
СТЕНОГРАМА 

засідання Комітету Верховної Ради України у справах ветеранів, 

учасників бойових дій, учасників АТО та людей з інвалідністю 

 

19 лютого  2016 року 

 

 

Веде засідання перший заступник голови Комітету Бурбак М.Ю. 

 

 

БУРБАК М.Ю. Доброго дня, шановні колеги, запрошені, перепрошую, 

що трохи запізнились, але важкий час, повинні були проводити консультації, 

погодження. Сьогодні по технічним причинам буду вести дане засідання я.  

Нам треба, по-перше, обрати секретаря, тому що в нас  це  вже стало доброю 

традицією. Михайле, твоя черга. Хто за те, щоб Михайло Гаврилюк був 

секретарем комітету? Дякую.  

Давайте затвердимо порядок денний сьогоднішнього засідання. Він 

складається з п’яти питань, всім він розданий. Є якісь зауваження, додатки? 

Отже приймаємо такий порядок денний сьогоднішнього засідання. Хто за? 

Дякую.  

Давайте почнемо з першого питання. Це проект Закону про внесення 

змін до Закону України "Про статус ветеранів війни і гарантії їх соціального 

захисту" щодо надання статусу учасника бойових дій (реєстр. № 3712) Олега 

Барни. Олег Степанович Барна, будь ласка, доповідайте. 

 

БАРНА О.С.  Я сам учасник АТО. Перебуваючи на передовій, говорили 

з хлопцями, дійсно, багато незадоволені тим, що статус учасника бойових дій 

надається,  м’яко так сказати, більше половини отримали незаконно, тобто їх 

називають військовими туристами. Тому виникає необхідність більш 

конкретизувати сам факт надання статусу учасника бойових дій відповідно 

до тих вимог, що самі подавали пропозиції, і ті хлопці, які знаходяться 

безпосередньо на передовій. 
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Тому відповідно були зроблені такі узагальнюючі висновки. Я розумію, 

що потрібно в деякій мірі можливо доопрацювати, але сам факт того, що 

статус ветеранів, гарантії соціального захисту відносно до цього закону 

учасниками бойових дій визначаються особи, які з належною їм зброєю були 

закріплені за військовим підрозділом Збройних Сил України, Міністерства 

внутрішніх справ, Служби безпеки України, добровільного батальйону чи 

іншого бойового формування для виконання бойового завдання по боротьбі з 

терористичними військовими та іншими ворожими бойовими формуваннями 

на сході України для захисту суверенітету та територіальної цілісності 

держави, знаходились на передовій в першій лінії оборони, безпосереднього 

контакту межування з ворогом, знаходились під обстрілом ворога та 

перебували там не менше 45 діб.  

Також передбачено, що військовослужбовці Збройних Сил України, 

Міністерства внутрішніх сил, Служби безпеки та добровільних батальйонів, 

які виконували спеціальні бойові завдання зокрема і в тилу ворога, це 

стосується екіпажів літаків, розвідки, бійців спецпідрозділів тощо (це 

означає, що і інші можуть бути підрозділи) та пораненим бійцям даних 

підрозділів статус учасника бойових дій надається незалежно від кількості 

днів проведення  бойових операцій, сім’ям загиблих бійців під час виконання 

бойових дій в зоні проведення АТО надається статус сім’ї загиблого 

учасника бойових дій (теж незалежно від кількості днів). 

Тобто даним законопроектом передбачений той факт, хто витримав ці 

вимоги, а не отримав статусу учасника бойових дій, пам’ятаємо, що були 

проблеми з добровільними батальйонами, які не увійшли до складу Збройних 

Сил України чи МВС. Значить, хто витримав ці вимоги, документально це 

підтверджено, надати статус учасника бойових дій. А хто отримав 

відповідний статус учасника бойових дій, тобто з числа військових туристів, 

а ці вимоги не витримав, ми знаємо, ми заїжджали у Слов’янськ, в зону АТО, 
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друга, третя лінія оборони, хто не витримав ці вимоги, значить, статус 

учасника бойових дій ліквідувати, тобто забрати. 

Таким чином, разом з комітетом, гадаю, ми доопрацюємо  у другому 

читанні, відшліфуємо цей законопроект відповідно до всіх моментів, які 

потрібно передбачити, і включити всі необхідні категорії 

військовозобов'язаних чи там інших служб, наприклад, спецзв'язку чи там 

транспорту. Заперечень немає. Але умова має бути одна: не менше 45 днів і 

дійсно знаходилися на передовій, а не десь глибоко в тилу, там друга-третя 

лінія оборони. 

 Таким чином ми зможемо знайти можливість повернути питання 

соціальної справедливості по відношенню до тих хлопців, що дійсно 

проливали кров на передовій, і повідкидати всяку "шушваль", яка незаконно, 

на мою думку, і з точки зору моральності, отримала статус учасника бойових 

дій. Тим самим ми зекономимо значні бюджетні кошти, якими користується 

незаслужено інша категорія, а натомість ці кошти збережені можна  віддати 

тим, хто дійсно заслуговував, хто потерпів, кому потрібна буде допомога на 

інвалідність чи там на протезування, на інші витрати надати, в тому числі й 

сім'ям загиблих. Дякую. Прошу підтримати цей законопроект.  

 

БУРБАК М.Ю. Міністерство оборони, скажіть, будь ласка, скільки 

добровольчих батальйонів не приєдналися до ЗСУ або Нацгвардії?  

 

Представник Міністерства оборони. Ну, зараз щоб відповісти на це 

питання, необхідне трішки уточнення, ну є проблеми там іще, певні 

проблеми є.  

 

БУРБАК М.Ю. ДУК "Правий сектор". 

 

Представник Міністерства оборони. Да. И он. 
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ІЗ ЗАЛУ. Частково. 

 

Представник Міністерства оборони. Частково. 

 

ІЗ ЗАЛУ.  …в Пісках хлопці тримають оборону нормально. Чому б не 

надати? 

 

(Іде загальна дискусія з вимкненими мікрофонами) 

 

БУРБАК М.Ю. Ну, хочу нагадати позицію нашого комітету стосовно 

того, що все ж таки ми повинні сприяти тому, щоб усі добровольчі 

батальйони, вони все ж таки приєдналися до лав Збройних Сил України або 

Нацгвардії, але якось юридично вони це питання все ж таки залагодили. 

 По-друге, по боротьбі з "військовим туризмом" як таким – розумію, що 

ми можемо боротися і вже маючи інструменти, є у нас представник  

Міжвідомчої комісії. Скажіть, будь ласка, чи є можливість, якщо будуть 

надані факти щодо "військового туризму", можливість зняття статусу 

учасника бойових дій?  

 

Представник міжвідомчої комісії. Доброго дня. Я хочу сказати, що 

Служба у справах ветеранів суворо засуджує, звичайно, "військовий туризм", 

і в цій частині, скажемо, підтримує законопроект, але ті формулювання, які 

ми напрацювали разом з Міністерством оборони щодо внесення змін до 

порядку надання статусу учасника бойових дій, вони більш, на мій погляд, 

актуальні. Якщо буде прийнято ці зміни, то, я думаю, що питання буде 

вирішено.  

 

ІЗ ЗАЛУ.  Я перепрошую, ви можете сказати, які там загальні…?    
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Представник Міністерства оборони. Шановний Максиме Юрійовичу! 

Шановні народні депутати! Шановний пане Барна! Значить, Міністерство 

оборони не підтримує зараз у деяких питаннях чому? Згідно пункту 19-20 

статті Закону "Про соціально-правовий захист…", надання статусу, їх 

категорій, порядок надання, порядок його, зона проведення, визначаються 

постановою Кабінету Міністрів. На теперішній час створена Міжвідомча 

робоча група. І в основному, представники всіх силових структур присутні 

тут – і СБУ, і інші. Ми вже це питання відпрацювали. І можу доповісти: зараз 

прийнятий ще додатковий закон і підписаний Перзидентом України стосовно 

Митної служби, щоб теж вони мали відповідно, Міністерство соціальної 

політики це підтвердить, теж треба вносити зміни.  

Що на сьогодні зроблено? Статус учасника бойових дій зазначеним 

особам в разі (тут сказали) - 45 діб. Ми дійшли до висновку – 30 діб. Чому 

настояло тут Міністерство внутрішніх справ? Ротація у них приходить ще 

коротше. Але негласно, я військової таємниці, державної тут не назву: 

начальником Генерального штабу, Головнокомандувачем визначено у нас 

вже, це вже практично з 2014 року, -  і не 30, і не 45, а 90 діб у нас уже, в 

Мінобороні.  

Стосовно наступних питань. Значить, не застосовується до тих осіб, які 

брали виконання бойових, службових завдань в умовах безпосереднього 

зіткнення у взаємному вогневому контакті, ведення оперативної військової 

спеціальної розвідки, що підтверджено оперативним штабом і Управлінням 

антитерористичною операцією. А також зазначений строк не застосовується 

у разі отримання особами поранень, контузії, каліцтва, що унеможливлює 

подальше виконання відповідних завдань.  

Відповідні зміни вже обговорені на цій міжвідомчій комісії та 

найближчим часом будуть розглянуті на уряді, тобто термін цей визначений. 

Якщо є якісь зауваження, доповнення, ми готові це визначити. А взагалі, 
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висновок і Апарату Верховної Ради… Ми тут чому так зазначили, що це 

визначається (прерогатива), Максиме Юрійовичу, Кабінетом Міністрів. Якщо 

будуть зауваження комітету, ми відповідно… 

 

БУРБАК М.Ю. Перепрошую. Ви вважаєте, що можна це врегулювати 

постановою Кабміну, підзаконним актом?  

 

Представник Міністерства оборони. Постановою.  

 

ШУХЕВИЧ Ю.Р. Ви кажете – 90 днів і так дальше. До речі, під час 

Другої Світової війни в Червоній армії було – місяць. Тому я би так само 

думав, що так і тепер повинно бути. Ви чомусь розтягуєте аж до трьох 

місяців – 90 днів.  

 

_______________. Пане, Юрій-Богдане Романовичу,  основний термін 

міжвідомча комісія погодила, як ви доповідаєте, 30 діб. Це, я кажу, не 

визначено нічим, але дотримується цього, на жаль.  

 

БАРНА О.С. Давайте так. Перший момент. В чому некоректність 

вашого законопроекту? Вона полягає в тому, що у вас не визначена 

територія, на якій воїни мають отримати статус учасника бойових дій. У вас 

іде посилання на зону АТО, тобто перебування в цій зоні. Але ця зона – дуже 

широке питання, яке включає в собі територію другої і третьої лінії оборони. 

Тут іде питання звуження. Безпосередньо ті бійці отримують, хто 

знаходиться на першій лінії оборони або безпосередньо стиковці з ворогом і 

знаходився, де були і обстріли. І не менше, наприклад, 45 днів. Нехай буде 

30, але перша лінія оборони – для тих, хто там саме був, хто знаходився під 

обстрілами, хто безпосередньо межував з ворогом на самих перших 

блокпостах. А у вас фактично мова йде про те, що термін перебування під 
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час бойових зіткнень взагалі не поширюється на тих бійців, на 

спецпідрозділи, які виконували бойові завдання в тилу ворога. Я цілком 

згодний.  

Тому давайте будемо відвертими і скажемо таким чином. Перше, 

Кабінет Міністрів не дав належним чином визначення учасника бойових дій 

відносно тих вимог, які ставлять самі  бійці, які там є. Тобто не перебування в 

зоні АТО, а перебування безпосередньо в першій лінії оборони чи зіткнення 

– раз. Оця вимога має бути.  

Другий момент. Перебували там 45 днів чи 30 – це несуттєво, але це 

має бути. Бо таким чином, якщо ми будемо тут все розпорошувати, ми самі 

собі добре знаємо, що це буде питання несправедливості між тими бійцями, 

які безпосередньо знаходяться в сутичці із ворогом, і тими, які в тилу 

заробляють собі учасника бойових дій. І скажіть, будь ласка, яка при цьому є 

зацікавленість у тих солдатів воювати, щоб отримати учасника бойових дій, 

якщо він може на другій чи третій лінії оборони посидіти, пересидіти і 

поїхати назад? І як дивитися в очі тому, хто не  30 днів, а рік там був?!  

І відносно ротації. Питання ротації, нехай роблять через місяць,  через 

15 днів, але в загальному можуть набрати 30 чи тих 45 днів за дві-три ротації. 

Але це буде стимул того, що бійці отримують статус учасника бойових дій 

дійсно заслужено. 

 

БУРБАК М.Ю. Пане Олеже, скажіть, будь ласка, ми нещодавно, я не 

знаю, чи голосували, але наш комітет підтримав, це надання статусу 

учасника бойових дій бійцям підрозділу ДФС України "Фантом". Вони не на 

передовій. Але вони виконують дуже важливі, надважливі завдання! Вони 

борються  з контрабандою на тих територіях. Так де справедливість?! І там 

одного вбили в них. 

 

БАРНА О.С. Давайте я вам зразу скажу. 
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БУРБАК М.Ю. Ні, тут просто ви кажете про справедливість. От що 

сказати? Вони не сидять в окопі, перепрошую, вибачте мені, але вони 

виконують надважливі завдання. Перепрошую. Зараз цим законопроектом ми 

у них заберемо це.  

 

БАРНА О.С. Ні, ні, давайте так. За законопроектом можна тоді 

безпосередньо для інших підрозділів, які виконують завдання, регулювати. 

Але в цьому контексті я хочу сказати, що так вони якби не на передовій, але 

там, де проходить контрабанда, це дійсно передова.  

Тому я можу більше сказати, що ці хлопці  з підрозділу "Фантом" 

знаходяться між двома вогнями: між ворогом попереду і тими, які є 

внутрішніми, наші. Не плутайте, це різні речі. І тому вони заслужено це 

отримають. 

 

БУРБАК М.Ю. Відповідно до вашого закону вони не зможуть 

отримувати.  

 

БАРНА О.С. В другому читанні поправку можемо внести.  

Але питання в іншому, що та сама контра, яка сприяла цій контрабанді, 

і сидить на другій, третій лінії оборони, і ми знаємо, де є, і робить цю 

контрабанду – вони теж отримали статус УБД, не ризикуючи жодним життям 

і підставляючи наших воїнів, і це є факт. Зокрема те, що пов'язано із 

"Торнадо" було. 

 

ШУХЕВИЧ Ю.Р. Дозволите? Питання. Слухайте, там у вас  така, може 

я добре не чув, що ви говорили, обґрунтовуючи, щоб позбавити тих, які 

незаслужено отримали: тих "гастролерів-туристів". 
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БАРНА О.С. Не витримали оцих вимог. 

 

ШУХЕВИЧ Ю.Р. Так. Безумовно, я то з тим згідний, що так би треба 

було. Але тут є одне у нас: закон не має зворотної сили. 

 

БУРБАК М.Ю. Може погіршувати стан.  

 

БАРНА О.С. Панове, я цілком з вами згідний. Але треба брати на себе 

мужність виправляти помилки і дивитися прямо в очі тим людям, особливо 

тоді, коли Кабінет Міністрів не взяв на себе відповідальність належним 

чином дати визначення статусу учасника бойових дій, щоб це виглядало так, 

як воно належить перед справжніми бійцями. 

 

_______________. Хочу додати. Я перепрошую, пане народний 

депутат, але один приклад. 9 лютого минулого року, я наводив вже двічі цей 

приклад, в Краматорськ ударили, ви знаєте. Есть полковник Ковтун, сейчас 

пока он еще держится, бедный, он  там был всего трое суток и получил такие 

ранения! Зараз він інвалід першої групи. Що з такими робити тоді? 

 

БАРНА О.С. Але у мене, почитайте, там записано. "Термін не 

стосується тих, хто був поранений". 

 

_______________. Це віддалено від передової лінії.   

Наступне питання. Перша лінія. Как вы говорите, опорные пункты. 

Зараз у нас стимулюється грошовими видатками. Я на минулому комітеті це 

доповідав. І Мінсоцполітики про це також може повідомити. У нас є 

відповідні і заохочення, ви знаєте. Тобто тут треба не тільки послухати 

Міноборони, моя пропозиція, але є і представники інших силових структур, 

послухати їх думку. Дякую. 
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БУРБАК М.Ю. Я хотів би надати слово пані Лесі Василенко. Яка ваша 

думка? 

 

ВАСИЛЕНКО Л. Власне, як представник громадськості, який теж 

спілкується з військовослужбовцями, я розумію, що є таке явище – військові 

туристи, і воно не задовольняє ні волонтерів, ні військовослужбовців.  

Але щодо цього законопроекту. Тут суттєві моменти, на які, можливо, 

варто звернути увагу не тільки цьому комітету, а членам цього комітету 

звернутись до Комітету по обороні і безпеці, що стосується визначення 

добровольчих формувань. Воно тут у дуже багатьох положеннях. У нас немає 

в законі, в жодному законодавчому акті визначення "добровольчі 

формування". Про кого йде мова? Добровольці, коли ми говоримо, про кого 

йде мова? Ми можемо собі уявляти: так, це "Правий сектор", бо вони 

фактично є. Але що собою становлять добровольчі формування? Я думаю, 

що тут військові можуть підтримати, що тут повинні бути певні критерії. 

 

________________. Відповідно до Конституції. 

 

ВАСИЛЕНКО Л. Але в нас немає ніде такого визначеного терміну. 

Тому відповідно статуси дуже важко надавати, тому що ми не знаємо, кому 

ми надаємо ці статуси.  

Далі. Що стосується, от, тут пункт 2 "передбачити умови позбавлення 

статусу … якщо виявляються факти приниження особами звання та 

авторитету українського воїну". Що це таке? Як визначити критерії 

приниження звання та авторитету? Це вже якби моральні такі якості. Чи 

будуть якісь комісії встановлювати? Тобто коли ви передбачаєте такі 

законодавчі норми, вам треба зразу думати про порядок, тому що далі це 
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будуть пусті слова. Це красиво, це важливо, але потрібно зразу мати 

механізми, як це буде втілюватися в життя.  

Тому, на мою думку, представляючи громадськість, хочеться 

захистити, хочеться, щоб була справедливість, але давайте продумаємо все 

до кінця, щоб не було так, як завжди, коли приймаються закони, які не діють, 

а потім ті ж військовослужбовці будуть казати, що депутати знову нас 

погодували обіцянками порожніми. 

 

БУРБАК М.Ю. Пане Олеже, ми почули. Ми попередньо теж 

проговорювали з нашими членами комітету, якби ви  доопрацювали з 

Міністерством оборони, з міжвідомчою комісією, особливо з міжвідомчою 

комісією щодо надання статусу учасників АТО і з громадськістю, тоді ми б 

розглянули більш глибший проект. Тому що між першим і другим читанням 

ми не зможемо вводити нові поняття по суті. Розумієте? Викидати можна, а 

щось нове вводити не можна. Ми б радили його на доопрацювання, аби ви 

попрацювали, тоді б ми одразу його розглянули в новій редакції. 

 

БАРНА О.С. Питань немає. Заради спільної справи і справедливості ми 

повинні співпрацювати. 

 

БУРБАК М.Ю. Шановні члени комітету, на доопрацювання. Хто за? 

Дякую. 

Якщо пан Парасюк іде і ще не дійшов, ми його тоді  перенесемо. 

Давайте зараз розглянемо питання третє, про проект закону про 

правовий статус соціальних гарантій учасників добровольчих збройних 

формувань в Україні, реєстраційний номер 3707. Пан Шухевич. 

 

ШУХЕВИЧ Ю.Р. Я передам слово своєму помічнику. 
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________________. Дякую. 

Шановний головуючий, шановні народні депутати, шановні присутні. 

До вашої уваги пропонується проект закону про правовий статус соціальних 

гарантій учасників добровольчих збройних формувань в Україні, мета якого є 

сформувати правовий статус, сформувати механізми визначення критеріїв 

учасників добровольчих збройних формувань та сформувати порядок 

надання їм соціальних гарантій і користування ними цими гарантіями. 

У законопроекті пропонується в першу чергу визначити терміни, про 

які щойно говорили, що таке добровольчі збройні формування в Україні, що 

таке партизанські добровольчі збройні формування в Україні, які об'єктивно 

існують, хто такі учасники добровольчих збройних формувань в Україні і що 

таке соціальний захист учасників добровольчих збройних формувань в 

Україні.  

Також в проекті закону пропонується встановити сферу дії цього 

закону, на кого вона поширюється. В першу чергу вона поширюється на 

учасників добровольчих збройних формувань як в складі Збройних сил 

України та інших, утворених відповідно до Закону України, військових 

формувань і правоохоронних органів спеціального призначення тощо, так і 

тих, які не увійшли до складу цих формувань, а також іноземців та осіб без 

громадянства, які беруть участь у захисті територіальної цілісності та 

суверенітету України. Окрім цього також пропонується визначити гарантії 

соціального і правого захисту учасників добровольчих збройних формувань в 

Україні та членів їх сімей. Встановити правовий статус учасника 

добровольчих збройних формувань відповідно до певних критеріїв. 

Визначення цих критеріїв подані у частині 3-й статті 4-ї до цього проекту 

закону. Окрім цього планується встановити основні переважні права 

учасників добровольчих збройних формувань, пов'язаних із захистом 

незалежності і суверенітету та територіальної цілісності України. Зокрема, 

таке право як переважне право на укладення контракту та проходження 
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військової служби після завершення особливого періоду, бо це будуть люди з 

бойовим досвідом. Частина 6-а, передостання частина цього закону, 

передбачає такий важливий комплекс прав як основні права учасника 

добровольчих збройних формувань, які не є громадянами України, що є дуже 

актуальним питанням для багатьох батальйонів, зокрема, для полку "Азов" 

тощо.  

І також стаття 7-а цього проекту закону є відсилочною нормою, яка 

встановлює та уточнює порядок виплати одноразової грошової допомоги у 

разі встановлення інвалідності або часткової втрати працездатності, які вже 

врегульовані частково деякими законодавчими актами України, зокрема, про 

статус ветеранів війни, гарантії соціального захисту, а також про соціальний і 

правовий захист військовослужбовців і членів їх сімей. Але виникають певні 

правозастосовчі вади використання цих нормативно-правових актів до 

певних категорій учасників добровольчих збройних формувань в Україні. Це 

структура та основний зміст даного проекту закону.  

 

ШУХЕВИЧ Ю.Р. Я не буду перечити, що там можуть бути деякі 

суперечності чи неузгодженості, де щось треба виписати більш докладно, 

щоб не було тих суперечностей, тут я погоджуюся. Але я вважаю, що все ж 

таки за основу треба буде якось взяти і, може, попрацювати, але самі 

розумієте. Сам закон, я вважаю, потрібний і дуже потрібний.  

 

БУРБАК М.Ю. Пане Юрію, закон дуже потрібний. Але просив би, щоб 

ми тоді в комітеті його доопрацювали, як ми погодили, щоб ми допомогли, 

щоб був вдосконалений варіант. Так погоджуєтеся? 

 

ШУХЕВИЧ Ю.Р. На вдосконалення погоджуюся.  
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БУРБАК М.Ю. Так, на вдосконалення. Давайте, цей законопроект на 

доопрацювання. Хто за?  

Так, будь ласка.  

 

_______________. Максиме Юрійовичу, Служба зовнішньої розвідки.  

У нас фахівці, коли розглядали цей проект, казали, що немає зараз 

узаконених добровольчих формувань. Ми ідемо врозріз нашої Конституції.  

 

БУРБАК М.Ю. І з Конституцією також.  

 

_______________. (Без мікрофону)   

 

БУРБАК М.Ю. Ми про це теж говорили, бо там є суперечність чинній 

Конституції. Тому прошу обмінятися контактами, доопрацюйте. 

Будь ласка, Міністерство оборони.  

 

Представник Міністерства оборони.  Пане Максиме, пане Богдане, ще 

одне застереження. Сьогодні вже вступив в силу Закон про проходження 

служби іноземцями на території України. Тобто він вже має силу. Тобто 

треба врахувати і це.  

 

БУРБАК М.Ю. Доопрацюйте.  

 

_______________. (Без мікрофону) 

 

БУРБАК М.Ю. .2096а, проект Васюника будь ласка. Представтесь.  

 

ВАВРИШ Р.В. Роман Вавриш – помічник народного депутата 

Васюника.  
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Про що йде мова? Чинною редакцією пункту 169.1 Податкового 

кодексу України передбачено зокрема, що податкова соціальна пільга у 

підвищеному розмірі надається в тому числі і для учасників бойовиків дій на 

території інших країн у період після Другової світової війни, на яких 

поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх 

соціального захисту".  

Очевидними є дві речі. Перша, що дана норма в такій редакції не 

відповідає принципу справедливості, як одного з основних принципів 

законотворчого процесу.  

І другий момент. Тут діє у 2010 році, коли приймався Податковий 

кодекс у первинній редакції, можливо, не могло бути й мови про бойові дії на 

території України. Тому пропонується виправити даний недолік, і відповідно 

поширити норму щодо податкової соціальної пільги в підвищеному розмірі, і 

для учасників бойових дій, які отримали даний статус в зоні проведення 

антитерористичної операції. 

 

БУРБАК М.Ю. У мене є одне запитання. Ми ж розуміємо, що поки цей 

закон прийметься, поки дійде до сесійної зали, а ми вносимо зміни в бюджет 

уже цього року. Можливо, введення в дію передбачити з 1 січня 2017 року, 

якщо можна. 

 

ВАВРИШ Р.В. Можливо і так. Насправді тут мова йде про абсолютно 

невеликі цифри. 

 

БУРБАК М.Ю. Я зараз не говорю про цифри, але це суперечить 

Бюджетному кодексу, як мінімум. 

По-друге. Наш комітет не головним. Головний це є Комітет з питань 

податкової і митної політики. Хоча Міністерство фінансів, як завжди, 
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заперечує, бо це додаткові витрати, але бачимо, що це 88 мільйонів гривень. 

Це максимально. 

Будь ласка. 

 

________________. На сьогоднішній день це близько 400 мільйонів 

гривень, через те, то були розраховані суми, виходячи, що було 54 тисячі 

учасників бойових дій, на сьогодні їх уже 180 тисяч. 

 

БУРБАК М.Ю. І не зменшується. 

 

________________. Категорія постійно буде збільшуватися. На 

сьогоднішній день це близько 400 мільйонів на рік.  

 

ІЗ ЗАЛУ. А можна спитати, яка у них зарплата? 

 

________________. Зарплата у кожного своя. 

 

ІЗ ЗАЛУ. Яка? Назвіть, будь ласка. 

 

БУРБАК М.Ю. Ну, зараз збільшили вдвічі, правильно? 

 

ІЗ ЗАЛУ.  За рахунок чого робились розрахунки?  

 

________________. Розрахунки робились з максимальної суми, яку 

може отримувати… 

 

ІЗ ЗАЛУ. Ви вважаєте, що всі вони отримують 1930 гривень? Це 

входить у суперечність із тими даними, тому що ми вважаємо, що там буде 

набагато менше. 
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(Іде загальна дискусія)  

 

________________.  Військовослужбовцям збільшили в два рази. 7 

тисяч, 10 тисяч. 12 тисяч. Уряд же виділив гроші в цьому році!  

 

________________. Це грошове забезпечення. А це після звільнення 

буде до заробітної плати застосовуватися. Трішки різні речі.  

 

________________. Податкова соціальна пільга застосовується лише до 

доходу, якщо він не перевищує граничної суми. Станом на сьогодні гранична 

сума – це 1930 гривень.  

 

________________. Звичайно, ніхто зараз не вгадає,  яка буде зарплата, 

на яку вони будуть працювати. Звичайно, розраховані максимальні втрати до 

бюджету.  

 

(Іде загальна дискусія)   

 

________________. Звичайно, монетизуються, всі пільги 

монетизуються.  

 

________________. І дельта там виходить 50 гривень. Тобто 50 гривень 

по місяцю – це максимальна сума, на яку може бути втрата від 1930, 

максимальної суми граничного доходу.  

 

(Іде загальна дискусія)  
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БУРБАК М.Ю.  Я вам можу сказати, що наш комітет, він не є головним 

у цьому питанні. Я би прийняв за основу, а  вже профільний комітет може 

розбиратися. Колеги, як ви думаєте?  

 

ІЗ ЗАЛУ. Правильно. 

 

БУРБАК М.Ю. Хто за?  

 

________________. Дякую.  

 

БУРБАК М.Ю. Наступний комітет вам буде тяжче пройти, бо там із 

цифрами дружать, чесно кажучи.  

 

ІЗ ЗАЛУ.  І щодо дати. 

 

БУРБАК М.Ю. Так, так. Але, перепрошую, наше буде зауваження, 

пропозиція, щоб перевести дату з 1 січня 2017 року, щоб воно не суперечило 

Бюджетному кодексу. Добре? Дякую.  

Наступне питання. Проект Закону про внесення змін до деяких законів 

України щодо спрощення доступу до безоплатної правової допомоги та 

підвищення якості її надання. Реєстр. № 3044, урядовий, альтернативний  

3044-1 пані Королевської та Солода Юрія Васильовича. Ми спершу повинні 

почути депутатів. Якщо депутатів немає, немає представників, то будемо 

слухати уряд. Хто від уряду у нас буде захищати? Ганна Хаджікулієвна є? Це 

ж ваш законопроект. Підійдіть до мікрофону, будь ласка, і розкажіть нам 

щодо новацій урядових. Я просто чув, що Мін’юст вже запровадив центри 

безоплатної правової допомоги.  
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МАРЕДОВА Г.Х. Так, у нас з 1 липня 2015 року  працює по Україні 

більше ста місцевих центрів з надання безоплатної правової допомоги, і ці 

центри розпочали свою роботу з надання правової допомоги у цивільних 

адміністративних справах в першу чергу. І проблема в тому, що на 

сьогоднішній день я, напевно, зверну увагу на правову допомогу ветеранам 

війни, учасникам бойових дій. Це основне питання.  

На сьогоднішній день відповідно до діючого Закону про безоплатну 

правову допомогу  ветерани  війни та особи, на яких поширюється дія Закону 

"Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", мають право на 

правову допомогу, передбачену пунктами першим, другим частини другої 

статті 13. Перший, третій пункт говорить про… Ну, на всі види правових 

послуг на захист, представництво, складання документів процесуального 

характеру, але лише з питань, які пов'язані з соціальним і правовим захистом 

таких осіб. Це мова іде про питання, у разі, коли порушуються гарантія та 

пільги, визначені законами про жертви нацистських переслідувань, основні 

засади соціального захисту ветеранів праці, інших громадян похилого віку і 

статус ветеранів війни, гарантія їх соціального захисту. 

Нашим законопроектом, урядовим, крім інших змін, які ми 

пропонуємо, в тому числі розширення категорії суб'єктів права на безоплатну 

правову допомогу, ми пропонуємо передбачити, що учасники бойових дій, у 

тому числі учасники АТО, мають право на всі види правових послуг 

безоплатної правової допомоги, не залежно від питань, з яких вони… 

 

БУРБАК М.Ю. Це справедливо. Як можна прив'язувати надання 

безкоштовної допомоги до суми доходів для наших бійців? 

 

МАРЕДОВА Г.Х.  Уже зараз за півроку чи трошки більше, ніж 6 

місяців діють наші центри. Дуже часто звертаються ветерани війни, учасники 

АТО, але їх питання не пов'язане, наприклад, з зубопротезуванням, те, що 
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передбачено як гарантія і пільга в законі, а у них якісь інші питання, 

пов'язані, наприклад, з житловою субсидією, або, наприклад, пов'язані з 

земельною ділянкою, що дуже часто буває. 

 

БУРБАК М.Ю. Ну, ми ж не будемо дивитися, скільки вони отримують 

зарплатні, ми маємо надати допомогу. 

 

МАРЕДОВА Г.Х.  Так. Тому ми і пропонуємо внести такі зміни, щоб 

трошки розширити повноваження. 

 

БУРБАК М.Ю. Колеги, розуміємо? Тому що прив'язуватись… 

 

(Загальна дискусія)  

 

БУРБАК М.Ю. Ні, це розширює. Бо приходить людина і каже: 

"Порадьте, що мені робити? Як мені взяти земельну ділянку безоплатно, 

безкоштовно?" А йому кажуть: "А покажи довідку про зарплату, про доходи. 

Вибачай, іди плати адвокату". Ну, це ж неправильно.  

 

МАРЕДОВА Г.Х.  І крім того, закон на сьогодні вимагає надання 

правової допомоги лише з питань соціального захисту. А інші питання не 

пов'язані.   

 

БУРБАК М.Ю. Я думаю, що треба підтримати. Колеги, хто за?  

 

ІЗ ЗАЛУ. За основу?  

 

БУРБАК М.Ю. За основу. Дякую. 
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МАРЕДОВА Г.Х.  Дякую.  

 

ІЗ ЗАЛУ. (Без мікрофону) У мене застереження. Ви ….. міняєте в 

залежності від доходу ………… від одного до двох. Да? Ви пишете, дохід 

сім'ї, да? У нас на сьогоднішній день інваліди мають в незалежності від 

доходу, а тільки пенсія береться до уваги. Цим ви трошки звужуєте.  

 

МАРЕДОВА Г.Х.  Ні, ми не звужуємо. По-перше, ця норма, про яку ви 

говорите, вона абсолютно не відноситься до ветеранів і учасників бойових 

дій, АТО.  

 

ІЗ ЗАЛУ. … категорія "інваліди".  

 

_______________. Правильно. 

 

ІЗ ЗАЛУ. … називається "з прав інвалідів".  

 

_______________. Ми не прив'язуємося до сім'ї.  

 

ІЗ ЗАЛУ. Ви пишете: дохід. 

 

_______________. Дохід. 

 

ІЗ ЗАЛУ. На сьогоднішній день, якщо він працює, ……. не береться, 

тому що береться …….. їхня пенсія не перевищує ……, розумієте? А зараз ви 

міняєте слово, з одного боку, так, непомітно, але ви пишете: "якщо дохід не 

перевищує". Значить, автоматично буде братися і зарплата, і інші види 

доходу. Тому, будь ласка, зверніть увагу. 
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БУРБАК М.Ю. Врахуйте це, будь ласка. Добре?  

 

_______________. О'кей.  

 

БУРБАК М.Ю. Врахується.  

 

_______________. Добре.  

 

БУРБАК М.Ю. Думаю, що так як наших колег-депутатів немає, то ми 

будемо підтримувати лише урядовий законопроект 3044, а 3044-1 ми 

відхилимо.  

 

(Загальне дискусія)  

 

БУРБАК М.Ю. То 3044-1 – це проект Королевської та Солода – ми 

його відхиляємо. Так? Хто за? Уряд – "наше всё".  

 

(Загальна дискусія)  

 

БУРБАК М.Ю.  Шановні колеги, давайте тоді так приймемо рішення, 

тому що у нас всі думали, що комітети в середу, а ми в п'ятницю проводимо, 

певно, у нього якісь зустрічі. То на наступному комітеті це питання номер 

один. Погоджуєтесь? 

 

 ІЗ ЗАЛУ. Погоджуємося. 

 

БУРБАК М.Ю. Дякую всім за увагу. До зустрічі. 

 

 


