
СТЕНОГРАМА 

засідання Комітету у справах ветеранів, учасників бойових дій, учасників 

антитерористичної операції та людей з інвалідністю 

03 лютого 2016 року 

Веде засідання Голова Комітету ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Всем добрый день! Открываем заседание нашего  

комитета. Кворум есть, пять членов комитета присутствует, Максим Бурбак 

подъедет чуть позже. Поэтому традиционно начнем с избрания секретаря на 

сегодня комитета. В связи с отсутствием в комитете секретаря комитета для 

проведения сегодняшнего заседания нам необходимо сначала определить, кто 

из членов комитета будет выполнять полномочия секретаря. Поэтому в 

соответствии со статьей 44 Закона Украины о Комитетах Верховной Рады 

предлагаю полномочия секретаря комитета… На кого? Чья очередь? (Шум у 

залі, сміх) Тогда Глеба Загория.  

Кто "за"? Это формальность, но это необходимо согласно 

законодательству. (Шум у залі, сміх) Только литовцы и грузины могут спасти 

Украину. Это сегодня было громкое… (Загальна дискусія)  

У меня предложение следующее, пока нет Максима Бурбака, поскольку 

он еще возглавляет фракцию "Народный фронт", рассмотрение первого  

вопроса – звіту уряду – перенести на второй-третий, подождать, пока он 

приедет.  Немає заперечень?  

 

_______________. Ні, немає.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Тоді прошу всіх проголосувати, що ми починаємо з 

другого питання. О, уже не треба. Мы, Максим, хотели перенести первый  

вопрос, пока ты придеш,  уже не будем переносить, тогда идем по порядку.  

Тоді починаємо з першого питання – розгляд звіту про хід і результати 

виконання програми діяльності Кабінет Міністрів в 2015 році в межах предмету 

відання нашого комітету.   
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Доповідає замміністра Шевченко Василь Васильович. Кстати, хочу 

сказать,  что министр перезвонил, что сегодня заседание  Кабинета Министров, 

поэтому он  приносит извинения, и только в связи с этим его не было, не будет  

сегодня на заседании. 

 

_______________. Приймається.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Приймається, так. 

Василь Васильович, будь ласка. 

 

ШЕВЧЕНКО В.В.  Шановні народні депутати! 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Скільки вам  часу потрібно?  

 

ШЕВЧЕНКО В.В. Скільки  скажете, будь-який формат.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Скільки часу потрібно? 

 

ШЕВЧЕНКО В.В. Наскільки глибоко… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Хорошо, починайте… 

 

ШЕВЧЕНКО В.В. Я, можливо, почну, а ви коли надоїсть… 

 

_______________. Якщо з негатива, то у вас 5 хвилин є сміло. 

 

ШЕВЧЕНКО В.В. Дякую. 

Шановні народні депутати! Шановні присутні! Міністерство  соціальної 

політики в минулому році  діяло відповідно до програми розвитку України до 

2020 року  та коаліційної угоди Верховної Ради і відповідно  до викладених там  
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зобов'язань здійснювалися соціальні реформи в соціальних сферах. 

Безпосередньо, це стосувалося номер один питання було реформування 

системи субсидій в якому кількість  людей, які отримали  субсидію збільшилась 

в п'ять разів. Реформа системи  пільг, яка  передбачала надання  пільг тільки 

тим людям, які  мають доходи, які не дозволяють їм вести повноцінне життя. 

Плюс Міністерством соціальної політики у минулому році піднято 

прожитковий мінімум на 13,1(?) відсотки. Планувалося підняти це з 1 грудня, 

здійснено було з 1 вересня. Скасовано спеціальні пенсії міністрам, народним 

депутатам, суддям, прокурорам. Всім їм зараз нарахування пенсійних виплат 

здійснюється за єдиним законом. Розпочато об'єднання фондів соціального 

страхування – фонду страхування від нещасних випадків на виробництві та 

фонд тимчасової втрати працездатності.  

Внесено до Верховної Ради, відпрацьовано надзвичайно важливий Закон 

"Про соціальні послуги", який передбачає можливість роботи в умовах 

децентралізації. І одночасно передбачено надання разової допомоги сім'ям 

загиблих волонтерів, волонтерам, які отримали поранення в ході проведення 

антитерористичної операції.  

Розпочалось реформування трудового законодавства, безпосередньо 

ухвалено Закон України "Про зовнішню трудову міграцію", забезпечує 

дотримання соціальних прав трудових мігрантів. Ну, і, відповідно, розпочалася 

робота над реформуванням служби зайнятості, Національної агенції служби 

зайнятості.  

Структура Міністерства соціальної політики передбачає 520 штатних 

одиниць. Реально працює 495 штатних одиниць. В минулому році було 

розпочато, фактично, Міністерство соціальної політики було відповідальнім за 

39 бюджетних програм. Чотири з них виконували за рахунок коштів резервного 

фонду, дві бюджетних програми – це субвенції Державного бюджету місцевим 

бюджетам.  
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11 програм стосувалися соціальному захисту учасників 

антитерористичної операції, виплат мобілізованим військовослужбовцям, 

звільненим з військової служби.  

Одночасно в процесі фінансування у 2015 році було змінено 

перенаправлення коштів безпосередньо на компенсацію підприємствам, 

установам, організаціям середнього заробітку працівникам, які були призвані 

на військову службу під час мобілізації, додатково було направлено 67,7 

мільйона – кошти на придбання житла для сімей загиблих 

військовослужбовців, які брали участь в антитерористичній операції, а також 

інвалідів першої і другої групи.  

Додатково вперше за 25 років було виділено… 24 роки, було виділено 

43,8 мільйона для того, щоб зміцнити матеріально-технічну базу санаторіїв, які 

належать Міністерству соціальної політики. Це було викликано тим, що 

фактично при порівнянні з попередніми роками, до втрати Криму, кількість 

людей, які отримували санаторно-курортне лікування, складала 25 тисяч. Після 

втрати 33 відсотків – двох санаторіїв – це стало можливим тільки 

оздоровлювати 15 тисяч людей, які мають на це право. 

Відповідно виникли питання, які потребують забезпечення ремонту дахів, 

системи опалення, інших систем життєдіяльності санаторіїв. Ці кошти були 

направлені. А також було додатково збільшено видатки на друк посвідчень для 

системи соціального захисту, які вже не закуповувалися також протягом 

багатьох років. 

Одночасно я хотів би звернути увагу, що, виходячи з зони 

відповідальності діяльності комітету, то початок роботи міністра соціальної 

політики в міністерстві стосувався того, що фактично це відбувалося після 

жорстоких боїв на сході України. Виникло питання забезпечення лікування та 

протезування. І Міністерство соціальної політики стикнулося, що державні 

заводи тоді були в процесі реорганізації чи ліквідації, ці всі процеси були 

зупинені, і направлено всі зусилля на активізацію роботи по забезпеченню 

реабілітації і протезування учасників АТО через систему державних 
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підприємств, які мали стаціонари первинного протезування. І відповідно кошти, 

які планувалися, були виділені, і в процесі року ще додатково було 

профінансовано 67 мільйонів, 88 мільйонів на… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Василий Васильевич, я понял. 

Это мы сейчас как на Пленуме ЦК Компартии практически, с докладом 

незабвенного Леонида Ильича Брежнева, где-то из этой серии. 

Скажите, какие реформы за год сделано и какие планируются в этом 

году? 

 

_______________. Просто по Коалиционному соглашению вы 

пройдитесь, что было прописано по вашей ответственности министерства, 

просто что вы сделали, чтобы вы понимали согласно Коалиционному 

соглашению, что вы сделали… 

 

ШЕВЧЕНКО В.В. Саме головне, що було здійснено цей перехід до 

системи, яка передбачає підтримку системи реформ субсидій, яка передбачає 

підтримку громадян, які потребують підтримки державного фінансування. Це 

було здійснено шляхом безпосередньо визначення сімей, які потребують 

підтримки на призначення субсидій, що дало змогу ввести ринкові чи 

розпочати ринкові тарифи в паливно-енергетичному комплексі. Це стосувалося 

якраз друга реформа, про яку ми говоримо, це реформа пенсійної системи, по 

якій фактично були скасовані всі пільги для всіх категорій і всі громадяни, чи 

то прокурори, чиновники, судді, народні депутати, міністри отримують пенсію 

згідно єдиного Закону "Про пенсійне забезпечення". Я просто це із… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. (Не чути) 

  

ШЕВЧЕНКО В.В. Ну відповідне бачення у нас на Верховну Раду і це є 

продовженням розвитку системи реформ, коли ми вводимо другий рівень 
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системи пенсійного забезпечення в обов'язковому порядку, там передбачається 

плюс 7 відсотків виплат і передбачається безпосередньо добровільне 

формування третього рівня пенсійної реформи. Тобто, на нашу думку, це єдина 

форма, яка дасть можливість Україні зараз змінити пенсійне забезпечення і 

відійти від системи розподілу, системи солідарної, яка на даному випадку зараз 

не виконує у повному об'ємі своїх функцій. Тільки у 2106 році плануються 

доплати у розмірі 144 мільярдів.  

Плюс, як я вже говорив, розпочато реформування об'єднання фондів 

соціального страхування, що також було передбачено Коаліційною угодою, 

де… завдяки чому було зекономлено 1,8 мільярди гривень, які були направлені  

безпосередньо вже на соціальний захист військовослужбовців, тих, що були 

мобілізовані для служби в лавах Збройних Сил України, Нацгвардії чи інших 

військових формувань.  

 

ШУХЕВИЧ Ю.Р. Скажіть, будь ласка, доплата…  

 

_______________. … 4 мільярди… що то за доплата? Що дефіцит 

бюджету, що то є?  

 

ШЕВЧЕНКО В.В. Ну, фактично на сьогоднішній день доходи Пенсійного 

фонду складають у зв'язку зі змінами, які були внесені до Податкового  

кодексу, де зараз встановлено 9 загальних податків, загалом 11 податків, значно 

скорочено ЄСВ і збільшено ПДФО. Значить. ЄСВ зменшено до 20-и відсотків, 

ПДФО збільшено до 18-и.  

ПДФО – це кошти, які йдуть на… відповідно з розподілом коефіцієнтом 

0,6 ідуть на місцеві бюджети, ЄСВ – це податок, єдиний податок, який 

скорочений з метою стимулювання виплат заробітної плати "по-білому" для 

підприємців. Відповідно, ці кошти  безпосередньо відобразилися на доходах як 

Пенсійного фонду, так і Фонду соціального  страхування, на сьогодні цей 

перерозподіл, кошти  знаходяться у Кабінеті Міністрів, на сьогоднішній день не 
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затверджені. Але Міністерством соціальної політики пропонуються відповідні 

доплати затвердити і ці доплати мають складати 144 мільярди. У вас 144 

мільярди 888 мільйонів. Власне, надходження Пенсійного  фонду складається 

109 мільярдів 967 мільйонів 928… 

 

_______________. 109 мільярдів, власні, так. 

 

ШЕВЧЕНКО В.В. 109 мільярдів 967 – це власні надходження.  

 

_______________. А 145 буде це… 

 

ШЕВЧЕНКО В.В. 144.800 це кошти, які будуть доплати. Тобто в 

минулому році у нас були доплати, які складали безпосередньо компенсацію і 

доплату.  Компенсація складала 15 мільярдів і доплати складали 64, якщо не 

помиляюсь.  Тобто … 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. А по поводу, кстати объединения фондов.  

 

ШЕВЧЕНКО В.В. Значить, затримка з об'єднання фондів виникла у 

зв'язку з тим, що необхідні були зміни до законодавства, які б передбачали  

покладення на виконавчу дирекцію функції по… функцію ліквідатора це не 

було прописано і фактично фонди неможливо було, в тому форматі 

реорганізувати. Тому… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. А есть проект закону. 

 

ШЕВЧЕНКО В.В. Вже внесені відповідні зміни, вже створені ліквідаційні 

комісії і робота розпочалася. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. То есть закон принят? 
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ШЕВЧЕНКО В.В. Так, сформовані ліквідаційні комісії.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Нет, вы только что говорили, что есть проблема в 

законодательстве. 

 

ШЕВЧЕНКО В.В. Да. 

Так цей закон виносився три рази і останній раз він  уже був 

проголосований, відповідно це дало можливість приступити реорганізації 

фонду. Створення ліквідаційних комісій.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Хорошо. У меня еще есть  пару вопросов. 

 

_______________. Пан Юрій Шухевич… 

 

ШУХЕВИЧ Ю.Р. Слухайте, а скажіть таке, в зв'язку із зниженням 

проценту ЄСВ до 20, наскільки, ви думаєте, збільшиться …….. збільшиться тим 

самим відрахування по єдиному соціальному внеску. 

 

ШЕВЧЕНКО В.В. Ну, в даному випадку, коли ми говоримо про 

підрахування до єдиного соціального внеску, це прогноз, який здійснений на 

підставі прогнозу Міністерства економіки, і в даному випадку перші два 

квартали минулого року, як ви знаєте, було падіння, яке загалом по року склало 

143 з половиною відсотка індексу споживчих цін, викликано це було в першу 

чергу ростом платежів по житлово-комунальних послугах весняних і осінніх. 

Відповідно на кінець року фактично зупинилося падіння і за результатами 

четвертого кварталу було зростання 0,5 відсотка. За прогнозом на наступний 

рік, за різними прогнозами це повинно складати від 1 до 3 відсотків ріст ВВП, 

відповідно зростання доходів і виплат відповідних буде пов'язано якраз з цією 

ситуацією. На скільки буде відхилятися від цієї прогнозної цифри, 144 мільярда 
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і власних надходжень 109, сьогодні сказати складно, тому що ми знаходимося 

тільки в прогнозі 1 відсотка. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Хотел еще задать вопрос, вот. 

У вас есть табличка анализа требований термінів прийняття підзаконних 

нормативно-правових актів для реалізації законів? Есть эта табличка у вас? Ну 

депутатам всем роздано. 

 

ШЕВЧЕНКО В.В. Ну я загалом розумію тенденцію, що мова іде про те, 

що затримка з прийняттям нормативно-правових актів, які передбачали б 

використання коштів Мінсоцполітики минулого року, була складною, 

відповідно там по багатьох випадках ми маємо відхилення, але це було 

викликано тим, що, як я вже говорив, Міністерство соціальної політики в 

минулому році отримало додатково 11 бюджетних програм і з них таких 

програм, які до того не виконувались, по яких не були готові нормативно-

правові документи або по яких потребувалися постійно зміни. Якщо ми, 

наприклад, говорили про протезування за кордоном, то для початку була 

встановлена вартість протезування як 500… (Шум у залі)  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я сейчас говорю не о бюджетных программах, а я 

говорю о  подзаконных актах к законам, которые принимает  Верховная Рада. 

Вот давайте по порядку, да?  Закон 426-8 от 14 травня 2015 року,  про внесення 

змін у деякі законодавчі акти України (щодо підвищення рівня соціального 

захисту ветеранів війни), термін – 3 місяці. Порушено. 

 

ШЕВЧЕНКО В.В. Ну, шановний народний депутат, я можу це пояснити 

тим, що, фактично…  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Є табличка?  
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ШЕВЧЕНКО В.В. Да-да-да… що відповідне порушення стосувалося не 

тільки Міністерства соціальної політики, а, наприклад, коли ми говоримо про 

всі ці нормативно-правові акти, то вони накладалися на погодження з багатьма 

відомствами, і затримка була як на погодження, так і необхідності 

доопрацювання, так і на розглядах урядових комітетів і винесенні на уряд, 

підписання Прем'єр-міністром і направлення у Верховну Раду.  

Тобто ми робили все можливе, але, як ви знаєте, в цей період у нас, 

наприклад, по Міністерству соціальної політики ключовим було рішення, яке 

ми виконували, доручення уряду, це ми готували зміни до присвоєння статусу 

учасника бойових дій, де, внісши зміни, ми надали всім воєнізованим 

формуванням право присвоїти статус учасника бойових дій. Якщо в 2014 році, 

кінець 2014 року, це було 8 тисяч учасників бойових дій, то на кінець 2015-го 

це було 156 тисяч учасників бойових дій.  

Наступним напрямком – це була якраз підготовка заходів по демобілізації 

військовослужбовців, коли в основі 2015 року поверталась значна кількість 

демобілізованих, допомогти їм надати можливість статусу учасника бойових 

дій. Потім…  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я со всем уважением, но этим занимается отдельная 

служба. Я сейчас задаю вопрос. Когда Верховная Рада принимает законы по 

Постанове Кабинета Министров 1242, вы должны в течение месяца разработать 

все подзаконные акты. Мы, какой закон ни возьми – два, три, четыре месяца. 

Давайте сейчас не переводить ситуацию, на войну не списывать. 

 

_______________. Ну, ми ж спільно працювали. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Еще раз, Василий Васильевич. Какой закон ни возьми… 

 

БУРБАК М.Ю. Ну, дивіться, от у нас є законопроект, пам'ятаєте, ми про 

гуманітарну допомогу: щодо оперативності прийняття рішень? Ми прийняли 
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рішення, законопроект прийнятий 16 липня, опублікований 6 серпня, а 

постанова Кабміну, мені на день народження, 13 січня. Це півроку волонтери, 

те, що ми просили… Тоді ж було до нас запитання: "Чому ви зволікаєте з тим, 

щоб все ж таки спростити процедуру визнання гуманітарною допомогою…" 

Тобто того, що нам потрібно, конче потрібно. Півроку!  

Це не до вас особисто, Василь Васильович. Я розумію, що у вас теж є, з 

чим… що робити. Міністерство дуже велике, і надзавдання. Але, бачу, по 

кожному законопроекту все, що порушено, термін 2 місяці, 3 місяці, 4 місяці. 

Може, ви… Хто у вас там юридичний департамент веде? Може, його треба 

трохи поскубати, посмикати, не знаю що, проведіть оргвисновки, як це… 

 

_______________. Винних уже притягнули до відповідальності… 

 

БУРБАК М.Ю. Ви їх звільнили? Звільнили їх чи ні? 

 

ШЕВЧЕНКО В.В. Ні. Тобто ситуація наступна: що фактично 

Мінсоцполітики, якщо ми беремо по учасниках АТО, ми ж в процесі року 

створюємо, у нас створений відділ. У відділ цей входить 5 осіб. один із них, 

керівник відділу, безпосередньо зараз знаходиться сам в АТО. Всю цю 

складову тягнули 4 чоловіки. 4 чоловіки – це 11 бюджетних програм, і на кожну 

з бюджетних програм це 13 погоджень. Плюс служба Артура Валентиновича 

під'єднувалася там, де це було можливо. Тобто люди, які до того працювали, 

тобто половина людей, які прийшли, звільнилися. Фактично ми по другом 

кругу набрали людей, які входили в курс справ, паралельно працювали плюс 

надзавданням у нас як Мінсоцполітики було, в жодному випадку не пропустити 

виплат ні пенсійних, ні соціальних, ні жодних випадків… 

 

_______________. Ну, юридичній відділи і виплати – це два різних. 

Розумієте. 
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ШЕВЧЕНКО В.В. Юридичний відділ це ж якраз погодження, там 

засилка… 

 

_______________. Василь Васильович, у мене питання, тому що от 

реально те, що це простроч… по кожному  законопроекту є відтермінування  і  

прострочення строків, це є підстава як вас, міністра, а за це  відповідає прем'єр-

міністр. От мені цікава ця  ситуація, ви думаєте, в сесійні залі хтось почує, що 

"Ой, у нас не хватало людей".  Ну це не аргумент, правильно.  

І я не до вас особисто, я просто хочу, щоб на підставі цього  ви зробили 

якісь  все ж таки висновки, може треба підсилити юридичний департамент. 

 

ШЕВЧЕНКО В.В. Ми можемо окремо письмово проінформувати  по 

термінах, коли це вийшло з міністерства. Хоч я прекрасно розумію, що  ми 

несемо відповідальність  за  весь уряд і можу вам  обіцяти, що ми… 

 

 _______________.Розберіться. 

 

ШЕВЧЕНКО В.В. …переглянемо додатково притягнемо до  

відповідальності там, де це було порушено. Але повірте, я там кажу, що  дійсно 

міністерство працювало в режимі забезпечення поточних платежів, які  

складали для порівняння зріст платежів. Наприклад, в 2014 році через 

Мінсоцполітики  йшло  77 мільярдів,  у 2015 році це  вже 104 мільярди, якщо  

брати фінансову складову, то в 2014 році  на  виконання бюджетних програм 

склало  5 відсотків у  2015 році воно склало всього 0,2 відсотки. І ці 0,2 

відсотки мають пояснення як такі, що фактично законодавче поле не тільки 

наше не було готове. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Всего семь законов… 

 

ШЕВЧЕНКО В.В. ……, можу обіцяти зробити все  можливе, виправити. 
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ГОЛОВУЮЧИЙ. (Мікрофон вимкнено) ...пятилетку за два года и у нас 

кругом 16, есть такое  старое выражение, семь законов. Если б здесь было, 

стояло здесь 77, я, наверное, бы со многим мог бы согласится и там члены 

комитета. Семь, Василь Васильович, у вас вот этот комитет он уникальный в 

плане того,  что…    

 

_______________.  …нет коллег по коалиции, которые находятся в 

оппозиции в коалиции, которые сейчас камня на камне не оставили б. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Да, в этом комитете проходит голосование единогласно. 

В этом комитете практически два руководителя двух крупнейших фракций. Я – 

замруководителя, Максим – руководитель "Народного фронта". Но, честно, 

большое уважение к пану Юрию, к его фракции. Без сомнения, любая помощь, 

которая нужна была бы со стороны парламента, фракции, давление там, если 

нужно, какого-то чиновника прискорить, и даже министра, даже Премьер-

министра, вы его всегда получили бы. Но когда я слышу набор слов по поводу 

семи законов, на каждый из них просрочка в среднем 3-4 месяца, ну, это 

несерьезно. Причем вам с удовольствием поможет и секретариат комитета, если 

нужно какую-то бумагу сделать. (Загальна дискусія) 

 І помічники народних депутатів… 

 

_______________. Олександр Юрійович, я можу єдине сказати, що у 

критичних випадках ми безпосередньо зверталися до комітету, і дуже дякуємо. 

Тому що ключові закони, які стосувалися АТО і соціального захисту, 

приймалися депутатські, і ініційовані… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Да, но потом Кабмином по 4 месяца не делались 

подзаконные акты, которые не могли работать. 
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БУРБАК М.Ю. Розумієте, от я не поділяю думку свого колеги – керівника 

фракції БПП пана Луценка, - який сказав, що уряд неефективний, тому що 

відсутня імплементація законопроектів, які приймаються коаліцією, немає віце-

прем'єра, який буде відповідати за нормативно-правову базу після того, як 

прийняті... підзаконні акти. Так це міністерство… я просто хочу, щоб всі 

зрозуміли, що це не Яценюк винен, просто в міністерствах є чиновники, 

перепрошую, які роками сидять, які пересиджують всіх міністрів. Я теж був 

міністром, ви знаєте, ви теж були, ви знаєте. Вони в нас чекають, коли 

наступний прийде, а вони роками будуть сидіти.  

То я от думаю, що при затвердженні звіту можна додатковим пунктом все 

ж таки зауважити, що потрібно зробити аналіз діяльності вашого юридичного 

департаменту, який просто провалює роботу міністерства по імплементації 

законопроектів. І це було б чесно. 

 

_______________. А самого Яценюка канонізувати. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Максим, я скажу, к сожалению, за все отвечает всегда 

первый человек, и от этого никуда не уйти. За уряд отвечает Премьер-министр, 

за комитет отвечает председатели  комитета, за страну отвечает Президент и от 

этого никуда не  уйти.  

 

БУРБАК М.Ю. Я не перекладываю ответственность,  просто  считаю, что 

все-таки по результатам этого звіту можно внести какие-то выводы по вашему  

юридичному  департаменту. Ну хоть что-то… влиять? 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Не правильно… ну, смотрите, если это будет  

продолжаться в ближайшее время, которые будут законы применятся, поверьте, 

мы просто вынуждены будем это все оглашать…  

Потому что знаете, не очень хочется, когда обвиняют комитет, народных 

депутатов своей бездеятельностью. При этом мы принимаем законы достаточно 
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быстро, и в парламенте на сегодняшний момент нет проблем с принятием 

правильных законов  для страны,  нет проблем з голосованием, нет, как обычно 

то, что я всегда любил  говорить, что в  парламенте всегда до этого  были 225 

на 225 плюс-минус два голоса. Нету "стенка на стенку", это я, если имею в 

виду, там условно оппозиция и коалиция. Сейчас 300 голосов на нормальные 

законы найти, 270, 280 голосов – да, Максим? – по-моему, вообще не 

составляет проблем, даже с такой явкой  депутатов с сесійний зал, который 

есть. Но, вот это не годится, это не годится. 

Я хочу предупредить, что следующие законы, которые будут 

приниматься, если это будет продолжаться, то мы будем вынуждены просто  

приглашать министров на коалицию и задавать ему соответствующие… 

 

БУРБАК М.Ю. Александр Юрьевич, а у меня есть предложение, а 

давайте  сделаем  так вот, зобов'яжемо наш секретаріат (ну, це буде дублювання 

функцій),  але що зробиш відслідковувати… 

 

 ГОЛОВУЮЧИЙ. Это контроль. 

 

БУРБАК М.Ю. відслідковувати після прийняття законопроектів, які  

знаходяться у сфері відповідальності нашого  комітету, відслідковувати роботу 

міністерств щодо їх  імплементації, щоб ми не чекали звіту цілий рік, а 

реагували  досить швидко. Можна так робити? 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. В министерстве – это одно дело, если там другие  

министерства должны визировать, да, соответствующие документы, то 

пожалуйста,  всю цепочку, вот исходящие от вас Минфин – столько-то, когда у 

вас пошел исходящий, когда туда ушел, там, Министерство юстиции, 

Министерство финансов, там,  все соответствующие министерства, которые 

этим занимаются.  
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Мы будем делать проще, мы тогда каждый раз этот звіт будем ставить на 

сайт комитета и давать ему широкую огласку, потому что …  

 

БУРБАК М.Ю. … є така табличка "Проходження законопроекту у 

Верховній Раді. А ми можемо зробити таку… (шум у залі) … імплементація 

законопроектів, прийнятих комітетом, Давайте це зробимо і повісимо на 

Інтернет і щоб… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Мы это сделаем.  

 

_______________. В "Прикінцевих положеннях" закону ми пишемо 

"протягом місяця Кабінету Міністрів". Він не виконує закон. 

 

БУРБАК М.Ю. Так. Тобто ми на наступний день кажемо "алло"! 

 

(?) РИБЧИНСЬКИЙ Є.Ю. Дивіться, у нас дуже емоційно все. Я хотів би у 

Василя Васильовича спитати. Василь Васильович, от ви кажете, що наступного 

року буде інакше. Ви ж знаєте, що міністри міняються, а зами, вони… що 

найчастіше, вони залишаються.  

Василь Васильович, а що ви конкретно зробите для того, щоб 

імплементація була… пришвидшилась, щоб вона була швидшою? Тому що  

набирати "з повітря" нових юристів… Ну, от що ви можете запропонувати?  

 

ШЕВЧЕНКО В.В. Методи адміністративного впливу, ну, і теоретично, ми 

можемо, наприклад, комітету дати інформацію, так, як ви говорите, коли це 

вийшло з Мінсоцполітики, дати розклад загальний. Тому що всі ці 

законопроекти потребували додаткових виплат із бюджету. Відповідно, як ви 

знаєте, критична ситуація була із субсидіями, і кошти, які направлялися на 

субсидії, це були всі кошти… Мало того, ці кошти розділялися ще там на 

"тверде", "рідке" і безпосередньо субсидії. Це призводило до того, що ні 
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Мінфін, ні Мінсоцполітики у зв'язку із ситуацією падіння першого кварталу і 

другого кварталу не могли підтвердити будь-яке виконання. Навіть зрозуміло, 

що…  

 

_______________.  Значить, не юристи винуваті, правильно я розумію? 

Мінфін чи… В чому проблема?  

 

ШЕВЧЕНКО В.В. Я чого кажу? Тому що  коли йдуть додаткові виплати 

по відповідних законопроектах, треба підтвердження обов'язково Міністерства 

фінансів. Якщо його немає чи його проголосувати в падаючій економіці, то, 

можливо, краще навіть вислухати негативні слова, але зберегти бюджет і 

зберегти країну.  

 

_______________.  Василь Васильович, я жодного  разу не пам'ятаю, коли 

Олександр Юрійович не звертався тут до Мінфіну і не питав їхньої думки щодо 

виконання того чи іншого законопроекту. І завжди у нас була згода. А потім 

з'ясовується, що щось не так. 

 

ШЕВЧЕНКО В.В. Ну, регламентно там передбачається, як це робиться, 

якщо, там… для того щоб ми рухалися далі, нам потрібно підпис міністра. 

Міністр не підписує нам, наприклад, от у нас були тяжкі розмови тоді, тому що 

фактично вони нам повертали погодження, але погодження з зауваженнями за 

підписом заступника. Це не відповідає регламентним вимогам, і ми вимушені 

направляти повторно, для того щоб отримувати підпис Мінфіну. Це такі речі, я 

розумію, що вони не є аргументованими на такому шанованому зібранні… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Василий Васильевич, со всем уважением к вам, вы хоть 

законы почитайте: какие дополнительные деньги? Открываем первый закон: 

"Порядок передачі автомобіля, визнаного гуманітарною допомогою для 
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інвалідів". Какой дополнительный бюджет? Открываем второй закон: "Порядок 

встановлення факту участі осіб у Революції Гідності". 

Ну, я вас просто прошу, просто для себя прочтите, о чем идет речь, а? Да, 

были некоторые законы, которые связаны с бюджетом. Но настолько 

достаточно комитет принимает, может быть, не совсем законы, которые, 

наверное бы, нравились всему обществу, и настолько мы жестко к этому 

подходим, вы хоть прочтите, а? А потом будем уже дискутировать. 

 

БУРБАК М.Ю. Олександр Юрійович, я от щиро вдячний вам за те, що от 

про автомобілі. До речі, розберіться, я вам дзвонив, пам'ятаєте? Я ж на окрузі 

працюю, вони у мене з кабінету не виходять, тому що вони ж приїжджали 

сюди. Ми прийняли правильний законопроект, а на місцях їм розказують, що 

процедури нема і "не ходіть до нас". Так вони до них не ходять - вони до мене 

приходять. Я в следующий раз приеду с ними сюда, к вам зайду. Я не хочу к 

вам заходить, я же позвонил сразу, отреагировал. Ну, розробіть цей проект! Ну, 

всі ці бюрократи на місцях підставляють всіх нас, чесно кажучи! Ми все 

робимо, але потім імплементації не відбувається взагалі.  

 

_______________. Там підзаконний акт не ……… там… 

 

БУРБАК М.Ю. Тоді звільніть, в Чернівецькій області хто відповідальний 

за це питання, тому що він посилається на вас. 

 

_______________. Це губернатор. 

 

БУРБАК М.Ю. Ні-ні, ну, тоді… Хорошо, значить губернатора… Будем 

разбираться на месте. 

(Загальна дискусія) 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. У вас же есть какая-то вертикаль, да? 
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БУРБАК М.Ю. Ні, просто він каже: "Це не до мене, це до Бурбака, який 

прийняв це, а потім ще йдіть до міністра". Все, оце відповідь. Мене вбиває 

вона! 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Хорошо, это… Теперь по поводу наших фондов, Артур 

Валентинович. 

 

ДЕРЕВ'ЯНКО А.В. Я ж не в фонді. Я… Олександр Юрійович, шановні 

народні депутати! 

 

ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ. В службе. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. В службе, да. Я имел в виду финансовый фонд. 

 

ДЕРЕВ'ЯНКО А.В. Шановні народні депутати! Шановний Олександр 

Юрійович! Знову ж таки, щоб не витрачати багато часу на доповіді і цифри, 

хочу сказати, що службовою були сформовані територіальні органи на протязі 

2015 року. На теперішній час у нас є як мінімум по одному, а в деяких регіонах 

і по два представника служби, які активно співпрацюють як з громадськими 

організаціями, так  із державними органами виконавчої влади.  

У нас на протязі  минулого року було дуже багато роботи як із комітетами 

Верховної Ради, так із міністерства щодо вдосконалення нашої законодавчої 

бази. Ви пам'ятаєте, що були прийняті закони і, плюс, підзаконні акти щодо 

визнання учасниками бойових дій як силовиків, так і добровольців. І на 

теперішній час у нас згідно законодавства практично всі питання вирішили 

крім добровольців, які не були поранені. 

Всі, хто поранені або загиблі, в законодавчому полі  вирішення проблеми  

може бути вирішено. Але треба, знову таки, від силових відомств під нашим 

тиском  додавлювати чиновників середньої, нижньої ланки, щоб всі рішення, 



20 

 

які… і закони приймає Верховна Рада, рішення уряду довести їх логічного 

завершення. 

На службу було виділено шість нових програм, якими опікувалася 

служба, я коротко пройдусь по програмах. Забезпечення протезуванням та 

артезуванням за кордоном. Це складне протезування виробами підвищенної 

функціональності. Ви знаєте, що у нас нижні кінцівки практично, ми  всіх 

протезуємо в Україні, і у нас достатній досвід. Тому служба брала на себе 

основний тягар це по закордонному протезуванню верхніх кінцівок. Це  

підвищені вироби, вироби підвищеної функціональності вартість яких 

перевищує деколи 20,30, а інколи й  40 тисяч доларів або євро.  

Проблемним питанням було погодження і…  

 

БУРБАК М.Ю. Артур Валентинович, я извиняюсь. Да вот ви про 

кінцівки. Правильно? Це програма 2505040, правильно?  

 

ДЕРЕВ'ЯНКО А.В. Да, 5040.  

 

БУРБАК М.Ю. Ну, давайте будемо чесними. Перше, вас дуже 

підставляють, коли надають нам такі звіти остаточні, що використали 63 

відсотки від запланованих грошей. А чесно кажучи, ви використали 32 

відсотки. Чесно! 

 

ДЕРЕВ'ЯНКО А.В. Я можу сказати…  

 

БУРБАК М.Ю. Ні, давайте я вам розкажу, що вас підставляють. Я кажу 

далі, просто я буду вимагати від вас якісь робити оргвиводи у вашій структурі. 

Я прозоро натякав на це. Але я чекав кінця звітного періоду. Я проаналізував 

всі ваші програми. Ви кажете протези по 40 тисяч євро...  

 

ДЕРЕВ'ЯНКО А.В. Да.  
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БУРБАК М.Ю. 40 тисяч євро – це скільки у нас?  

 

ДЕРЕВ'ЯНКО А.В. Це почти 2 мільйони гривень.  

 

БУРБАК М.Ю. Ні, це мільйон 200. Десь так, мільйон 100, мільйон 200. 

Так  могу вас так сказать честно, было  150 миллионов в начале года. Коллеги 

ваши для исправления ситуации,  …. поняли, когда мы начали контролировать, 

понизили до 27,6 миллиона и сделали… Из этих 27 миллионов вы использовали 

16,9, а с того, что правительство Яценюка дало в начале этого года, вы 

использовали всего 11 процентов. Вот это цифры!  

 

ДЕРЕВ'ЯНКО А.В. Я можу пояснити, чому так сталося.  

 

БУРБАК М.Ю. Нет, подождите! Вы нам рассказываете за протезы по 40 

тысяч евро, это по миллиону. Так вы отказались от скольких протезов? 17 и 

150… 130 протезов, 130 людей мы не могли сделать по 40 тысяч евро? Люди, 

ну!.. 

 

ДЕРЕВ'ЯНКО А.В. Максим Юрійович, я можу сказати… 

 

БУРБАК М.Ю. Дальше. Давайте я уже договорю дальше. Я потом буду 

молчать, честно говорю, у меня кончится запал.  

Забезпечення житлом осіб, 63 было в начале года, понизили до 32-х, и 

использовали всего лишь 29. Это квартиры, когда в галузі будівництва 

стагнація і криза, і стоять непродані квартири, ви не можете знайти "атовцям"? 

Голова Одеської облдержадміністрації, великий патріот і борець з корупцією не 

встиг купити одну квартиру в Одесі? Одну!   

Чернівецька область – сім, сама маленька в Україні, Одеська – одна і ту 

не купили, гроші були  на рахунку. А потім вони приходять до  нас. Далі  що ми 
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робимо? Я можу сказати, що  вас підставили тим, що  уряд виділив 320 

мільйонів, ви понизили  до 165-ти і з них лише 105 використали.  

Це не є  не виконання програм  63 відсотки, це  є виконання програм 32,9. 

От розженіть їх все. Тому що в цьому році уряд знову дав 319 мільйонів. 

Давайте мы, ну нас сейчас же будут обвинять в НАБУ подадуть, що ми 

питаємось влезать в не "наше". Давайте мы поможем  вам это сделать,  вызвать 

всех губернаторов, я не знаю, что с ними делать, ну как? Деньги есть. У нас  две 

проблемы  в стране, когда денег нет и когда деньги есть, честно говоря. Отчет 

закончил. 

 

_______________. Якщо  можна. У вас запал, я так дивлюся, вже той, да? 

З приводу антикорупційної діяльності я хочу сказати тільки одне, що вони так 

глибоко копали, що вийшли на самих себе.  

А щодо виконання, дивіться у Львові виконано на 100 відсотків. Садовий 

робить передвиборчу кампанію, він повністю виконав все. А чомусь цей робить 

за чужі  гроші, да і він не виконав нічого. Київ, між іншим, більш-менш 

виконує.  

Одне питання, може  їм воно не треба, так давайте заберемо це на… 

 

БУРБАК М.Ю. Ні, ну просто у кожного голови ОДА  введена штатна  

одиниця, правильно, ваш  представник. 

 

ДЕРЕВ'ЯНКО А.В. Ні, він представник служби, це… він не підчиняється, 

але гроші знаходять в облдержадміністрації.  

 

БУРБАК М.Ю. Розумієш? Вони все й мають, структуру мають, але  ніхто 

нічого, взагалі, не робить. Одразу кажу, що як голова фракції сьогодні ініціював 

розгляд на коаліції питання звіту голів ОДА також.  

 

_______________. Будемо  розглядати.  
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БУРБАК М.Ю. Тому що всі хочуть звіт уряд, тому що Київ дав гроші, але 

на місцях ніц не роблять, але то відповідальність Києва. 

 

_______________. Ні, потім винуват ……. 

 

БУРБАК М.Ю. Сто відсотків. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Хорошо. Я считаю, что вся критика она достаточно 

объективна… 

И мы действительно на протяжении последних трех месяцев этим 

занимаемся. На самом деле, действительно, парадокс в том, что 

налогоплательщики платят деньги, Кабинет Министров их выделяет бойцам 

АТО, инвалидам это нужно, а чиновнику это не надо.  

 

ДЕРЕВ'ЯНКО А.В. Олександр Юрійович, я з вами не згодний.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Так не должно быть. Вот в априори своей так не должно 

быть. Я понимаю, там, низкие зарплаты, я понимаю, что особо никто работать 

не хочет, я понимаю, что депрессивное настроение. Все понятно! Может, 

солнышко выйдет и будет получше. Но это все равно не оправдание. Это все 

равно не оправдание.  

 

ДЕРЕВ'ЯНКО А.В. Олесандр Юрьевич. Я хотів би  повести, що всі, хто 

були готові до протезування, всі відпротезовані. Те, що була виділена така 

велика сума, ми казали, що такої суми не повинно бути. Але ніхто не знав, які 

будуть трати. Ми по максимуму людей протезуємо в Україні. У нас 

відпротезовано більше 160 чоловік. Ми не відмовляємося від протезу, але не 

можна використати кошти, якщо людина не готова. Тому був перерозподіл, і я 

вам доповідав, що ми ці кошти… перерозподіл був.  
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БУРБАК М.Ю. Артур Валентинович, вот сидят участники АТО. Вы 

думаете, я вот… Вы же тоже… ну, не вчерашний, не сегодняшний. Вы думаете, 

этот аргумент кто-то услышит? Я сколько вижу форумов, сколько объявлений: 

собираем на протез. А я им говорю, не надо собирать, потому что деньги есть. 

А вы тут говорите, человек к протезу не готов! Так я чего-то не понимаю.  

 

ДЕРЕВ'ЯНКО А.В. Чоловік не готовий до протезування. Ми ж не можемо 

його взяти  і дати йому протез. Кожен протез – це індивідуальний заказ. І цей 

заказ виконується. Те, що кажуть, що збирають кришечки, якраз зараз…   

 

БУРБАК М.Ю. Я не про крышечки! Я не про крышечки! Я про деньги, 

что собирают деньги на протезування за кордоном.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Фейсбук посмотрите там… (Шум у залі)  

 

БУРБАК М.Ю. Ну, подожди, каждый день объявление? Ну, что, не так? 

Так! Это же правда!  

 

ДЕРЕВ'ЯНКО А.В. Шановні народні депутати!.. 

 

БУРБАК М.Ю. … извините, пожалуйста, 130 миллионов – это 130 

протезов на протяжении года. Я не верю, что в мире нет 130 компаний разных, 

которые протезируют в любой части мира и нельзя им дать заказ и подготовить 

человека? Не верю! Германия, Австрия, Дания, Швеция! Вам что, найти, где 

протезируют?  

 

ДЕРЕВ'ЯНКО А.В. Ми знайшли. І основні протезисти, які роблять верхні 

кінцівки, їх всього чотири країни – це Германія, це Австрія, це компанія….. і 

Італія, і польські протези, це знову таки під Германією, всі сидять, вони беруть 
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комплектуючі там. Відправити людину просто в Польщу або та той кінець 

світу, десь в Америку, немає сенсу в цьому, тому що… 

 

БУРБАК М.Ю. А чому немає? У вас гроші є, відправте її. 

 

ДЕРЕВ'ЯНКО А.В. Тому що сервісне обслуговування вони будуть 

проходити тут. 

 

БУРБАК М.Ю. Ну потратьте эти деньги, вы от них отказались, вот 

государство дало, потратьте их с умом, отправьте человека, подготовьте его 

там. 

 

ДЕРЕВ'ЯНКО А.В. Всі, хто були готові, ми всіх відправили. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Артур Валентинович, я могу еще понять одно, что вы 

никогда с этим не сталкивались, не было опыта работы и так далее, и тому 

подобное, поэтому я могу какбы сейчас говорить об этом, что мы понимаем, 

что нужно было период тому, чтобы, наверное, научиться как это нужно делать, 

где нужно общаться, где это искать. Но я вас убедительно прошу, 2016 год, 

если этим начать заниматься в ноябре месяце, то вы точно не успеете, если 

этим начать заниматься сейчас, а не в ноябре, ну к Новому году когда будим 

подводить итоги, то есть перед Новым годом все начали лихорадочно с 

папочками бегать и вспоминать: "О, у нас же тут конец года." 

Поэтому убедительная просьба начать это действовать не с ноября, а с 

февраля. И тогда, я думаю, все до конца года будет выполнено и сделано. 

 

ДЕРЕВ'ЯНКО А.В. У нас на теперішній час 35 учасників АТО, які 

повинні будуть протезуватися закордоном. Якщо навіть взяти по 2 мільйони 

гривень, у нас 70-80 мільйонів їх хватить, але ми не знаємо будуть якісь втрати 
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чи не будуть, тому перерозподіл, який буде, ми на середину 16-го року можемо 

подати. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Артур Валентинович, вы меня услышали, что… 

 

ДЕРЕВ'ЯНКО А.В. Я вас почув, Олександр Юрійович. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Еще раз повторяю. Московское время 12 часов. 

 

ДЕРЕВ'ЯНКО А.В. По житлу теж можу надати інформацію, що… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Мы понимаем, что вам нужно было первое время для 

того, чтобы освоиться, начать работать и это какой-то промежуток времени. 

Поэтому повторяю, убедительная просьба, в 2016 году работать более 

эффективно, точка. 

 

ДЕРЕВ'ЯНКО А.В. Все зрозуміло. 

 

БУРБАК М.Ю. И, Артур Валентинович, мы ж встречаемся 2 раза в месяц, 

правильно. 

 

ДЕРЕВ'ЯНКО А.В. Так. 

 

БУРБАК М.Ю. Есть же прямая связь. Это не вопрос к вас, честно. Где 

наша помощь нужна, мы готовы подставить плечо.  

Вот дайте нам звіт каждый месяц, скажите: "Вот там губернатор не 

работает, не хочет покупать квартиры, не делает тендер", это две секунды, мы с 

ним разберемся. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Гарантированно. 
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БУРБАК М.Ю. Понимаете, вы не хотите их подставлять, говорить что тот 

не сделал, тот плохо делает, а потом по концовке мы к вам обращаемся, 

правильно. Оно вам надо?  

Вы нам скажите: "Вот в Черновицкой области плохо работают, бла-бла-

бла", все приехал на место, разобрался и все начинает работать. 

 

ДЕРЕВ'ЯНКО А.В. Ми одну програму запустили по системі 

децентралізації, в ітоге маємо, що соціально-професійна адаптацію вони 

виконали на 30 відсотків і гроші повернули з бюджету знову таки в бюджет, 

хоча гроші були всі в регіонах. 

 

БУРБАК М.Ю. Давайте от кожний місяць ви нам будете говорити де 

треба допомога, и все 

 

ДЕРЕВ'ЯНКО А.В. Зрозуміло. 

 

БУРБАК М.Ю. Хорошо?  

 

ДЕРЕВ'ЯНКО А.В. Так. 

 

БУРБАК М.Ю. Окей. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. …заканчивая эту тему, я еще дам слово всем народным 

депутатам. Я начало каждого нашего заседания начинаю приблизительно с 

одного: чем помочь. Наверное, это не раз в стенограммах это и вы сами все это 

слышали, еще раз говорю. Если вам ничего не надо, если вы к нам не 

обращаетесь, значит все хорошо, но когда смотришь в конце года, то оно не 

очень хорошо. 
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Поэтому, пожалуйста, начинаем год не с ноября месяца и ладно, прощаем 

даже январь, а с февраля. Хорошо? 

Кто-то хочет еще из народных депутатов? 

Какое предложение по первому вопросу? 

 

БУРБАК М.Ю. (Ну чути) Міністр соціальної політики стосовно зволікань 

з імплементацією прийнятих Верховною Радою законів. 

 

_______________. (Не чути) 

  

БУРБАК М.Ю. Зобов'язати провести оргвиводи, вжити заходів  

оперативних врахувань і, третє, звернутися до, дати доручення секретаріату 

нашого комітету стосовно розробки процедури супроводження кожного 

законопроекту з моменту його прийняття, що ми супроводили процедуру 

імплементації, висвітлення в засобах масової інформації і на сайті Верховної 

Ради. Хто – "за"? 

 (Загальна дискусія) 

   

ГОЛОВУЮЧИЙ. Сергей Александрович, что у вас, как обстоят дела?  

 

АРТЮХ С.О. Значить, якщо скажімо, шановні народні депутати дуже  

коротко, то  план  виконання бюджетної програми по фонду  в цілому складає 

98,9 відсотка. 

Значить, основні  напрямки діяльності фонду і фінансової програми це 

заходи: соціально-трудової і професійної реабілітації інвалідів, реабілітації  

дітей-інвалідів, фінансова підтримка  громадських організацій інвалідів.  

Значить у 2015 році, тобто в минулому  на виконання вищезазначених 

програм фондом передбачено 1 мільярд 283 мільйони 560 тисяч гривень.  

Значить по загальному фонду у 2015 році, значить, одна із програм  це 

санаторно-курортне лікування. Сама програма санаторно-курортного лікування 
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передбачає  дуже значні витрати, але,  значить, ми працю в межах виділених 

коштів. Це було 91 і… мільйон 172 тисячі.  

Єдине, що хотілось б  зауважити це те, що потреба в забезпеченні 

санаторно-курортним лікуванням не відповідає, скажімо, тим коштам, чи кошти  

не відповідають тим потребам. 

Значить, потреба на лікування, оздоровлення інвалідів-спинальників  

складає на рік 6 тисяч 742 путівки, а ми тільки змогли забезпечити десь 

приблизно півтори тисячі путівок. Це  на суму коштів. Потреба в оздоровленні  

інших нозологій – 137 тисяч, а ми змогли забезпечити тільки 13,579 і плюс до 

цього ще супроводжуючі особи, то, скажімо, процент забезпечення – там  від 10 

до 20 відсотків це дуже конфліктна ситуація. І тому, значить, в рамках цих, 

скажімо, показників виконання практично 99 відсотків не забезпечили, там, 

незначною кількістю через просто технічні можливості, там, де є недоїзди, де 

санаторії провели неправильні  розрахунок, тобто, ну, скажімо, розбіжність у 

забезпеченні була дуже незначною. Але ми, скажімо, якістю цієї роботи 

забезпечили мінімальну конфліктність, при тому що дефіцит забезпечення дуже 

високий. 

Забезпечення окремих категорій інвалідів технічними та іншими 

засобами реабілітації. Це програма, яка передбачала 906 мільйонів. 135 тисяч у 

минулому році – Василь Васильович уже сказав, що до цих 906 мільйонів були 

долучені в кінці року 88 мільйонів 723 тисячі, що суттєво допомогло вирівняти 

ситуацію по дефіциту забезпечення людей з інвалідністю основними засобами 

реабілітації і протезно-ортопедичними виробами. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Маленькая реплика. Вы между собой как-то 

взаимодействуете, нет? 

 

АРТЮХ С.О. Ми ж підпорядковані, підлеглі. 

 



30 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Нет, я не с министерством, я говорю с Артуром 

Валентиновичем. 

 

АРТЮХ С.О. Так, аякже, да. А я прокоментую трішки. 

У нас абсолютно є, скажімо, налагоджена співпраця, і обмін інформацією, 

і визначення, скажімо, основних пріоритетів. І ми разом розв'язуємо, в тому 

числі і щодо забезпечення людей з інвалідністю - учасників бойових дій АТО 

засобами реабілітації і іншими… по програмах, які передбачає… які забезпечує 

виконання фонд. Я прокоментую, якщо, наприклад, так, щоб коротенько. 

У нас, получається, станом на 01.01.16-го підприємством фактично 

виконано індивідуальні заявки інвалідів, дітей-інвалідів, учасників АТО та 

інших пільгових категорій на забезпечення технічними засобами реабілітації на 

суму 898 тисяч, у тому числі на 11 мільйонів 723,6 – це забезпечені по цій 

програмі учасники АТО. 

Якщо конкретніше по напрямках, можу розшифрувати, якими саме 

виробами… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. У вас есть такое реестр… 

 

АРТЮХ С.О. Все є, да, так. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. С фамилиями? 

 

АРТЮХ С.О. Так, ну аякже? У даному випадку ми не маємо, але можемо 

надати, є, обов'язково, обов'язково, да. 141 тисяча, видано за цей рік 141,4 тисяч 

одиниць протезно-ортопедичних виробів, це отримало їх 50,4 тисяч осіб на 

загальну…. сума, яка була витрачена, 315 мільйонів 633 тисячі. І в тому числі 

для 131 особи учасників АТО було видано 215 одиниць засобів на суму 11 

мільйонів 180 тисяч гривень. 
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ГОЛОВУЮЧИЙ. А вы составьте нам отчет, мы посмотрим, и хотелось бы 

сразу же, чтоб вы давали не в суммах денег, а в количестве людей. 

 

АРТЮХ С.О. Є ж, я ж коментую. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Есть количество людей. И, если можно, еще в разбивках 

по областям. 

 

АРТЮХ С.О. Тут немає у нас, ми зробимо це. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Сделайте еще в разбивках, пожалуйста, по областям. 

 

АРТЮХ С.О. Добре. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Чтобы я мог раздать всем членам комитета.  

 

АРТЮХ С.О. Що стосується програми фінансова підтримка громадських 

організацій інвалідів", вона в минулому році була забезпечена на виконанні 100 

відсотків і було незначне невиконання, не використання коштів, ціла низка, 

скажімо, є питань, але це, скажімо, це треба обговорювати по кожній 

громадській організації, чому вона не використала, основна робота була 

виконана і конфлікти, які виникали на початку року, вони були нівельовані на 

кінець року. Реабілітація дітей-інвалідів, це програма така коротка, 675 тисяч і 

вона 100 відсотків профінансована була. 

Що стосується програми фінансування центрів реабілітації, Василь 

Васильович уже це сказав, я трошки більше можу додати лише, що ми в 

минулому році виконали і доручення, і це спільне бачення зміцнення 

матеріально технічної бази львівського центру реабілітації, який сьогодні, 

скажімо так, орієнтується і профілюється на надання комплексної 

реабілітаційної допомоги учасникам і інвалідам бойових дій, учасникам АТО. 
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Сьогодні наші центри реабілітації, які є в системі, вони якби були зорієнтовані 

до цього на громадянське суспільство, тому і програми, і умови вони були, 

скажімо, більш лояльними. А сьогодні  більш, скажімо, розширені вимоги і до 

якості, до, скажімо, переліку реабілітаційних послуг. І в цьому 2015 році було 

виділено на зміцнення МТБ, на добудову закладу 30 мільйонів, це от, скажімо 

так, за рішення міністерства і  за рішенням всіх, скажімо так, соціальних 

партнерів. 

Я думаю, що в цьому році вони обіцяють запустити цей  об'єкт в роботу і 

ми будемо мати  результат по  оздоровленню категорій людей, учасників АТО, 

що я й казав. 

 

ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ. 300 місць. 

 

АРТЮХ С.О. До речі 300 місць. Це досить для нас потужно. 

Другим баченням – є розширення матеріальної допомоги фінансової 

центру реабілітації в місті Лютіж, у Вінниці. 

І таким чином, вони теж цей центр реабілітації  для  інвалідів дорослих я 

думаю, що в цьому році вони теж долучаться до… скажімо, повноцінного    

надання реабілітаційних послуг, зорієнтованих на людей, які отримували  

інвалідність в зоні бойових дій.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Я думаю, в Лютеж можно будет съездить посмотреть.  

(Загальна дискусія) 

 

АРТЮХ С.О. А Львів обов'язково – там  є на що подивитися. 

 

_______________. Львів – це новий  корпус… 

 

_______________. Давайте ехать туда, где не на что смотреть, а где нужно 

что-то делать. 
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(Загальна дискусія) 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. …  пока для того, чтоб всех собрать членов комитета, 

поедем… 

 

_______________. Давайте сделаем выездное заседание комитета. 

 

АРТЮХ С.О.  Це буде не соромно, повірте. 

 

_______________. (Не чути) 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Хорошо, хотел вас спросить по поводу рабочих мест 

для инвалидов, что у нас происходит? Мы ж та закон зарегистрировали?  

(Загальна дискусія) 

Працевлаштування інвалідів. 

 

(?) БУРБАК М.Ю. Да, конечно, …..  лоббирует интересы Фирташа…. 

….роботодателя.   

(Загальна дискусія) 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Ну ничего мы тогда  подымем как бы такую 

публичную… На самом деле это нормальна практика во всем мире по поводу 

рабочих мест для инвалидов. У всех есть, во всех странах есть проценты, 

которые обязательны. Хорошо. Спасибо. 

Еще раз говорю, со всем нашим хорошим отношением к министерству, но 

так быть не может. 

 

_______________. Олександр Юрійович, загальна тенденція… 

 



34 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Загальна тенденція очень плохая. Семь законов, и 

каждый закон на 3-4 месяца позже. Даже не хочу слышать обсуждение этого, 

ни комментариев. Это плохо! Точка. Притом, что вы имеете, ну, достаточно 

серьезную поддержку внутри комитета, нормальную поддержку фракций, это 

плохо. Все, что я могу сказать, вот честно говорю. И любое ваше оправдание, 

ну, извините, честно – это в никуда, вот в никуда. Не составляет проблему, там, 

мне и Максиму зайти в Кабинет Министров и решить вопрос, ну, достаточно 

быстро, если нужна помощь. Или, там, соответствующие письма, которые 

нужно написать, чтобы ускорить процесс, или воспользоваться средством 

связью, я имею ввиду телефон, не телефонным правом, а средством связи, да, и 

перезвонить. Ну, не составляет проблем, правда. Если нужна шашка, мы вон у 

Жени попросим. Поэтому, честно, плохо. Такого больше чтобы у нас не было. 

Кстати, с Министерством обороны у вас тоже полное взаимодействие? 

 

_______________. Шановний голова комітету, ніяких питань і проблем на 

сьогоднішній час ми не відчуваємо: тільки допомогу і спільну роботу як з 

міністерством, так і з Державною службою у справах ветеранів і 

антитерористичної операції. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Хорошо. Спасибо. 

Переходим ко второму вопросу: про проект Закону про внесення змін до 

Закону України "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям" 

(щодо соціального захисту членів сімей учасників антитерористичної операції) 

(законопроект 3339) народного депутата Демчака, фракция "Блок Петра 

Порошенка". Есть кто-то. 

 

_______________.  Да. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Пожалуйста. 
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АНТОНЮК Л.Й. Шановні народні депутати, даним законопроектом 

пропонується внести зміни до Закону України  "Про державну соціальну 

допомогу малозабезпеченим сім'ям", які передбачають, що до сукупного  

доходу сім'ї при призначенні допомоги не враховується грошове  забезпечення 

військовослужбовців, осіб рядового та  начальницького складу, які беруть 

безпосередньо  участь у антитерористичній операції на час її проведення.  

Слід зазначити, що аналогічна норма щодо неврахування доходів 

військовослужбовців, які беруть участь в АТО на час її  проведення вже діє при 

розрахунку на призначення житлової субсидії.  

Тому запровадження при  призначення державної соціальної допомоги  

малозабезпеченим сім'ям є логічною та доцільною. 

Також, варто зауважити, що Міністерство соціальної політики, 

Міністерство оборони, а також Головне науково-експертне управління  

підтримує даний законопроект. І на минулому тижні вже було рішення 

Комітету з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного  забезпечення  

підтримати  законопроект за основу  та в цілому.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Спросим драконовский орган. Минфин, что поэтому 

поводу думают. Есть  Минфин у нас? Нет Минфина  у нас да.    

 

_______________.  Они сегодня не придут. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Жалко. А чого Минфина нет? Тоже протестуют против 

чего не будь. 

 

_______________. (Не чути)  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Напишите благодарственное письмо за не приход в 

комитет.   

Хорошо, нет Минфина, тогда в Минсоцполитики спросим.  
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ШЕВЧЕНКО В.В. Мінсоцполітики тут підтримує. Відповідно, і цей  

законопроект розглядався на  економічному урядовому комітеті був відхилений 

якраз за пропозицією Міністерства фінансів.  

Позиція Міністерства фінансів  заключалась, в тому  що фактично у нас 

система субсидій, яка  передбачає надання допомоги, передбачає оплату 

житлово-комунальних послуг у багатьох випадках навіть менше, ніж це 

передбачено для учасників  бойових дій. Учасники бойових  дій по  житлово-

комунальних послугах сплачують 75 відсотків, про те субсидія, якщо вона 

розраховується за формулою – чим менше дохід на сім'ю, тим більше допомога.  

Фактично для простоти розрахунку, це береться 6 з половиною відсотків 

від доходу на одного члена сім'ї. Тобто в такому розрізі дійсно субсидії є 

вигіднішими, але для того, щоб не чіпати достатньо складну систему пільг, 

управління соцзахисту, яке нараховує, у них є два формати, один формат – це 

пільги, і тоді вони чітко рахують 75 відсотків, і другий – це субсидія, там, де 

фактично працює формула і там працює автоматично зв'язок з податковою, з 

Пенсійним фондом, що дає можливість розраховувати навіть кращі умови. 

Єдине, що тут статус учасника бойових дій зараз уже має не посвідчення, яке 

передбачає пільги, а передбачає, що людина захищала державу. І тому в даному 

випадку, на нашу думку, варто дотримуватись все-таки відповідних змін, ну і 

відповідно тому ми і підтримували. Позиція Мінфіну, я вже сказав чому в 

даному випадку була протилежна. 

 

БУРБАК М.Ю. Василь Васильович, скажіть, будь ласка, а скільки період 

нарахування пільги, тобто скільки часу ви витрачаєте для того, щоб порахувати 

сукупний дохід, взяти всі довідки і нарахувати пільгу? Плюс-мінус. Місяць, 

два, три? 

 

ШЕВЧЕНКО В.В. По субсидіях це складає 10 днів і ніяких звернень, 

тобто фактично… 
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БУРБАК М.Ю. Я знаю, а по іншим? 

 

ШЕВЧЕНКО В.В. По інших там це стосується родин загиблих, там, де 

передбачається надання довідки. Там, де ця інформація паралельно може бути 

надана, то вона отримується в такому ж режимі. 

 

БУРБАК М.Ю. Просто дивіться, тут законом передбачається, що до 

сукупного доходу сім'ї не враховується грошове забезпечення 

військовослужбовців осіб рядового, начальницького складу, які беруть 

безпосередню участь  в антитерористичній операцїї  на час її проведення, так. 

Тобто я, от сім'я нараховує, тобто збирає документи для того, щоб 

отримати пільгу, так? 

 

ШЕВЧЕНКО В.В. Так. 

 

БЕРБАК М.Ю. Пільга у нас діє в часі скільки? Ну субсидія кожен рік, 

правильно, призначається? 

 

ШЕВЧЕНКО В.В. Ну якщо людина не попередила, то вона автоматично 

продовжується на наступний рік. 

 

БУРБАК М.Ю. Продовжується. Тобто у нас, лише цим законом 

передбачається на період служби в АТО. Служба в АТО складає рік. 

 

ШЕВЧЕНКО В.В. Ну, є зараз до закінчення АТО. 

 

БУРБАК М.Ю. Ну тут написано… (Шум узалі) "які беруть безпосередню 

участь в антитерористичній операції на час її проведення". Я знаю, що 
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мобілізують на рік, правильно? А там ще, поки не було заміни, значить рік і 

чотири місяці, десь так приблизно. Так?  

 

ШЕВЧЕНКО В.В. Це в Збройних Силах. А в Нацгвардії, там 

контрактники, тобто вони були спочатку резервістами. Потім вони їх 

переоформили у контрактники.  

 

БУРБАК М.Ю. Розумієте, до чого?.. От зараз Міністерство соцполітики 

отримує ще купу роботи для того, щоб нараховувати пільгу, яку будуть 

обраховувати, нараховувати місяці 3-4. Людина служить рік, потім вона 

переходить назад, і тепер її сукупний дохід будуть все ж таки вираховувати по-

іншому. Так?  

 

_______________. Можна я одне дам зауваження, що, фактично, не 

потрібно там по-новому запускати  якусь процедуру. Просто сім'ї, які наразі 

вже отримують цю соціальну допомогу, малозабезпечені, цю пільгу, вони не 

втратять її у зв'язку з тим, що батько там пішов служити в АТО.  

 

БУРБАК М.Ю. Ні, тут просто на час її проведення. Тобто ми зараз будемо 

займатися тим, що… От мобілізували, нам треба перерахувати. Йому надали 

пільгу… Розумієте, що кажуть? А потім він повернувся звідти, знову пішов на 

роботу, і цю пільгу треба знову перераховувати.  

 

_______________.  Ну, це ж малозабезпечена сім'я. Він, не факт, що він 

піде на… Вже встановлений факт, що це малозабезпечена сім'я. Він іде в АТО, 

йому там платять кошти. Ну, це ж… І вони зараз враховується, але хоча він   їх 

всі там витрачає на себе. Тобто сім'я визнана малозабезпечена ще до того, як він 

пішов в АТО.  
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БУРБАК М.Ю. Ні, я… Ви не розумієте, що кажете. Що все є таки оце 

дія… дія цього закону буде поширюватися на малозабезпечену сім'ю лише на 

час перебування в АТО. Тільки в АТО, розумієте? Тільки рік. Я не вважаю, що 

він популістичний закон, але десь так воно і виглядає.  

От поки там служиш, тобі пільга надається, тільки ти прийшов назад, 

вона у тебе забереться.  

 

_______________.  Не забирається.  

 

БУРБАК М.Ю.  Чому?  

 

_______________.  Тому що люди в селі не працюють, і ця сім'я так і 

залишається малозабезпеченою.  

 

БУРБАК М.Ю. Ні, так то в селі. А люди в місті працюють. Ну, от ви 

розумієте? Якщо ми хочемо передбачити, то тут треба щось робити. Тому що 

це лише часткове вирішення проблем.  

 

_______________. А чого всі кошти…  

 

_______________. Тому що такий факт. Він отримує свої там 2 тисячі 

гривень, і на них і живе.  

 

БУРБАК М.Ю. 7 тисяч. Вже 7 тисяч.  

 

ШЕВЧЕНКО В.В. Шановні народні депутати, ми знаходимося у 

декількох площинах. Перша площина – це, фактично, компенсація 

роботодавцям в цьому році не встановлена. Тому що з бюджету направлені 

додаткові кошти на виплати заробітних плат військовослужбовцям значно 

підняті при порівнянні з попереднім роком. Малого того, компенсація 
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покладена на роботодавців. Тобто, якщо людина мала роботу, вона отримує 

заробітну плату плюс… на роботі, плюс підвищену заробітну плату, якщо це 

зона АТО. Плюс, якщо це зона бойових дій, там, я думаю, в Міноборони… 

коефіцієнти. Тобто фактично… 

(Загальна дискусія) 

  

_______________. Шановний Олександр Юрійович, шановні народні 

депутати! Завдяки Прем'єр-міністру України Арсенію Петровичу Яценюку була 

щойно прийнята Постанова Кабінету Міністрів "Щодо впорядкування 

грошового забезпечення військовослужбовців, осіб рядового, начальницького 

складу", яка визначає на сьогоднішній день… Але єдине застереження, що це з 

бюджету Міністерства оборони. Ну, військовослужбовець контракту, по 

першому контракту, просто рядовий – 7 тисяч, командир відділення – 8 тисяч, 

командир взводу – 10 з половиною, командир роти – 11, командир батальйону – 

13, командир бригади – 16. Це в пунктах постійної дислокації. Когда они 

перемещают сюда ротно-опорные пункты – військовослужбовці мене 

розуміють, - півтора по фронту, півтора в глибину, передний край, где мы 

находимся, Збройні Сили, плюс 4 200. Решта всі хлопці – плюс 1 тисяча 200. 

Отаке зараз визначено фінансове… 

Но нас немного обходят все равно, Максим Юрьевич, полицмены. 

Постанова 988: у них полковник, посадовий оклад, на жаль, и у меня как в 

запасе, я тоже имею воинское звание, 135; у них зараз стало 2 тысячи 400, 

только за звание, не говоря про посадовий оклад. Доповідь закінчив, товариш… 

 

БУРБАК М.Ю. А у мене за керівника фракції  ….. гривень…. а як у 

голови комітету було 60. (Не чути) 

 

 _______________. Ні, ну я констатую факт просто. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Здоровая конкуренция – это нормально, все правильно. 
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БУРБАК М.Ю. Я тогда молчу. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. … думаете, что он все деньги оставляет себе? 

 

_______________. И делить вот: в селе – нет, а в городе – да…  

(Загальна дискусія) 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. У меня один вопрос на самом деле: сколько это будет 

стоить бюджету, наш закон? 

 

ШЕВЧЕНКО В.В. Ну, на самом деле, в межах, правильно сьогодні 

представник Міноборони сказав, що сьогодні бюджет може дозволити 

виплатити тільки військовослужбовцям і… 

(Загальна дискусія) 

  

_______________. Значить служать сейчас, ви правильно зауважили, 

сейчас буде чергова хвиля, здесь… На рік ми запрошуємо, рік, да, ми єдине, 

коли …… може бути затримка не більше місяця, все. 

 

БУРБАК М.Ю.  …сейчас служат в АТО? 

 

_______________. В АТО? Ну приблизно, можна це казати, где-то по… 

 

БУРБАК М.Ю. (Не чути) 

  

_______________. 60 тисяч. 

 

БУРБАК М.Ю. 60 тысяч, от про что мы говорим, 60 тысяч. 
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_______________. Військовослужбовці Збройних Сил, Максим Юрійович, 

Збройних Сил, я не беру інше. 

 

БУРБАК М.Ю. Сколько из них малозабезпечених сімей? 

 

_______________. Всі. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Все.  

 

_______________. Почему? Мало, маленький відсоток малозабезпечених.  

малий відсоток малозабезпечених. 

(Загальна дискусія) 

  

_______________. Офіційно по ……… 80 відсотків населення України 

перебувають за межею бідності. А у вас малий відсоток? 

 

_______________. Ні, це не то. 

(Загальна дискусія) 

  

БУРБАК М.Ю. Я впевнений, що от тепер ми повернемося до 

імплементації цього закону, нуль буде імплементація цього закону, чесно 

кажучи. Ето добре гасло, але імплементації 0. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. У меня предложение следующее. Перенести 

рассмотрение данного закона, отправить письмо в Министерство финансов, 

пускай дадут расчет сколько это будет стоить бюджету. 

 

БУРБАК М.Ю. Василий Васильевич, а вы понимаете как его 

имплементировать? От честно, я от теряюсь в догадках. 
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ШЕВЧЕНКО В.В. Просто Верховна Рада прийняла рішення тоді, що ми 

переходимо на монетизацію, підтримку незахищених верств населення. 

Незахищені – це ті люди, які мають низькі доходи, у нас встановлена межа 

прожиткового мінімуму, встановлені обмеження кого ми підтримуємо. У нас на 

сьогоднішній день фактично Пенсійний фонд значні витрати несе, але наступна 

складова по військовослужбовцям, навіть виплати, про які ми говоримо, 

здійснюються через доплати, тому що фактично коли ми будемо говорити про 

виплати пенсій військовослужбовцям чи військовозобов'язаним, то відповідно 

ці пенсії повинні бути прив'язані, на це бюджетних витрат не вистачає, вистачає 

тільки на виплати відповідні Збройним Силам.  

Для всіх інших це система, яка передбачала б соціальний захист через 

субсидії, пільги, ну, і, відповідно, підтримку незахищених верств населення 

через низькіц доходи.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ну, я вам скажу, что мое ощущение, что есть об этом, 

был закон там в прошлом году, когда зарплаты были там, действительно, по 2 

тысячи, по полторы тысячи гривень, это  было бы актуально. Когда сейчас их 

подняли в 3-4 раза в этом году, и бюджет это выделил, ну, и еще плюс к 

поднятию, еще плюс льготу… Ну, это не совсем правильно. Где эти деньги 

брать просто? Поэтому… (Загальна дискусія) Поэтому мое предложение – 

перенести на  следующую среду, написать письмо на Минфин, чтобы они дали 

расчет по данному закону.  

 

_______________. Якщо сім'я є малозабезпеченою і сьогодні вас 

викликають в зону АТО, вона просто продовжує отримувати свою пільгу, яку 

отримує.  

 

БУРБАК М.Ю. І він повертається назад, і …  
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_______________.  Ну, пільга встановлюється тільки на півроку. Тут 

справа в тому… (Загальна дискусія) … державна соціальна допомога…  

 

БУРБАК М.Ю.  …и потом все. И потом опять …… работать где-то.  

 

_______________. Ні, сама державна соціальна допомога 

малозабезпеченим сім'ям, це вона призначається на півроку і з подальшим 

переглядом її. І це для дітей віком до одного року, якщо малозабезпечена сім'я, 

і…  

 

_______________. Це ті, хто має дітей?  

 

_______________.  Так, 770 гривень – це якщо одна дитина до трьох років 

і 2111 гривень, якщо дві дитини віком до трьох років. Це виключно стосується 

тільки державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям, в яких двоє 

дітей.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Давайте Минфин посчитает. Если это как бы… если 

нормальные как бы там будут цифры и нормальный этот самый, нет 

возражений. Я просто… мы просто не можем понять, сколько это будет стоить. 

То есть закон принять можем, если он потом не будет выполняться, то мы 

просто введем опять в стране достаточно большой социальный… социальную 

напругу, навантаження. Если не будет просто выполняться.  В этом проблема.  

Если Минфин… Я понимаю, Минфин всегда скажет, что денег нет. Это 

тоже понятно. Но мы сами соизмерим просто размеры бюджета и о каких 

суммах мы говорим.  

Принимается такое решение? Кто за такое решение, прошу 

проголосовать. Спасибо.  

Третий вопрос, проект Закону про внесення змін до Кодексу України про 

адміністративні порушення (щодо відповідальності за порушення у встановлені 
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в законом строки визнання товарів (предметів) гуманітарною допомогою). 

Максима законопроект, Бурбака. 

 

БУРБАК М.Ю. Шановні колеги, коротко.  

8 грудня минулого року ми прийняли Закон України "Про внесення змін 

до Закону України "Про гуманітарну допомогу" (щодо недопущення 

затягування строків проведення всіх цих контролів, визнання… всього цього). 

А тому ми чисто технічно – я продовжую далі, - тому що ми встановлюємо, що 

ці особи повинні, але покарання ми за це не встановлюємо. А я хочу внести 

зміни в Кодекс України про адміністративне правопорушення і передбачити 

санкції за порушення строків проведення різних видів контролю, щоб у 

чиновника руки не чесалися. І тут штраф від 100 до 200 податкових мінімумів 

доходів громадян за нерозміщення посадової особи на веб-сайтах, за 

ненаправлення посадовими особами документів в органи доходів зборів. Тобто 

далі продовжую систематично боротися з заскорузлим чиновництвом на 

місцях. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Чтобы штраф был просто не больше их зарплаты. 

 

БУРБАК М.Ю. Нет, 200-500, это так от будет, это их проблема. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Чтобы штраф был не больше зарплаты хотя бы. 

 

БУРБАК М.Ю. Тому що ми встановлюємо, що вони повинні, а санкції ми 

не встановлюємо. 

Тому вношу зміни. 

 

_______________. (Не чути) 

  

БУРБАК М.Ю. Хто – "за"? 
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Сейчас, подожди. 

Там есть какой-то законопроект, который принят в первом чтении по 

этому поводу или нет? 

 

_______________. Ні, там просто прийняли закон… трошки ми… до 

другого читання, ми не головні, але там треба буде відкоригувати номер статті. 

Там вже стигли прийняти… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Кто за данный закон?  

Спасибо, единогласно. 

  

БУРБАК М.Ю. Спасибо большое за поддержку, коллеги. 

 

_______________. За основу, так? 

 

БУРБАК М.Ю. Да. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Или за основу и в целом? 

 

_______________. (Не чути) 

  

_______________. Ми не головні і ми не зможемо, на жаль. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Хорошо, за основу, за основу. 

 

БУРБАК М.Ю. Дякую. 
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Четверте питання. Проект Закону про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України (щодо технічних регламентів та оцінки 

відповідальності), законопроект 3724 народного депутата Кіраля. 

Є хто доповідає його? Будь ласка. 

 

ВІТКІН Л.М. Шановні народні депутати, директор Департаменту 

технічного регулювання Мінекономрозвитку, Віткін Леонід Михайлович.  

 

БУРБАК М.Ю. А вы запустили через депутата, да? 

 

ВІТКІН Л.М. Да. 

 

БУРБАК М.Ю. Тогда – "за".   

  

ВІТКІН Л.М. От для того, щоб зменшити оці бюрократичні процедури, 

тут якраз скористалися тим, що ви казали, от цим механізмом. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. А это просто… 

 

_______________. (Не чути) 

  

ВІТКІН Л.М. Ну інакше погрузнемо в цих узгодженнях- 

переузгодженнях, а роботу не зробимо. 

Основне, коротко, щоб довго не казати, значить це приведення нашої 

системи технічного регулювання, метрології до європейської моделі. Цими 

змінами ми вносимо відповідні оновлені положення до 11-и законів. Серед цих 

законів є і Закон "Про реабілітацію інвалідів України".  

В чому сутність цієї зміни? Ну, ще виходячи з радянської моделі, держава 

відповідала за якість і безпечність продукції, в тому числі, засобів реабілітації 

інвалідів. Європейська модель передбачає, що держава тільки контролює 
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безпечність продукції. Якість продукції – це один з елементів 

конкурентоспроможності, і тут уже конкуренція вирішує, який той чи інший 

виріб користується прихильністю споживачів.  

Тому от, фактично, з цього закону вилучається норма щодо контролю з 

боку центральних органів виконавчої влади саме щодо якості продукції, а 

безпечність залишається під контролем держави. Ну, і для цього створена така 

відповідна система державного ринкового нагляду. За засоби реабілітації 

інвалідів відповідає Держлікслужба. Тобто вона і буде… вона і зараз це робить, 

і буде це робити. Так що ніякої тут, скажімо, занепокоєності або стосовно того, 

що це погіршить ситуацію з безпечністю, немає, тому що згідно з європейською 

моделлю, яку ми будуємо зараз в Україні, контроль залишається, вводиться от з 

1 січня 2016-го… введено в дію технічний регламент щодо медичних виробів. І 

він частково розповсюджується і на засоби реабілітації інвалідів. Тому тут все 

це під контролем, і ніякого погіршення для інвалідів не буде. (Шум у залі) 

Якість! Якість, так. (Шум у залі)  

Ну, тому що от в усьому світі це чітко розмежовано. Є безпечність, за яку 

відповідає держава, є якість – це один з елементів конкурентоспроможності. І 

тут уже ринок має вирішувати, якому виробу… (Шум у залі) Ні, це… (Шум у 

залі) Ні-ні-ні, вибачте. Це – безпечність. Ключовий  елемент – це безпечність.  

 

БУРБАК М.Ю. Ні, а якість…  

 

ВІТКІН Л.М.  Тобто якщо цей виріб безпечний – так? – то уже споживач 

має вирішити, так, який для нього більш… 

 

БУРБАК М.Ю. Нет, вот смотрите, вот…  

 

ШУХЕВИЧ Ю.-Б.Р. Чекайте, пане Максиме. Але ви мені поясніть. От 

ліки, дійсно було задано питання… 
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ВІТКІН Л.М. Ліки не стосуються цього. Це окремо.  

 

БУРБАК М.Ю. А чого стосується?  

 

ВІТКІН Л.М. Це медичних виробів, так. Медичних виробів. Ну, є 

відповідний перелік, так, і в тому числі засобів… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  … (Не чути) "медичний вироб"?  

 

_______________. Медичні вирі якийсь назвіть. 

 

ВІТКІН Л.М. Ну, пінцет, наприклад.  

 

БУРБАК М.Ю. Нет, а давайте вот это вот – дефибриллятор.  

 

ВІТКІН Л.М. Да, є таке. 

 

БУРБАК М.Ю. Качество. Вот, если он плохого качества, он задохнулся. 

Или когда, вот, это электрошокером бьют. Этот хорошего качества, а тот 

другого качества. Этот дает разряд нужный ……., а тот не дает разряд.  

 

ВІТКІН Л.М. Ні, це, в першу чергу… 

 

БУРБАК М.Ю. … а тот не дает разряд нормальный. 

 

ВІТКІН Л.М. Це, в першу чергу, безпека. 

 

БУРБАК М.Ю. А клиент… (Не чути)  

 

ВІТКІН Л.М. Ні, ну, тут… 
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БУРБАК М.Ю. (Не чути) Я ж гуцул з гір. Я ………. качество нужно 

убрать и рынок разберется. Когда человек отошел, уже некому разбираться.  

 

ВІТКІН Л.М. Ні, ні, ні, вибачте. Ключові технічні характеристики, так, які 

визначаються технічним регламентом, вони контролюються, контролюються 

державою. Є… Ну, по-перше, вони контролюються виробником і виробник 

несе відповідальність от, розбудовуючи всю систему… 

 

БУРБАК М.Ю. У нас відповідальність не несе ніхто. 

 

ВІТКІН Л.М. Ні, вибачте. У нас чітко…  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. (Не чути)  

 

ВІТКІН Л.М. У нас чітко… У нас 3 прийнято було свого часу 3 закони і 

один з них про відповідальність виробника і постачальника за шкоду завдану 

внаслідок дефекту продукції, так. Тому це от побудова такої системи, 

комплексної системи, в першу чергу, виробник несе відповідальність.  

Друге. Органи з оцінки відповідності, які видають сертифікати, так. 

Виробник видає такий документ як декларація про відповідність його продукції 

встановленим вимогам і в тому числі показники цієї продукції, які впливають 

на те, щоб от, як ви кажете, не померти, ось так, то вони передбачені ще в 

стандартах, так, які… 

 

БУРБАК М.Ю. Я перепрошую… 

 

ВІТКІН Л.М.   … які під відповідний технічний регламент.  

 

БУРБАК М.Ю. От я ж живу в українських реаліях, так.  
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ВІТКІН Л.М. Ні, це зовсім інше. 

 

БУРБАК М.Ю. ТОВ "Рога и копыта" выпустило что-то. Потом оно 

ликвидировалось, самоусунулось, что угодно. Товарищ отошел туда, потому 

что качество оказалось не то. Кому предъявлять? Его нет уже, ТОВ "Рога и  

копыта". Я  понимаю, если это корпорация "Вoch", "Bayer", которые дорожат 

своей репутацией и они понимают, что это нанесет многомиллиардные убытки. 

Но в украинских реалиях – это ноль ответственности за это. 

И говорите, что рынок должен регулировать питання качество "хочу-не 

хочу"? Я не верю в это.  

 

ВІТКІН Л.М. Ні. От знову таки…  

 

БУРБАК М.Ю. А вы меня не убедили. Вы просто любого гражданина… 

Зачем это принимать? Вы просто убедите меня, зачем принимать это? 

Особенно в медицинских препаратах. Я тут боюсь.  

 

ВІТКІН Л.М. Це не препарати, це вироби медичні. Препарати – це інше 

зовсім. Це не підпадає під цю сферу.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Глеб, скажи что-то…   

 

ЗАГОРІЙ Г.В. В силу того, что… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  К мікрофончику…  

 

ЗАГОРІЙ Г.В. … по прошлому происхождению, да, имею 

непосредственное отношение к рынку лекарств. Смотрите…  
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ВІТКІН Л.М. Це не ліки…  

 

ЗАГОРІЙ Г.В. … еще раз. Я – доктор фармнаук, вот давайте перестаньте 

мне сейчас делать градацию.  

Смотрите, во-первых, в Евросоюзе, о котором вы говорите, средства 

медицинского назначения регулируются отдельной – отдельной! – целой  

статьей в директиве. Вам это известно.  

 

ВІТКІН Л.М. Ми прийняли три технічні регламенти.  

 

ЗАГОРІЙ Г.В. Послушайте, а теперь.. (Шум у залі) Нет, не правда. Не 

правда! С этим мы бились. Даже на комитете у Богомолец. Не правда! Не 

принят закон, который соответствует евродирективе. Вся… 

 

ВІТКІН Л.М. Не закон…  

 

ЗАГОРІЙ Г.В. Существует проект Закона про медичні вироби, который 

подан в комитет Богомолец. До сих пор еще не прошел. Министерством 

здравоохранения подан.  

Так вот, уникальность Украины заключается в следующем. Для того, 

чтобы быть в "зависшем" состоянии, что мы делаем? Мы говорим о том, что это 

не влияет на безопасность жизни. Так вы утверждаете? Я сидел вас и очень 

внимательно слушал. Максим Юрьевич абсолютно "на уровне гуцула", как он 

сказал, прошу прощения, цитирую. (Шум у залі) Спрашивает, а что происходит, 

если… Что происходит, если… (Шум у залі) Да! Как минимум там летальный 

исход. Вот по законодательству Украины ничего не происходит. Ничего не 

происходит! (Шум у залі)  

В Евросоюзе…. (Шум у залі)… о котором вы говорите и за который 

ратуете, существует очень простая модель: либо это контролируется 

производителем – но теперь договорите правду – в случае, когда на территории 
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производителя находится уполномоченная и сертифицированная государством 

лаборатория. Это есть путь "номер раз" – чего вы не говорите.  

Второе. Объяснить за столом популярно, вы уже, думаю, достаточно 

объяснили, зачем обирается качество. Правда, это элемент конкуренции. Но на 

самом деле это не элемент конкуренции, потому что все, что касается средств 

медицинского назначения и лекарственных средств, - это относится к жизни и 

жизнедеятельности человека, и регулируется на самом деле по части 

жизнедеятельности, на самом деле круче, чем утилизация ядерных отходов. 

Поэтому, простите, это не пройдет. Я понимаю, в чью пользу это делается, не 

буду за столом упоминать, потому что стенограмма идет. Смотрите, это 

пройдет. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Смотрите, то, что я тоже на уровне, там, я не знаю, не 

……… но тоже ребенка асфальта. Скажите, а вот, вы говорите, этот самый… а 

если этот пинцет ломается? 

 

_______________. В желудке. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. В желудке. 

 

_______________. Во время операции. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. И потом, конкуренция как, то есть пару поломали 

пинцетов в одном желудке, пару пинцетов – в другом, и поняли, что по 

конкуренции лучше покупать в третьем месте? Ну, как определяется 

конкуренция? 

 

ВІТКІН Л.М. Можна я дам коротке пояснення, тому що, ну, довго не 

хочеться затримуватися? 
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Це просто потрібно тут почати про: яку систему взагалі ми будуємо. Так 

от, ми розбудовуємо систему, яка існує в Європейському Союзу в сфері оцінки 

відповідності і метрології. І от згідно з цією системою ми маємо впровадити на 

рівні держави технічні регламенти, в яких визначені суттєві вимоги до 

безпечності продукції. Тобто це, ну, достатньо така, складна система, але вона 

добре працює в Європейському Союзі, де споживач захищений.  

От, коли ви задаєте оці питання, то тут слід розуміти, чому у нас 

відрізняється, от як ви кажете, в Україні і в Європейському. Тому що у них, 

крім оцих технічних регламентів – а, до речі, ми впровадили три технічних 

регламенти щодо медичних виробів, аналогічні європейським, - і тут слід 

розуміти, що для того, щоб все це працювало так, як в Європейському Союзі, 

потрібно ще запровадити два принципи: перший принцип – це принцип 

незворотності покарання, а другий принцип – пропорційність завданій шкоді. 

От тоді воно все це буде. (Загальна дискусія) 

Тому це чітко розмежовано саме за цією європейською моделлю… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Согласно нашему закону, когда проходят тендеры, 

тендерный комитет выбирает всегда наиболее дешевое, поэтому, если брать 

какие-то большие марки, там швейцарские, в которых хорошее качество, 

австрийский и, наверное, есть и украинское хорошее качество, они по тендеру 

гарантировано не выиграют, если будет компания "Пупкин и сыновья", которые 

сделают плохой пинцет из плохого метала или чего-нибудь не было, он 

гарантировано выиграет тендер в Минздраве, все остальные, которые будут 

участвовать в тендере, их обвинят в коррупции, "Пупкины сыновья", потому 

что он дешевле, выиграет тендер, мы получим какое-то огромное количество 

этих пинцетов, которые дальше, не дай Бог, останутся в желудках пациентов, и 

путем проб и ошибок на людях будем экспериментировать... 
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ВІТКІН Л.М. Це не експеримент, ні, це не експеримент, просто не 

потрібно плутати різні речі. Тобто є відповідальність за задану шкоду, яка має 

бути незворотною і пропорційною. А є ця система…  (Загальна дискусія) 

От воно зараз є. І від чого це убезпечує? От воно, це слово є за "якість і 

безпечність"… (Загальна дискусія) 

  Вона зараз ефективна, вона захищає? Вона краща, ніж європейська… 

 

(?) РИБЧИНСЬКИЙ Є.Ю. Шановний колега, два слова по статистиці, я 

вибачаюсь. 

Дивіться, є статистика, якою не займаються… Я вам дам світову 

статистику, просто світову статистику, почуєте, да. 

В Америці працює 700 тисяч лікарів, кількість смертей в Америці, 

внаслідок помилок лікарів 120 тисяч. 90 відсотків лікарів кажуть, що погані і 

пристрої, якими вони роблять операції і так далі. Тобто у всьому світі отмазка 

одна і та ж: "У мене скальпель чомусь винирнув з руки". Там, де 

відповідальність лікаря, я вибачаюсь, не треба це на пінцети перекладати, на 

скальпелі і так далі. Не треба підміняти поняття. Дякую.  

 

ВІТКІН Л.М. Так про це мова взагалі не йде. 

 

БУРБАК М.Ю. Розумієте, а тепер ви аргументуєте… (Шум у залі) 

Давайте тогда по диалектике пофилософствуем, а что станет мне лучше після 

запровадження цього закону? Отчего мне станет лучше? Вы говорите, сейчас 

воно передбачено, гірше не стане. А что станет лучше? Зачем плодить 

ненужное? 

 

ВІТКІН Л.М. Ні, вибачте, от ми приводимо цю систему… (запис 

закінчено)  


