У вас 

правда сейчас нет денег в фонде этим заниматься?  

 

РІЯЛКО Л.М. Мы не отказываемся от центров реабилитации.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Нет, я еще раз говорю, финансирование. У вас правда 

сейчас в фонде нет денег?  

 

РІЯЛКО Л.М. Есть деньги.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Какой у вас  остаток на сегодня?  

 

РІЯЛКО Л.М. 412 миллионов.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ну! В чем тогда проблема? Почему сейчас это нужно 

делать?  

 

РІЯЛКО Л.М. У нас нет проблемы. Мы сделали…  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. А у кого тогда проблема? У меня тоже нет  

проблемы.  

 

РІЯЛКО Л.М. Мы сделали 200 процентов плана в этом году, мы 

финансируем центры своевременно, мы говорим о том, что нам нужна 

помощь в плане того, что… Центры реабилитации, сейчас вони 
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розбудовуються. Ми збудували центри реабілітації такі, як Львівський, 

такий, як Західний, такий, як Лютіж, такий, як Миколаївський…  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Тогда, извините, а о чем мы сейчас говорим?  

 

РІЯЛКО Л.М. У нас кошти є. Олександр Юрійович. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. А о чем мы тогда сейчас говорим?  Извините. Если у 

вас есть деньги, то расходуйте их на благо людей.  

 

_______________.  Так роботодавці дуже незадоволені…  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Послушайте, работодатели и государство – это 

извечная дискуссия. Кто?  

 

_______________. Они платят…  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я помню, здесь были работодатели, представители 

Фирташа, который был категорически против того, что мы это самое… по 

поводу жестких санкций.  

 

_______________. … 4 процента штрафа. А так … И они говорят, мы 

платим 4 процента штрафа, там написано, за что…  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. А это не их дело! Смотрите, я тоже был 

работодателем, здесь все сидят люди, которые раньше занимались бизнесом. 

А какая им разница, куда дальше государство тратит? Или вы даете им отчет, 

работодателям?  
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_______________. Так вот они и недовольны, что это куда-то, 

непонятно. Они…  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Приведите мне этого работодателя.  

 

_______________. Так вот же они, были. Вот они все время спорят.  

 

БУРБАК М.Ю.  … вони зараз всі під Верховною Радою. (Загальна 

дискусія)  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. То есть вы сейчас мне говорите, что работодатели, 

типа "Фирташ и компани" – да? – недовольны. Не пойдет государство на 

уступки… 

 

_______________. Так они же не просто недовольны…  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Еще раз говорю…   

 

_______________. Они лоббируют это дело, понимаете? 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я вижу, что лоббируют, что вы сейчас предлагаете 

этот закон. 

 

_______________. Я не есть работник фонда – я общественная 

организация. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Хорошо. Все, давайте принимать решение. 

У меня предложение: на доопрацювання данный законопроект. Кто – 

"за"? Спасибо. Решение принято. 
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Пан Юрий, вам не даю слово, да? (Загальна дискусія) 

Я думаю, что это даже не обсуждается. Відхилити. Хто - "за"? Дякую. 

Решение принято.  

Четверте питання: про проект Закону про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо надання допомоги на дітей померлого 

годувальника. Законопроект 4668. Наталья Васильевна. Мы пойдем на 

уступку председателю комитета – и без нее рассмотрим. Тем более день 

рождения, да.  

 

ШАМБІР Н.В. У нас є Закон "Про державну соціальну допомогу 

особам, які не мають права на пенсію, і інвалідам". Цим законом передбачено 

призначення двох видів державної соціальної допомоги у разі, якщо особа не 

має права на пенсію за віком, ну, на будь-яку пенсію, і по інвалідності в тому 

числі. Цим законопроектом пропонується доповнити цей закон ще одним 

видом державної соціальної допомоги – це у разі втрати годувальника. Тобто, 

якщо померлий годувальний на момент смерті не мав стажу, необхідного для 

призначення пенсії, пропонується призначати на таких непрацездатних його 

дітей - там можуть бути і батьки, і дружина, - державну соціальну допомогу у 

розмірі прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб. На сьогодні це в 

нас 1 тисяча 130 гривень. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Сколько это будет стоить бюджету? 

 

ШАМБІР Н.В. Ну, близько 25 мільйонів, пишуть автори. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. По году? 

 

ШАМБІР Н.В. Да. 
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Минсоцполитики. 

 

_______________. 25 мільйонів 100 тисяч на рік. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ви підтримуєте? 

 

_______________. Ми підтримуємо цей проект. Єдине що ми 

пропонуємо… там є невеличка у нас поправочка, до другого читання їх 

можна врахувати. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ну вот я считаю, что лучше вот  из центрального 

бюджета деньги на  это тратить. А у вас, если есть в фонде деньги, то как-то 

вот  сейчас всем тяжело и жить как-то нужно вот… по доходам, а не по 

желанию.  

 

_______________. А який ви хочете… Може пропорційно хочете… 

(Шум у залі) Ми підтримуємо.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я думаю, що треба підтримати. 

Ну кроме того, что мы не основные, но здесь, поскольку… Я еще кок 

замруководителя фракции БПП, мне тоже нужно будет говорить что-то на 

фракции по этому поводу. У нас такая внутреннее есть  понимание процесса, 

что я от фракции веду все, что касается социального… да.  

Решение – підтримати. За.  

Дякую. Решение принято единогласно.  

Шосте питання. Проект Закону про внесення змін до Митного кодексу 

України щодо порядку завершення митних режимів транзиту… (Шум у залі) 

 Что? (Не чути) 

 Ой,  прошу прощения. Да.  



22 

 

 

_______________. Александр Юрьевич нас пригласили…  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Стоп! Я… 

_______________. … группа ветеранов. Ну может  мы уже тогда… (Не 

чути) 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Докладчика  нету. Ну знаете…  

 

_______________. Хотели поддержать этот проект…     

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ну знаете, когда нет докладчика, то есть такой 

принцип вообще у парламентариев, что нет докладчика – зразу до свидания.  

(Шум у залі) Тем более… (Шум у залі) Тем более он сам – член 

комитета. Он член комитета. (Шум у залі) 

  

БУРБАК М.Ю. Він ні разу тут не був! (Шум у залі) 

Пане генерал-майор, ми дуже поважаємо вас, але тут повинні бути  

Папієв, Королевська, Бойко, Шурма, Вілкул, Воропаєв, Матвієнко, 

Колєсніков….  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Один мог прийти?  

 

БУРБАК М.Ю. Міг хтось один з них прийти з поваги до вас? З поваги 

до вас!  

 

_______________. Согласен.  

 

БУРБАК М.Ю. Не до нас. (Шум у залі)  
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ГОЛОВУЮЧИЙ. У нас у всех деды воевали на фронте. Поэтому... 

 

БУРБАК М.Ю. У мене є пропозиція щодо протокольного рішення по 

розгляду цього питання. Давайте зробимо звернення комітету на керівництво 

Верховної Ради з оприлюднення в сесійній залі стосовно ганебного вчинку 

розробників цього законопроекту з зачитуванням всіх фамилий на 

пленарному засіданні. І щоб Парубій це зачитав.  

Розробники законопроекту викликали десять поважних людей, які були 

на фронті, які ними прикриваються кожний раз на трибуні, а потім не 

приходять на розгляд цього питання! Оце щоб було протокольне рішення. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. П'яте питання. Про проект Закону про внесення змін 

гуманітарної допомоги транспортних засобів, ввезених для забезпечення 

проведення антитерористичної операції. Також Денісова, але у неї сьогодні 

день народження…  (Не чути)  

... мы рассмотрим уже. Мы это обсуждали, здесь мы не підтрумуємо. 

 

ШАМБІР Н.В. Законопроект 4728 складається як би умовно з двох 

частин…  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Мінсоцполітики. 

 

ІВАНКЕВИЧ В.В. Мінсоцполітики цей законопроект не підтримуємо. 

Тобто частково підтримуємо, скажемо так, в частині необхідності вирішення 

нагальної проблеми завершення митних режимів транзиту та тимчасового 

ввезення транспортних засобів, ввезених і переданих, та знищених в зоні 

проведення АТО. 
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А не підтримуємо, щоб це йшло через внесення змін до Закону "Про 

гуманітарну допомогу". Ми не маємо ніякого права зараз заднім числом 

вирішувати, що це була гуманітарна допомога. І у нас навіть нема в цих 

багатьох випадках, навіть цих об'єктів, які ми маємо визнавати гуманітарною 

допомогою. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ну, и те машины уже взорвали. 

 

ІВАНКЕВИЧ В.В. Єсть інший проект Закону 4729 Денісової і Хміля, 

який ми повністю підтримуємо. Який вирішує це питання. Це наступний 

проект.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. А они не в пакете? 

 

ШАМБІР Н.В. Ну, справа в тому, що до Митного кодексу треба 

вносити окремий законопроект, бо не можна… А… пакетний, але є така 

різниця, що наступний законопроект пропонує закінчити всі митні 

формальності щодо автомобілів, які вже знищені. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Законопроект 4729 может действовать, жить без 

законопроекта 4728? 

 

ШАМБІР Н.В. Да, може, може. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Это не связанные? Смотрите, по поводу 

законопроекта 4728 у меня предложение следующее. Его отправить авторам 

на доопрацювання. Проработать с Минсоцполитикой и внести на замену 

узгоджений варіант, который…. 
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ЛІПЕРІДІ О.Д. Опять-таки Алексей Липериди, Центр помощи 

участникам АТО. Хочу сказать, что принятием этого решения вы сделаете 

очень доброе дело, очень хорошее дело общественности. По поводу 

признания ввезенных уже машин, по снятию ответственности за, так скажем, 

незаконный ввоз этих автомобилей когда-то, в прошлом. 

 

БУРБАК М.Ю. А вы знаете, я честно говорю, я бы всех волонтеров, я 

из Черновицкой области, это граница, через день: "Ой, помогите!", "Ой, 

сделайте!" А вы понимаете, что благими намерениями выстлана дорога в ад?  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Кроме вас же еще есть другие. 

 

БУРБАК М.Ю. Есть таможенники, который заставляли посвідчувати 

ці… законні дії? Есть пограничники, которых они заставляли пропускать это. 

А теперь они заложники ситуации, которые совершили службовий злочин, 

честно говорю. Я говорю: "Зачем вы это делаете?" Половина машин, ну, я не 

понимаю, что должен делать "Мерседес"-кубик, или WWX-5 на фронте? И 

"Рендж ровер"?! Извините! 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Там нет полицейского с палочкой, который 

останавливает машины. 

 

БУРБАК М.Ю. И потом, по-моему, было урегулировано, что все 

машины могут стать на регистрацию в Збройних Силах України, получить 

номера черные. Так теперь, что мы должны урегулировать? То, что не 

перешло туда? 

 

ЛІПЕРІДІ О.Д. Вы это уже делается. 
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БУРБАК М.Ю. Нет-нет, это было до этого. 

 

ЛІПЕРІДІ О.Д. Вот сейчас рассматриваем. То есть вы делаете очень 

хорошее дело. Я просто… 

 

БУРБАК М.Ю. Мы просто легализируем половину автомобилей, 

которые были завезены для себя хороших. 

 

ЛІПЕРІДІ О.Д. А  это не надо делать.  

 

БУРБАК М.Ю. Так этим законом и делается. (Шум у залі) 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Все.  

 

ЛІПЕРІДІ О.Д. Вот я предлагаю Виктору Викторовичу нашу помощь, в 

том числе…  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Давайте так.  Все, стоп! Регламент. Я думаю, что мы 

отправим на доопрацювання. 

Большая просьба к Минсоцполитики. Внимательно посмотреть 

законопроект. Сделайте к нему свои правки. По сути дела сделайте тот 

законопроект, который правильный, но внесем мы его не от Кабмина, а 

попросим тех же авторов  из вежливости, что они его внесут… Да. 

 

БУРБАК М.Ю. Можна?  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Да.  
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БУРБАК М.Ю. Может тоже самое – следующий законопроект. Давайте 

примем решение.  Завершення митних режимів транзиту для тимчасово 

ввезених транспортних засобів для забезпечення проведення АТО.  

Нема митного… режиму митного транзиту для АТО. Цього немає. Оце 

навіть це просто не можна навіть ставити в назву. Це вже визнання 

незаконного ввезення.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Явка с повинной.  

По пятому и шестому вопросу. Минсоцполитики, посмотрите просто 

внимательно. 

 

БУРБАК М.Ю. Зробіть узгоджену позицію з ДФС… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Особенно с правильным названием закона. Потому 

что  когда будет… (Шум у залі) 

Я просто представляю, когда будет сразу "Оппозиционный блок" по 

такому названию орать, что вы все признали и… Проработайте, мы 

спокойно, его спокойно, думаю, в сентябре внесем, проголосуем без 

вопросов. Наталия Васильевна! Сейчас  на доопрацювання.     

 

БУРБАК М.Ю. Александр Юрьевич, все машины, которые находятся 

там, это их не касается. Их не тормозят  нигде. Это все, что  не доехало туда, 

или вернулось оттуда для себя хороших. Вот честно говоря. 

Все, что ездит там…  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Каждый  из нас присутствующих привозил сюда 

машин во время АТО достаточно много.   

 

БУРБАК М.Ю. Сейчас вопрос даже не…  
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_______________. Но дело в…  

 

ЛІПЕРІДІ О.Д. Вопрос не в самих машинах. Вопрос в том, что как 

проходят сейчас суды над этими людьми. Как над державными службовцами, 

почему они пропустили типа контрабанды, так и над волонтерами, почему вы 

провезли. 

 

БУРБАК М.Ю. Волонтеры по сути попадают. Я могу вам сказать то, 

кто сейчас под судами. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Пограничники, таможенники.  

 

БУРБАК М.Ю. Таможенники, пограничники – раз, і особи з іноземним 

громадянством, яким   дозволили завозити на себе автомобілі, які мають їх 

непогашення, тому що мають можливість один лише завезти, не знають, де 

цей автомобіль. Їх здурили, перепрошую, і зараз заїжджають другим 

автомобілем… (не чути)  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Кто за решение – на доопрацювання, и чтобы 

Минсоцполитики проработал с нашим комитетом?  

Кто "за"? Это 5-6-й вопрос, законопроект 4728, законопроект 4729. Все 

равно мы на этой сессии уже их не примем, мы спокойно их в сентябре 

сделаем правильными, спокойными и внесем. В любом случае, неделя 

осталась, мы ничего не сделаем. Нет смысла ломать копья сейчас.  

Сьоме питання – это уже внутренний вопрос комитетский, да?  

Тогда всем приглашенным большое спасибо! (Шум у залі) Что?  
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ПЕРЕПЕЛИЧНА Р.Я. Совещание будет по поводу добровольцев, 

статуса…  

(Загальна дискусія)  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Смотрите, мы договорились, что…  

 

ПЕРЕПЕЛИЧНА Р.Я. Вопрос в том, что здесь предлагалось внести 

изменения в  постановление Кабинета Министров, которое разрабатывалось 

изначально Минздравом, а предложение внесли Министерство социальной 

политики.  

 

_______________. А вы кто?  

 

ПЕРЕПЕЛИЧНА Р.Я. А я Минздрав, представник Мінздраву.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Так какое предложение?  

 

ПЕРЕПЕЛИЧНА Р.Я. Медичний департамент, відділ медико-соціальної 

експертизи, Рената Ярославівна. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Предложение какое? 

 

ПЕРЕПЕЛИЧНА Р.Я. Ну, у меня есть… Я не знаю просто, какое 

решение, извините, было принято.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Решение было принято… Мы же не  принимаем 

решение по постановлению…  

 

ПЕРЕПЕЛИЧНА Р.Я. Да-да, я поняла!  
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Решение  принято, что 1 августа, хоть земля 

перевернись, а постанова Кабинета должна быть.  

 

ПЕРЕПЕЛИЧНА Р.Я. Понятно. (Шум у залі) 

 

 ГОЛОВУЮЧИЙ. Мы как комитет не может принимать постанову 

Кабмина или рекомендовать.  

 

ПЕРЕПЕЛИЧНА Р.Я. Я понимаю.  

Я просто хотіла зауважити…  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Мы как контрольный… парламент несет 

контрольные функции, можем контролировать выполнение…   

 

ПЕРЕПЕЛИЧНА Р.Я. Я поняла. Я знаю, да, в курсі.  

Стосовно цього питання, ми, звичайно, підтримуємо внесення нової 

причини в цю постанови і ми збиралися її вносити. Але стосовно 

встановлення причинного зв'язку запропонованого Міністерством соціальної 

політики тут йде перелік документів, які необхідно надати ……….. який 

абсолютно дублюється з переліком документів в 685 постанові, якою вони 

надають статус інваліда війни. І тут виходить така ситуація, що і 

добровольці, і волонтери, і підприємці, всі цивільні… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Вы между собой общались?.. 

 

ПЕРЕПЕЛИЧНА Р.Я. Ми давно вже спілкувалися. І ми свою точку зору 

висловлювали.  
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ГОЛОВУЮЧИЙ.  Вы можете сейчас зайти ко мне в кабинет, провести 

15 минут внесте с ……… я сейчас к вам подойду.   

 

ПЕРЕПЕЛИЧНА Р.Я. Дякую. Дякую.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Пожалуйста.  

 

ПЕРЕПЕЛИЧНА Р.Я. З задоволенням.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я вас очень прошу… (Не чути)   

Сьоме питання… Стоп! Сьоме питання про затвердження плану роботу 

комітету на п'яту сесію Верховної Ради восьмого скликання. Наталя 

Василівна… 

 

ШАМБІР Н.В. (Не чути)… Єдине прохання, там є такий ІІІ розділ це 

перелік законопроектів, які комітет пропонує не включати до проекту 

порядку денного п'ятої сесії. Я пропоную його просто не пропонувати не 

включати, тому що воно все бумерангом вертається до нас. Автори 

законодавчої ініціативи заново подають законопроект і ми заноово його 

розглядаємо на… одне й теж саме.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Хорошо.  

 

ШАМБІР Н.В. І все.   

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. То есть, все включаем в порядок денний? 

Домовились.  

Хто – "за"? Рішення прийнято. 

Восьме питання – про затвердження пропозиції до проекту порядку…  
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_______________. (Не чути)  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Мы их быстро рассматриваем.  

Восьме питання про затвердження пропозицій до проекту порядку 

денного п'ятої сесії Верховної Ради восьмого скликання. І, що я доповідаю?  

 

ШАМБІР Н.В. Ми розписали…  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ну, я понимаю, что это чисто, чисто процедурные 

вещи.  

 

ШАМБІР Н.В. Да.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. І дев'яте питання про звіт роботи комітету за період 

роботи четвертої сесії Верховної Ради восьмого скликання.  

Опубликовать на сайте… 

 

_______________. І виїзне засідання…  

(Загальна дискусія)  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Вирішили це питання. Дякую. Засідання комітету 

закрито.  

 

 


