
СТЕНОГРАМА 

засідання Комітету у справах ветеранів, учасників бойових дій, 

учасників антитерористичної операції та людей з інвалідністю 

09 грудня 2015 року 

Веде засідання Голова Комітету ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. 

 

_________________.  … комітету, напевно, краще сказати, членам 

комітету. Да! (Шум у залі) 

Були надруковані примірники, дуже цінна інформація, насправді, як 

для хлопців, які зараз знаходяться на передовій, захищаючи Україну, так і 

для їхніх сімей, які зараз тут намагаються отримати для себе соціальний 

захист та гарантії, які передбачаються за законом. Тому дуже вам велике 

спасибі, всі дуже цінують, і фотозвіти будуть представлені на комітет на 

наступних нарадах.  

Дякую.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Тогда, если можно, письмо, и перечислить всех 

членов комитета.  

Всем добрый день! Разрешите открыть заседание  комитета. Кворум 

есть, четыре человека. Традиционно мы должны  избрать секретаря комитета, 

поэтому в связи с отсутствием (для стенограммы) отсутствием в комитете 

секретаря комитета, для проведения сегодняшнего заседания нам  

необходимо сначала определить, кто из числа комитета будет определять 

полномочия секретаря. Поэтому в соответствии со статьей 44 Закона 

Украины "О комитетах Верховной Рады Украины" предлагаю полномочия 

секретаря комитета, что касается проведения сегодняшнего заседания, 

возложить на Глеба Загория, его очередь. У нас просто секретаря нет в 

комитете. У нас же традиционно, я всегда это… У нас почему-то в 

Верховной Раде все активно защищают права участников АТО, инвалидов, 



2 

 

ветеранов, но в комитет особо никто  не хочет идти работать. В основном, 

все хотят в бюджетный почему-то. Так почему-то… (Сміх, загальна дискусія)  

Первый вопрос – проект Закону про внесення змін до Закону України  

"Про статус ветеранів війни і гарантії їх соціального захисту" (щодо 

розширення пільг учасників бойових дій, інвалідів та учасників війни, осіб, 

на яких поширюється чинність цього закону), законопроект 2522 за 

авторством Артюшенко Ігоря Андрійовича.  

 

АРТЮШЕНКО І.А. Якщо можна, як автор, да?  

Ну, дійсно там, поки писався законопроект, потім розглядався там в 

плані між колегами і так далі, виникли ряд обставин, у тому числі, 

наприклад,  надійшов там висновок ГНЕУ зі  своїми там зауваженням, 

пропозиціями. І я би просив комітет, бо, ну, я так вважаю, що на 

сьогоднішній день це як раз доцільно, це відправити мій законопроект на 

доопрацювання. А для того, щоб, можливо, його там, ну, покращити, 

можливо, з членами комітету, ну, якщо буде, ну, якщо буде така воля, от. 

Тому, ну, як би можна так сказати, я його відкликаю з надією на те, що потім 

буде напрацьований кращій і буде розглянутий, якщо це можливо, якщо 

комітет це підтримує. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. У меня предложение следующее, во-первых,  

поддержать инициативу народного депутата…. 

 

(Загальна дискусія)  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Чтобы сам народный депутат пришел и… Потому 

что… 

 

АРТЮШЕНКО І.А. Ні, ну, я бачу, що... 
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Поэтому со всем уважением. 

 

АРТЮШЕНКО І.А. ...можна краще зробити. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Игорь, со всем уважением, чтобы сам народный 

депутат пришел и сказал, что нужно его доработать, это, в принципе, первый 

раз в истории комитета. Я просил бы секретариат комитета совместно там с 

помощниками народного депутата доработать данный законопроект. 

 

_______________. (Не чути)  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. И внести на замену и на розгляд цього комитета. Кто  

за та кое предложение "за"? …….. Спасибо. 

 

АРТЮШЕНКО І.А. Дуже вам дякую. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Рішення: на доопрацювання. И просьба к  

секретариату: вместе с помощником… Доручення, да, доручення 

секретариату: вместе, связаться с помощниками народного депутата, 

доопрацювати  і внести на  заміну наступний. 

 

АРТЮШЕНКО І.А. Дуже дякую. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Может быть, с общим соавторством. 

 

АРТЮШЕНКО І.А. … з корупцією. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка. 

 

АРТЮШЕНКО І.А. Щасти вам. 
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(Загальна дискусія)  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Друге питання: інформація Міністерства оброни 

України про вжиті заходи щодо забезпечення лікування за кордоном Героя 

України  майора Петраківського. Будь ласка, розкажіть, що у нас там. 

 

ЛЯШЕНКО О.О. Полковник Ляшенко заступник директора військово-

медичного департаменту. 

Шановний Олександре Юрійовичу, шановні народні депутати, 

присутні, 11 листопада Міноборони інформувало комітет  про заходи і на 

сьогоднішній день відбулися наступні  зміни. Отримано повідомлення від  

аташе з питань оброни при посольстві України в США щодо відмови 

військово-медичних закладів Міноборони США прийняти на лікування та на 

реабілітацію майора Петраківського. 

Также отримано листа від Міністерства закордонних справ України, що 

Реабілітаційний інститут Чикаго може прийняти на лікування тривалістю 2-4 

тижні, але орієнтовна вартість складатиме 119 тисяч доларів. Ну, разом з тим, 

батьки відмовились. Направлення сина в цей заклад – це призведе тільки, на 

їх думку, надасть лише інструкцію по догляду за пацієнтом у домашніх 

умовах. І тому вони відмовляються. 

Запропоновано батькам тимчасове розміщення до визначення клініки і 

лікування за кордоном разом з родиною в одному із військово-лікувальних 

закладів Міноборони в місті Києві, Вінниці, Львові, в Ірпені. Батько 

проїхався, подивився з нашим представником - і від запропонованих 

відмовився. На цей час продовжується пошук медичних закладів на території 

Сполучених Штатів, хто може взяти його на лікування та реабілітацію з 

діагнозом, аналогічним діагнозу Петраківського. Поки що такої клініки 

немає. 
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Після визначення лікувального закладу, або лікувальних закладів, які 

можуть лікувати Героя України Петраківського, він буде направлений на 

лікування за кордон у встановленому порядку за рахунок державного 

бюджету. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. А вы в американское посольство не обращались? 

 

ЛЯШЕНКО О.О. Зверталися. Відмовили. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Есть письмо от Минобороны? 

 

ЛЯШЕНКО О.О. Да. Отримано листа від МЗС, вихідний є у нас: 

20.11.2015. Більш детально, значить: з метою пошуку спеціалізованої клініки, 

яка б могла лікувати, прийняти на реабілітацію Міноборони надіслало лист 

до МЗС аташе з питань оборони при посольстві України  Сполучених Штатів 

Америки, у Відділ оборонного співробітництва при посольстві Сполучених 

Штатів в Україні, Місії України при НАТО. МЗС повідомило, що лист 

Міноборони надісланий на опрацювання до посольства України Сполучених 

Штатів, а також генеральних консульств України в Нью-Йорку, Сан-

Франциско і Чикаго. 

 

_______________. Це США, тобто тому що вся родина лише бажає, 

щоб це були Сполучені Штати? 

 

ЛЯШЕНКО О.О. Сполучені Штати.  

 

_______________. А в європейські вони не зверталися. 

 

ЛЯШЕНКО О.О. І в НАТО звернулися, да, європейські. 
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_______________. А що НАТО відповіло? 

 

ЛЯШЕНКО О.О. Теж не мають можливості. 

 

_______________. Є питання.  

Повертаючись до інформації з МЗСу. Чикаго може прийняти, так 

зрозуміло? 

 

ЛЯШЕНКО О.О. Чикаго може прийняти… 

 

_______________. А які прогнози за результатом? 

 

ЛЯШЕНКО О.О. Ніяких прогнозів вони не дають. 

 

_______________. Вони не відповіли по прогнозах чи ми не запитали 

про прогнози? 

 

ЛЯШЕНКО О.О. Вони надали… 

 

_______________. Тобто дві події: прийняти і прогнози. 

 

ЛЯШЕНКО О.О. Вони можуть тільки надати батькам правила 

поведінки, уходи, догляду за… 

 

_______________. І такий лист є? 

 

ЛЯШЕНКО О.О. Да. 

 

_______________. Ну я тоді просив його передати, ми ознайомимося з 

ним. 
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І друге питання. Якщо пам'ятаю, останнього разу, коли була ця розмова 

за столом, члени комітету запропонували звернутися до спеціалізованого 

госпіталю в Ізраїлі, який саме спеціалізується на реабілітації хлопців з 

бойових дій, тобто не просто реабілітація там загальна, а ті, які мали 

безпосередньо участь в бойових діях, про Ізраїль я нічого не почув. 

 

ЛЯШЕНКО О.О. Він знаходився в Ізраїлі. 

 

_______________. В загальному госпіталі, це ми пам'ятаємо, 

останнього разу була така надана інформація, а там був спеціалізований. 

 

ЛЯШЕНКО О.О. Ну поки що інформації… 

Вони відмовляються, він іншого відмовляються. Ми маємо свою 

клініку, зараз відкрили доволі потужне в Головному національному 

військовому медичному клінічному центрі таке відділення, да, паліативної. 

Але вони проїхали по спеціалізованим відділенням, Львів їм запропонували і 

Вінницю, вони дуже сподобалися, але вони сказали, що поїдуть до Польщі і 

там вони порадяться з лікарями і потім відповіді немає, відмова і все. Ми 

хочемо тільки там, в Сполучених Штатах, в Сполучених Штатах поки що  

немає можливості. 

 

(Загальна дискусія) 

  

_______________. Прохання, звернення з комітету. 

 

РИБЧИНСЬКИЙ Є.Ю. Дивіться, що ми зробимо я буду в Штатах після 

Різдва, і я буду говорити з клініками, якщо вони візьмуть, я візьму всі 

документи від комітету і від вас. І якщо я знайду таку  клініку, ми винесемо 

відразу після Нового року і ми приватним способом це зробимо. 
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Подготовте там в течении сколько там недели и 

передайте там трех дней. Я думаю вам не долго можно, чтобы документы 

быстро  подготовили.  

 

_______________. Сейчас підійдемо… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Они все на украинском языке, на английском  ничего 

нет. 

 

(?) ЛЯШЕНКО О.О. Перевод делали, не скажу просто… 

 

_______________. Когда сделали перевод… 

 

_______________. Наверняка… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дайте все документы, если что мы сами сделаем  

перевод. Дайте все документы… Мы дадим от комитета деньги, чтобы 

сделали перевод. 

 

_______________. Я думаю, что в МИДе должны быть, но когда 

обращаюсь… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Хорошо, тогда мы до відома, взяли до відома. І 

прохання підготувати всі документи і передамо ……… всі документи        

може  щось ми  зможемо допомогти. Дякую.  

Третє питання – інформація Державної служби України  у справах 

ветеранів  війни та учасників  АТО про вжиті заходи щодо  забезпечення 

виконання бюджетних  програм з питань соціального  захисту учасників АТО 

відповідними службами. Будь ласка. 
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МАЛЬЦЕВ І.В. Доброго дня, шановний пане голово! Шановні народні 

депутати! Шановні присутні! Перша програма забезпечення протезуванням 

та ортезуванням виробів  підвищеної функціональності за технологіями, 

…….. які відсутні в Україні. Я може буду  розповідати у  порівнянні з  

першого звіту, щоб було так зрозуміло. Зрозуміло, те, що було  місяць тому, 

на 10 відсотків місяць тому була виконана програма на цей час практично 80 

відсотків. Шість осіб  відпротезовано вже за кордоном і наразі проходять 

протезування п'ять, залишається ще, скажімо, заплатити по договорам, по 

договорах приблизно... приблизно 2,5 мільйони. І нам здається, що ця 

програма буде наприкінці року виконана, ну, скажімо, близько 95 відсотків, 

залишається декілька тисяч, тому що на всяк випадок, ну, може бути різні, 

скажімо, предприняття, предприняття... при поверненні, скажімо так, наших 

бійців може виникнути додаткові там затрати. Інша програма – це питання.... 

 

_______________. Перепрошую, давайте так буду по ходу пьесы 

задавати питання. 

 

МАЛЬЦЕВ І.В. Так. 

 

_______________. Це по код 2505040, перше, да? 

 

МАЛЬЦЕВ І.В. Да, перший, так. 

 

_______________. Ви сказали який стан виконання? 

 

МАЛЬЦЕВ І.В. Стан виконання на сегодняшний день у відсотках, 

сегодня 77 відсотків. 

 

_______________. Скажіть, будь ласка, ну, я розумію, але щось я, 

арифметика что-то не пляшет. У мене теж звіт якийсь є на руках. 
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МАЛЬЦЕВ І.В. Так. 

 

_______________. Станом на 08.12. фактично освоєно 21 мільйон 

гривень. Так? 

 

МАЛЬЦЕВ І.В. Так. 

 

_______________. А був план – 61. 

 

МАЛЬЦЕВ І.В. Ні. 

 

_______________. Нє, ну, я.... 

 

МАЛЬЦЕВ І.В. Зрозуміло. Зрозуміло. 

 

_______________. ...почитаю далі. Наразі на розгляді в Кабінеті 

Міністрів знаходиться питання перерозподілу невикористаного залишку за 

програмою сумою 33,7. 

 

МАЛЬЦЕВ І.В. Так. 

 

_______________. Тобто стан виконання вашої програми 40 відсотків, а 

не 80. 

 

МАЛЬЦЕВ І.В. Якщо прийме, скажімо, уряд рішення щодо 

перерозподілу цих коштів, то... 
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_______________. Не, так, подождите, вы ж сказали, что 80, а от 60-ти  

80 это сколько? Шесть на 8 – 48, 50 миллионов, а ви використали 21. То 

говорите просто правду, як воно є. 

 

МАЛЬЦЕВ І.В. Нє, ну, 27… 550 мільйонів, якщо це пропозиції служби 

і зараз проект розпорядження знаходиться на розгляді Кабінету Міністрів, 

залишається 27 мільйонів. Зараз вже профінансовано 21 мільйон і ще буде 

близько... 

 

_______________. А, ну, ви рахуєте від того, що ви вже собі урізали? 

Правильно? 

 

МАЛЬЦЕВ І.В. Ну, звичайно, так. 

 

_______________. Ага, то тоді в вас 100 відсотків буде до кінця року.  

 

МАЛЬЦЕВ І.В. (Не чути)  

 

_______________. Давайте цифрами не манипулировать, честно говоря. 

 

МАЛЬЦЕВ І.В. Добре. 

 

_______________. У вас було 61, а ви освоите 27, если сможете. 

 

МАЛЬЦЕВ І.В. Так.  

 

_______________. Значит, сколько это будет, 40  процентов, дай Боже. 

Дальше давайте  следующий. 
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МАЛЬЦЕВ І.В. Да! Здійснення заходів щодо надання соціальної 

психологічної допомоги центрами соціально-психологічної  реабілітації. Це 

програма… Це центри психологічної реабілітації, які належать до сфери 

управління служби. Вони отримують  гроші тільки на заробітну плату та 

інше, тому, практично, це  буде стовідсоткове виконання цієї програми.  

 2505140 – забезпечення житлом осіб, які втратили функціональні 

можливості нижніх кінцівок. Ми плануємо до кінця року задовольнити 

стовідсоткову потребу, це 50 учасників АТО. Наразі профінансовано 32 

мільйони 173 тисячі. Поки що укладено договорів… 20 договорів. 30 

готується до підписання. Чому така затримка? Тому що місцева влада чекала 

від нас остаточний розрахунок, гроші чекали, скажемо так. Тому  до кінця 

року квартири будуть придбані і програма  буде реалізована, практично, на 

100 відсотків.  

 

_______________.  Скажіть, будь ласка, грошей не було чи ви не могли 

знайти квартири?  

 

МАЛЬЦЕВ І.В. Ні, квартири… Справа у тому, що місцева влада  не 

підписувала договори, поки не побачила остаточну суму у себе на рахунках. 

Тобто вони чекали підписання, не вірячи в те, що гроші надійдуть на їх 

рахунки. Отаким чином.  

 

_______________. Можна так сказати, на сайті я бачив розподіл грошей 

по облдержадміністраціям від 9 липня цього року.  

 

МАЛЬЦЕВ І.В. Ні, декілька розподілів коштів було. Відповідно до 

розпису, щомісячного розпису бюджету. Тому сьогодні профінансовано, 

практично, 100 відсотків.  

 

_______________.  Скажіть, будь ласка, ситуація по Одесі.  
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МАЛЬЦЕВ І.В. По Одесі зараз скажу… Одеса…  

 

_______________.  Вони купили ту квартиру? Нещасну квартиру?  

 

_______________. Ні, не купили.  

 

_______________.  Не могли купити.  

 

МАЛЬЦЕВ І.В. Ні, в нас…  

 

_______________.  Они не купили.  

 

МАЛЬЦЕВ І.В. В нас нема по Одесі… потреби по нашій програмі. Це 

по субвенціям.  

 

_______________.  Ну, як нема потреби, якщо в нас…  

 

МАЛЬЦЕВ І.В. Это по Минсоцполитики…  

 

_______________. Ну, просто вы же корректируете действия.  

 

_______________. Я сказала…  

 

_______________. Нет, не купили. Нет?  

 

_______________. Нет.  

 

________________. там 1 миллион 140, они не могут купить квартиру в 

Одессе. 
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_______________. 1 миллион 400, не купили… 

 

_______________. Далі давайте. 

 

МАЛЬЦЕВ І.В. Далі: програма… Заходи з психологічної реабілітації 

постраждалих учасників АТО. 

 

ШУХЕВИЧ Ю.Р. Але, перепрошую, а там по квартирам по Львову ви 

тоді казали, що проблема… 

 

_______________. Львов сегодня отзвонился, сказали, что уже 

оформляют 50, купят всего 62, и резко просят дополнительные кошти. 

Дополнительные кошти мы сегодня на… кому уже отвезли. Как бы мы ждем 

67 миллионов, но они предназначены как бы в другие области, и Киев просил 

43 миллиона. Но Киев наразі відмовляється від цих грошей. Вони говорять, 

що не витратять. То ми, мабуть, Львову надамо 10 мільйонів на закупку ще 

квартир. 

 

_______________. А можете обдзвонити облдержадміністрації, 

спитати, кому треба, хто зможе це освоїти? 

 

_______________. Кожного дня, кожного дня. І спочатку відмовлялися 

всі, после волшебных пинков начали просить потроху. 

 

_______________. Пинки волшебные? 

 

_______________. Да, згори на губернаторів безпосередньо, від 

міністрів. 
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_______________. Ви розумієте, що якщо хтось це прознає, то просто 

скандал? Це підстава і уряду, і …….. 

 

_______________. Ні, ми використаємо всі кошти, ми…..  

 

_______________. (Не чути) 

  

_______________. Почему?  

 

_______________. У нас, дивіться, за 10 використали 10 відсотків… 

 

_______________. Це програма Мінсоцполітики, ………служби. Тому 

тут якось так… 

 

_______________. Я не до вас… 

 

_______________. Ні, справа в тому, що… Ще раз кажу: підписано 20 

договорів. Зараз в процесі підписання ще 30. Нам відомий кожен день, кожна 

особа, кожен учасник АТО, кожна родина. І неможливо не підписати договір 

за ці 2-3, тиждень. Розумієте, в чому справа? Дуже важко передбачити, що ця 

програма не буде виконана. Дуже важко передбачити. Ми спілкуємося з 

кожним окремо учасником АТО. Якщо вони відмовляться, там, 30 грудня, то, 

може, таке станеться. 

 

БУРБАК М.Ю. А ви знаєте, як працює наше казначейство? Знаете, что 

25 числа можете уже ничего не просить? Мы что, в другой стране живем? 

Или вы первый раз замужем? Извините, я не знаю…. мы знаем, что с 25 

числа – до свидания. 
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Я розумію, я розумію всі гроші знаходяться  на 

рахунках Облдержадміністрації. Кожний день всі  50, ні 30 всі кожний день 

на дзвінках і кожного дня нам кажуть,  сьогодні-сьогодні і сьогодні.  

 

БУРБАК М.Ю.  Скажіть, будь ласка,  хто буде відповідальний вразі 

того, якщо гроші  повернуться у бюджет? 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Не хочеться, що це  була… 

 

БУРБАК М.Ю. Ви  скажіть, хто? 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ну, хто? На наш погляд це буде відповідальним 

місцева влада, яка не мала використати  кошти, коли все підготовлено. 

 

БУРБАК М.Ю. Я їх обрадую. У меня есть…. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Игорь Всеволодович, смотрите, будет приниматься 

следующий бюджет, мы естественно будем, мы это говорили, я в прошлый 

раз это говорил и повторяюсь, мы будем бороться за увеличение бюджета 

или хотя бы сохранить его на том же уровне. А Минфин будет тыкать нам 

пальцем и говорить, на что вам давать деньги смыла ни какого, вы  не умеете 

работать. 

 

МАЛЬЦЕВ І.В. Я розумію… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ну, это же, ну, эту тему мы обсуждали. Мы 

естественно, все равно комитетом будем бороться, я думаю, что там сумма 

будет не меньше чем в этом году. Но если вы это начнете опять работать 

активно в ноябре-декабре следующего года, а не в январе, не с начала года, 

то будет точно такая ситуация: у нас  традиционно новый год  наступает… 
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(Микрофон выключите, фонить не будет), у нас традиционно новый год 

наступает неожиданно, все носятся как сумасшедшие за две недели до нового 

года и пытаются там, что то сделать. То есть никто не знал, что  новый год 

бюджетный закончится, что опять начнется новый, что будет принятие 

бюджета. Такое впечатление, что  мы открываем опять Америку.   

Я  вам скажу, что если это будет продолжено, такая практика, со всем  

уважением и  к вашему  руководителю… Но мы не  можем принять это как  

хорошую работу.  

 

БУРБАК М.Ю.  Ні, так звіт буде  прийматися по результатах його 

виконання. Я бачу, що  виконання зараз 10 відсотків від запланованих сум на 

2015 рік. Це не те, що взяти до відома, чесно кажучи, а визнати роботу 

незадовільною. Крапка. Те, що ми порадили вам перерозподілити гроші, щоб  

вони пішли по іншим  програмам, добре, що це зробили, але все ж таки це не 

робить іншу статистику, це не робить те, що ви підняли виконання програм 

80 відсотків. І як нам говорити з бюджетним комітетом, нашими колегами, 

які кажуть мовою цифр: "Хлопці, вам більше 10 відсотків давати не потрібно, 

тому що ви нічого з цим робити не можете". Скажіть, будь ласка, що 

зробити? 

 

МАЛЬЦЕВ І.В. Ну, це ж місяць тому ще було 10, зараз уже… 

 

БУРБАК М.Ю.. Я вам скажу, місяць тому було 10, а зараз воно буде 15 

загально. 

 

МАЛЬЦЕВ І.В. По касових видатках уже 21, по касових. 

 

БУРБАК М.Ю.. Хорошо. 21. 

 

МАЛЬЦЕВ І.В. Я кажу про те, що… Я вибачаюсь… 
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БУРБАК М.Ю. Ні-ні, я вас нічого… Просто, розумієте, у нас немає 

аргументів йти на бюджетний комітет захищати цю програму, ці програми. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. А потом будут сидеть оппозиционные лидеры – это ж 

политика тоже, - и говорить: "Ни Президент, ни Премьер ничего не делают". 

 

_______________. Ни парламент. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ни парламент. И будут нам говорить: "Вы не купили 

квартиры". А мы будем говорить, что кто-то где-то, служба Деревянко вместе 

с какими-то губернаторами… Ну. это будет выглядеть, ну, поверьте, слабо. 

 

МАЛЬЦЕВ І.В. Ситуація змінюється кожен день, кожен день 

змінюється. 

 

БУРБАК М.Ю.  Зараз обрані нові місцеві органи самоврядування. Я 

мав зустрічі з ними. До них знову ж таки пішли учасники АТО і хлопці, які 

постраждали, і вимагають як земельних ділянок, так і квартир. Як ми їм 

можемо сказати, в очі дивлячись, що, перепрошую, міська влада повинна за 

гроші місцевого самоврядування придбати, а держава, яка виділила гроші, не 

спромоглася це зробити? У меня аргументов нет просто, честно… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Хорошо, на следующем комитете посмотрим, да? 

 

БУРБАК М.Ю. На наступному комітеті треба буде приймати кінцеве 

рішення, тому що це буде 20 числа. Все! Отам вже можна прозвітувати про 

виконання програми і використання бюджету за 2015 рік. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ну, честно говоря, слов нет… 
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Игорь Всеволодович, ну, это парадокс, когда депутаты упрашивают 

исполнительные органы власти освоить бюджет, ну, это парадокс! (Шум у 

залі)  

 

МАЛЬЦЕВ І.В. Є одна проблема, ми, знаєте, я вже різко розмовляю з 

місцевою владою, вибачте. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Давайте мы вам поможем. 

 

БУРБАК М.Ю.  У кожного, як я знаю, в структурі 

облдержадміністрацій. У кожного голови ОДА є радник, який був учасником 

бойових дій АТО, який займається всіма програмами по спів... по 

соціальному захисту учасників бойових дій. Я невпевнений, чи вони знають, 

що такі програми були. Прикро, що деякі, ну, це хлопці, які воювали на 

фронті, для них бюджетні програми – це нове, чесно кажучи. 

 

_______________. (Не чути)  

 

БУРБАК М.Ю.   Але ..... сказав, що у нас є гроші у Чернівецької області 

на 7 квартир, то думаю, вони б знайшли їх дуже швидко. Зараз криза в 

будівельній галузі, як я бачу на вулиці і тому будь-який забудовник буде 

зацікавлений лише в співпраці з бюджет. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. ….сто процентов – отдаст аванс. 

На следующий комитет… Сейчас…На следующий комитет 

подготовьте, вот вы говорите ОДА, вот конкретно по каждой области, 

конкретизируйте, вплоть до того, что напишите фамилию, с кем вы там 

конкретно говорили. 
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БУРБАК М.Ю. Розумієте, ми зараз всі пісочим і уряд Яценюка, і 

кожного міністра, а я хочу пройтися по головам облдержадміністрацій, що 

вони роблять, от хочу так це  зробити. 

 

_______________. (Не чути)  

 

БУРБАК М.Ю.  Ні, я хочу подивитися, хто як, ефективність роботи на 

місцях. Тому  що на місцях всі кивають на уряд, а самі нічого не роблять 

деколи. Приклад Одеси – це цікаво дуже показує. 

 

ШУХЕВИЧ Ю. До речі, по Одесі, там колись було сказано, що там 

розігнали цілі відділи, тому ви не змогли купити.... 

 

_______________. (Не чути)  

 

_______________. Это в Одессе, там  некому это делать реально. 

 

(Загальна дискусія)  

 

ТАРАСОВА О.С. Механизм простой: они  дают потребность – сколько 

у них людей стоит на квартобліку, мы им выделяем деньги, а дальше закупка 

производится ими. В результате они потребность собрать успели, а  закупить 

уже не успели. Деньги у них как лежат с июня месяца, они не потрачены, да, 

до сих пор. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Зато коррупции нет, да? 

 

_______________. (Не чути)  
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ТАРАСОВА О.С.. Да, во Львове ситуация буквально до сегодняшнего 

дня была аналогичной, сейчас они буквально махом, они говорят: мы сегодня 

20 квартир покупаем, вчера – 50… Ну, в общем, 62 квартиры они закупают, 

но ситуация изменилась буквально вот сегодня, а полгода деньги на счету 

были, понимаете, деньги были. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Вот честно, вот слушаю все это, ну чисто нонсенс, 

чтобы были деньги и чтобы можно было купить квартиры, никому это не 

надо было. 

 

БУРБАК М.Ю. І говорять, що уряд не працює. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Мы знаем, что это с "Народного фронта", сейчас у 

нас не вопрос, сейчас у нас … 

 

_______________. (Не чути) 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Вот, но, пожалуйста, на следующий комитет ОДА, 

фамилия чиновника. 

 

БУРБАК М.Ю. Ні, в ….. кожної області….., дайте нам по всім 

областям… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Стоп, Макс, по всем областям, по каждой области, с 

фамилией чиновника. 

 

_______________. (Не чути) 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ну да, відповідально, реестр.  
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_______________. Їм грамоту на Новий рік пришлемо, хто виконав 

програму. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Глеб, давай. 

 

ЗАГОРІЙ Г.Ю. У меня еще один вопрос с предложением, собственно 

говоря, таблицы. 

Мероприятие по психологической реабилитации. Смотрю в правую 

колонку с перечнем организаций, которые выиграли ваши конкурсы.  

Проводили конкурсы вы, как служба? 

 

_______________. Да, ….. 

 

_ЗАГОРІЙ Г.Ю.  У меня просьба к вам. 

С учетом того, что я совершенно случайно увидел в этом перечне одну 

небезызвестную компанию в узких кругах последним номером 

"Трускавецинвест" и … Все услышали, что это известная компания в узких 

кругах с интересной репутацией. 

И второе. Будучи все-таки  доктором ….., не понимаю каким образом 

Институт прикладной криологии,  при чем организованный как товка, могла 

выиграть какую-то услугу по психологической реабилитации. У меня 

просьба у службы справку на секретариат комитета, кто участвовал, какие 

услуги предоставляются и почему эти компании выиграли, расширенная 

справка. 

 

_______________. По всім компаніям? 

 

ЗАГОРІЙ Г.Ю.  Конечно. 

 

_______________. (Не чути) 
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ЗАГОРІЙ Г.Ю.. По двум я просто случайно обратил внимание, 

остальные, я думаю, что ….. проверить. Будут вопросы. 

Спасибо. 

 

_______________. (Не чути) 

  

ЗАГОРІЙ Г.Ю.. Выделено, мы еще не понимаем как израсходовано, то, 

что написано в средней строке, то не израсходовано еще до конца. 

 

_______________. (Не чути) 

  

ЗАГОРІЙ Г.Ю.. То есть с учетом того, что не подано на 

перераспределение, то ….. упадут нормально деньги на товке, все. Все 

хорошо. 

Я поэтому … 

 

_______________. (Не чути) 

  

ЗАГОРІЙ Г.Ю.  Фискальная схема всем известна, форма организации 

компаний победителей по услугам понятно. 

 

_______________. Давайте сейчас никого не будем обвинять… 

 

ЗАГОРІЙ Г.Ю. Нет, нет, нет, Бога ради! Тут вопросы, пока вопросы. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Не превращайтесь в губернатора Одесской области. 

 

_______________. …….. по документам смотрим… 
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ЗАГОРІЙ Г.Ю. Он, кстати, меня и вас, кстати, Александр Юрьевич 

поливал вместе, так что превратиться в него мы не можем. 

(Загальна дискусія) 

  

_______________. ………. санаторно-курортне лікування. 

 

БУРБАК М.Ю. Ну, тут більш-менш ………, правильно?  

 

МАЛЬЦЕВ І.В. Трошки, ну, я думаю, що ……………. виконання, тому 

що є проблеми з перерозподілом цих коштів…………… між областями. Але 

сьогодні підключені територіальні органи і громадські  об'єднання ветеранів. 

І на сайті у нас "Отримай путівку" банер. І 700 районів підключені, всі 

районні адміністрації, центри допомоги, які створені. Практично вся країна 

працює зараз на забезпечення санкуром. На сайті в нас така, гаряча стрічка, 

тобто "отримай путівку прямо зараз". 

 

БУРБАК М.Ю. Прикро, що не в літній період, але більш-менш… 

 

МАЛЬЦЕВ І.В. Дуже важко було спочатку працювати саме з 

обласними державними адміністраціями. Я думаю, що декілька областей не 

виконали програму взагалі, а декілька областей якраз зараз вимагають ще 

грошей, витягують програму, да. За рахунок інших областей програма буде 

виконуватися практично там теж сто відсотків. Але зразу можу сказати: Київ 

не виконає взагалі її. 

 

_______________. Чому? 

 

МАЛЬЦЕВ І.В. Не знаю, не хочуть працювати. Є потреба, є київські 

організації ветеранів і учасників АТО, сформовані групи. Але навіть при 
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тому, що можливо проводити, скажімо, перерозподіляти гроші між 

районами, ніхто нічого не робить. Це проблема… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. А от кого зависит по Киеву? 

 

МАЛЬЦЕВ І.В. Ну, Київська міська державна  адміністрація.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. …Большое…. 

 

_______________. Гроші знаходяться… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Кто конкретно в КМДА… 

 

МАЛЬЦЕВ І.В. Кошти направлені на рахунки обласних і Київської 

міської держадміністрації Управління соціального  захисту населення.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Там в табличке, когда  будет сделано, чтобы не 

только………….. 

 

_______________. Нет по всем программам.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. По все программам… 

…………. В округах даже, если брать от мой округ  Киевский …….. 

 

_______________.   8 тысяч…. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. По Святошино… То порядка  тысячи человек, много 

погибших, много раненых… 
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БУРБАК М.Ю. А деколи хлопці  приходять і кажуть, не  можуть 

влаштовуватися на роботу, їм треба  зробити якусь перекваліфікацію, 

навчання, гроші є, а нічого не робиться. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Резюме мы берем до  відома, пожалуйста по всем  

програмам  в разрезе регионов і  відповідального. Каждая область получит от  

комитета Новогоднюю грамоту вместе с Кличко. Зробимо. И у меня просьба, 

на следующий комитет все, что  в ведении Комитета, я имею в виду все 

фонды, ну там инвалидов, то что в ведении нашего комитета, такой мы  

хотим заслушать……. 

 

БУРБАК М.Ю. По работам… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Вообще, по работам министерств… От всей  системы 

власти, как расходовались  деньги по итогам года. Все, что в ведении  нашого 

комитета.  Хорошо. 

 

_______________. Да-да. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Жень,  что-то ты очень плохо выглядиш. 

 

РИБЧИНСЬКИЙ Є.Ю. Если позволите, я… Если есть кворум… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. У нас есть кворум, иди лечись. Потому что ты что-то 

такой  совсем на тебя страшно смотреть, разволновался… 

 

_______________. 200 тысяч украинцев у 2014 году получили 

разрешение на работу в Европе больше в 4 раза, чем ....... Народ валит из 

страны. 
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Смотри, ты не из страны просто, ты просто приедь 

вылечись. Спасибо. 

 

_______________.….  Можно, приняли Трудовой кодекс …. трудовой 

миграции ……. все-таки працеваштований ….. …. на роботу. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Четверте питання: проект закону... четверте, да? Про 

проект Закону про соціальний захист священнослужителів, які здійснюють 

діяльність із задоволення релігійних потреб військовослужбовців військових 

формувань України у районах ведення бойових дій чи Антитерористичної 

операції – законопроект (2993), Семенченко Семен Ігоревич. 

 

БУРБАК М.Ю. Ні листа, нічого не було? 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Наталя Василівна, будете Семенченком. 

 

ШАМБІР Н.В. На сьогоднішній день з набуттям чинності з 25 

листопада  цього... 25 грудня цього року закону, яким врегульовується 

питання надання одноразової грошової допомоги всім особам, які брали 

участь в зоні АТО, фактично ми як би  замикаємо.... 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Міністерство оброни. 

 

ЯКИМЧУК В.С. Прошу дозволу. Шановний Олександре Юрійовичу, 

шановні народні депутати України, шановні присутні, Міноборони 

направило лист, що ми цей законопроект не підтримуємо. Чому? По-перше, 

реально через зону бойових дій зараз пройшло 562 священника, які фактично 

виконували завдання на волонтерських засадах і зараз надання їм пільг і 

льгот, воно врегульовано існуючим законодательством. Разом із цим, ми 

зацікавлені в тому, щоб  напередодні прийняття оцього закону був прийнятий 
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інший закон. І інший закон, він зараз розробляється, його проект знаходиться 

в РНБО. Він має назву: про внесення змін до деяких законів України з питань 

проходження служби військовими священиками – капеланами. Пов'язано це з 

тим, що в Збройних Силах України, в інших силових структурах – і війна це 

показала, - повинні бути штатні посади військових священиків, ну, ми 

пишемо в дужках "військових капеланів", хоча більш подобається українське 

поняття "військові священики". 

Але на сьогодні вирішити це питання ми не можемо по двох позиціях: 

якщо це цивільні працівники Збройних Сил, як це зараз запропоновано 

Кабінетом Міністрів, то виникає питання про їх тарифікацію. Ми різні 

пропозиції вносили, там, до діячів культури їх прирівняти… Ну, це все 

єрунда. Краще було б, якщо б така професія була врегульована в Постанові 

Кабінету Міністрів 1298 "Про оплату праці працівникам на основі Єдиної 

тарифної сітки". Нам це необхідно. 

Друге. Є пропозиції, і серйозні пропозиції: врахувати досвід деяких 

країн НАТО, щоб військові священики були військовослужбовцями. Але це 

можливо лише в разі прийняття оцього Закону про внесення змін до деяких 

законів України з питань проходження… Справа в тому, що це пов'язано з 

такими поняттями, як комбатант - не комбатант. Ви знаєте, що священики 

знаходяться під захистом міжнародних законів, і навіть під час його полону 

він продовжує виконувати обов'язки священика. Більше того, він не має 

права брати в руки зброю та інше. Це повинно бути зроблено, щоб у нас був 

в Україні такий закон, щоб в нас не було випадків, коли, ну наприклад, така 

організація благодійна, як батальйон капеланів, капеланський батальйон, 

вони пишаються тим, що їх представники в зоні АТО воюють зі зброєю в 

руках. Це неприпустимо. Реально. 

Тому ми і вважаємо, що ті військові священики, яких назвали 562, які 

зараз пройшли в зону АТО і знаходяться в зоні АТО, вони підпадають під 

дію закону як волонтери і їх соціальний захист врегульований. Але на 
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майбутнє, війна не закінчена, ми просто виходимо з проханням розглянути 

оцей закон, який розробляється в РНБО, щоб врегулювати питання ……. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. А кто будет подавать этот закон, Президент или как? 

 

ЯКИМЧУК В.С. Реально РНБО повинно подавати. Так. Реально – 

РНБО. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. РНБО? Нет, нет, ну, просто вы уточните, если можно. 

Или там мы уточним, кто будет субъект.  

 

_______________. Міністр оборони. 

 

ЯКИМЧУК В.С. Міністр оборони законодавчої ініціативи не … 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Министр обороны, нет.  

 

_______________. Або урядовий, або… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Вы просто уточните. Может быть, тогда мы с РНБО 

можем подать, его от депутатов быстрее провести? Вы уточните просто. Мы 

не хотим у Президента забирать его инициативу ни в коем разе. 

 

ЯКИМЧУК В.С. Доповідь закінчив. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Просто, чтобы этот процесс, ну, там не заговорили.  

 

ЯКИМЧУК В.С. Тому ми і просимо цей закон, який запропонований… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Відхилити? 
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ЯКИМЧУК В.С.  …перенести по термінам. Після врегулювання цих 

законів. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Кто-то хочет еще добавить по этому вопросу? Сейчас 

я скажу. Смотрите. Поскольку уже 25 числа все будет урегулировано, я 

считаю, что этот закон просто потерял необходимость. Поэтому предлагаю 

его просто отклонить.  

Кто – "за"? Единогласно. Спасибо.  

П'яте питання. Про проект Закону про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо розширення доступу сліпих, осіб з 

порушенням зору і хворих на дислексію до видання товарів у спеціальному 

форматі. 2386 законопроект многих авторов, в том числе и пан Юрий, и я. 

 

ШАМБІР Н.В. Я хочу зразу звернути увагу, що ми тут не головні, наш 

комітет не головний. Але, оскільки питання….. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. А головний який комітет?  

 

_______________. Гриневич. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Вообще странно. По идее должен быть, по логике 

должен быть наш комитет быть. 

 

_______________. (Не чути)  

 

_______________. Але підтримаємо. 

 

ШУХЕВИЧ Ю.Р. Але підтримаємо, тим більше, що я вам скажу, що ті  

норми, які там вказані, вони взяті з законодавства багатьох країн Європи, де 
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подібні процедури досконало, я би сказав, розроблені. А в нас, на жаль, це 

хромає і треба підтягувати. Ну, вже я не буду говорити про  наш .... вступу в 

Європу і так дальше. Але просто на рівні ........ в європейських країнах, але в 

багатьох, ну, на рівні сучасних можливостей для людей з обмеженими 

можливостями. Прошу тому підтримати. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я думаю, что здесь обсуждать как бы особо ничего, 

предлагаю поддержать. 

 

_______________. Треба іти до Європи все ж таки.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Предлагаю поддержать данный законопроект. Кто 

"за"? И у меня просьба: включить, вот постараться включить его на 

следующей неделе. 

 

_______________. Завтра. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. А, завтра він стоїть? Да? 

 

_______________. Він завтра буде. .... говорили. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. А...... 

 

_______________. (Не чути)  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Что? 

 

_______________. (Не чути)  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Не, это..... 
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_______________. Доброго дня, шановні пані та панове! Марія 

Височанська начальник відділу бібліотек Міністерства культури України. 

Ми, звичайно, підтримуємо .... які подав комітет про ..... Проект 

повинен  іще пройти і комітет  з питань культури.... 

 

_______________ ...вибачте  ........ мікрофон, тому що іде стенограма. 

 

_______________. Да. 

 

Височанська М.Г. Ще раз, доброго дня, шановні пані і панове! 

Повторюся знову, що Міністерство культури, яке в свою чергу і розробляло 

Закон України про бібліотеки і  бібліотечну справу, тому що в нашій системі  

є понад 18 тисяч публічних бібліотек. Фактично це ті бібліотеки, які на 

сьогодні дають безкоштовно послуги всім верствам населення, які 

користуються по мірі можливості всі, хто має цього бажання. 

Я вважаю, як людина, яка знає цю систему бібліотечну, яка знає, чим 

займається бібліотеки і повірте мені, це не є освітянські бібліотеки. Це є 

бібліотеки загальнодоступні. Вважаю, що, хоч вибачте мені, будь ласка, це 

після проголошення, після того, як ви проголосували вже, просто чисто таке  

прохання. Я вважаю, що цей законопроект повинен пройти ще через комітет 

з питань культури і духовності. І в любому випадку ми повинні прийняти в 

цьому активну участь. 

 

_______________. З 15 липня зареєстровані, пане Юрій, і вони записані 

як комітет… 

 

(Загальна дискусія) 

  

ШУХЕВИЧ Ю.Р. Півроку лежить в тому комітеті. 



33 

 

 

_______________. Ні, я вас розумію…. просто хочемо зробити одну 

справу. 

 

 ШУХЕВИЧ Ю.Р. Слухайте, от так сталося і так стається завжди, якби 

не порушено було на комітеті Гриневич і на нашому комітеті, то ви би ще 

півроку говорили, що так сталося. В кінці кінців ми будемо так, що так 

сталося, то наші сліпі, у всякому випадку я точно не побачу, якщо мої 

внуки… Ну моїм внукам, дасть Бог, не треба буде цього. Але маю на увазі те 

покоління моїх внуків буде, тільки тоді дочекається цього. І вважаю, і взагалі 

цей Комітет культури, ну не знаю яка у нас взагалі, знаєте, то як в тій 

Чехословаччині морське міністерство, так само нам, мені здається, 

Міністерство культури потрібно. 

 

_______________. А у вас є звернення на комітет, що ви просите? 

 

ВИСОЧАНСЬКА М.Г. Шановні панове, я хотіла просто, у нас є дуже 

велика практика спільних дій з Міністерством освіти, Міністерством 

культури, тому що ми насправді робимо одну велику справу… 

 

БУРБАК М.Ю. Прошу, пане голово.  

У ми не головний комітет, ми зі своєї сторони погодили, тому що ми не 

профільний комітет. Прикро, зробили Комітет освіти… 

 

ВИСОЧАНСЬКА М.Г. Я зрозуміла, я вам щиро дякую. 

 

_______________. Звертайтеся, будь ласка, до пані Гриневич, вона… 

 

(Загальна дискусія) 
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Смотрите, я вам что скажу. На самом деле это 

Комитет культуры должен был просто рассмотреть, это его добрая воля. 

Теперь то, что вы предлагаете. Снять завтра с голосования и подождать 

пока рассмотрит комитет, ну я так понимаю? 

 

ШУХЕВИЧ Ю.Р. Ну я кажу, що тоді наші внуки тільки … 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ну такое предложение? 

Пожалуйста, пускай тогда министр или председатель комитета завтра 

выйдет на Верховной Раде и озвучит, что он предлагает снять с голосования, 

потому что комитет не рассмотрел. 

Да, будь ласка. 

 

ШУХЕВИЧ Ю.Р. (Не чути)  

 

ПОЛЯКОВА О.Ю. Добрий день, шановні народні депутати. Я хотіла б 

одну ремарочку. Ми дійсно, Мінсоцполітики,  підтримуємо повністю цей 

законопроект, але просили б, якщо можливо,  врахувати, що  в законодавстві   

про основи  соціальної захищеності інвалідів і в законодавстві про 

реабілітації інвалідів сполучення "сліпі"  не застосовується, застосовується  

"особи з порушенням зору", так як не застосовується глухі, хромі, тобто 

особи з порушеннями зору, слуху і з порушеннями опорно-рухового апарату. 

Якщо можна, це врахувати, це  буде більш коректно. 

І по-друге, в законодавстві застосовується термін "рельєфно-крапковим 

шрифтом (шрифтом  Брайля)". І дуже часто  застосовується    в нормативних 

актах саме шрифт Брайля. Щоб ми це не втратили, будь ласка,  доповніть. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Это, кстати, слушно то, что вы сказали. Смотрите, я  

поэтому и сказал, что, к сожалению, профильный комитет должен быть  не 

культуры  и не освиты, а профильный комитет должен быть наш, чтобы  мы 
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все эти вопросы отрегулировали, потому что это прямое наше  ведение. Но у  

меня большая просьба, вот вы говорили. Мы его приняли тогда  в первом 

чтении… 

 

_______________. Ні, і в цілому.  Завтра в цілому… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. В цілому?  

 

ПОЛЯКОВА О.Ю. Його можна з голосу зауваження  проголосити…  

(Загальна дискусія) 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Є поправки?  Это все будет. 

 

_______________. (Не чути) 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Пан Юрій. 

 

_______________. Так, вона виступить, а потім –  пан Юрій. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  То есть сценарий есть? 

 

_______________. Так, сценарій є, тільки, щоб завтра був розгляд. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ну,  если можно, все равно  на всякий случай 

напишите то, что вы сейчас сказали. Можете сегодня  это как-то 

подготовить? (Шум у залі) Подойдете сейчас, чтобы мы его 

квалифицированно  приняли, сейчас прямо напишите,  что нужно сделать, и 

мы  тогда с голоса внесем. Потому что если мы его сейчас  завалим, то мы 

еще будем его рассматривать, пан Юрий  абсолютно прав, еще неизвестно 

сколько времени. Поэтому желательно закон не потерять. А то, что вы  здесь 
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сказали, абсолютно верно, то что написано слепых, не совсем корректно.  

(Шум у залі) 

Хорошо. Решение принято, правильно я понимаю?  

Шосте питання. Проект Закону  про внесення змін до деяких законів 

України  щодо пільг з оплати житлово-комунальних послуг (законопроект  

3313 народного депутата  Королевської).  

 

КОРОЛЕВСЬКА Н.Ю. Уважаемые коллеги! Уважаемые 

присутствующие! Спасибо большое за  рассмотрение данного  

законопроекта. Этот законопроект  был подготовлен по инициативе 

общественных организаций и организаций  ветеранов, инвалидов. И 

попросили его внести  в парламент и рассказать вам, что происходит. 

Законом 76 от  28 декабря было ограничено право, людей получать их 

законные компенсации и их законные льготы. Это коснулось людей: 

ветеранов войны и труда, чернобыльцев, афганцев, шахтеров и также 

сократили социальную защиту детям войны, жертвам нацизма, семьи с 

детьми, педагогов и другие социально-уязвимых групп населения.      

Что сделали? Что если сегодня у тебя доход выше 1 тысячи 710 гривен, 

то тогда ты не имеешь права получать. Ну, мы все с вами адекватные  люди и 

все прекрасно понимаем, что на  1 тысячу 710 гривен выжить сегодня в 

стране  невозможно. И то, что поступили,  таким образом с теми людьми, 

которые  все время защищали нашу Родину, которые  служили нашей 

Родине,  которые законно получили эти компенсации. Что этот закон был 

принят в антиконституционный способ и в течение года его так и не 

отменили мы считаем, это крайне неправильно.  И, наверное, самым лучшим  

подарком к  Новому году для этих людей и  самим нашим таким знаете, 

адекватным  восприятием  действительности будет, если мы  исправим ту 

ошибку и признаемся, деньги сегодня в государственном  бюджете есть. Как 

мы знаем, девальвация прошла успешно, что мы сможем людям все-таки 

отдать их законно заслуженное и заработанное право найти мизерные 
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льготы, которые позволят хоть чуть-чуть, во-первых, себя достойно 

чувствовать в своей стране. А, во-вторых,   хоть накрыть стол к Новому году. 

Поэтому я  прошу принять данный законопроект до второго чтения, если 

будут, конечно, замечания и предложения его  доработать. Но,  поддержать 

сейчас и срочно внести в зал. Спасибо. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Министерство соцполитики.  

 

МУЗИЧЕНКО В.В. Дякую, Олександре Юрійовичу.  

Шановні народні депутати! Шановні присутні! Що стосується 

законопроекту 3313 щодо внесення  змін до окремих законів щодо перегляну 

норм закону 76. На сьогоднішній день Кабінет Міністрів виконує ту 

програму, яку затвердила Верховна Рада, і одним із принципів його 

діяльності ключовим, підкреслюю, є посилення адресності  надання 

соціальної підтримки.  

Одним із видів соціальної підтримки якраз і є система надання пільг, 

при цьому посилення адресності надання пільг, відповідно до 76 закону (від 

28.12.14-го) передбачено у вигляді надання пільг з урахуванням доходу. 

Якщо проаналізувати ту ситуацію, яку ми отримали вже за підсумками 

півріччя, тому що відповідна норма застосовується з 1 липня 2015 року. То 

ми можемо сказати, що на сьогоднішній день із майже 4 мільйонів осіб, до 

яких застосовується норма цього закону, близько 900 тисяч дійсно втратили 

право на пільгу, оскільки їх доход перевищує 1710 гривень. Цей критерій 

буде переглянуто із 1 січня 2016 року, оскільки соціальна податкова пільга 

щорічно переглядається, і він буде встановлений в розмірі 1930 гривень, 

таким чином буде переглянуто право цих громадян на отримання пільг. 

Але разом з цим хотів би підкреслити ще одну ситуацію. коли 

більшість осіб, які втратили на пільгу, це якраз є діти війти, тому що це 

найбільш чисельна категорія пільговиків. І фактично з урахуванням тих цін і 

тарифів, які на сьогоднішній день є, надання 25-відсоткової знижки з оплати 
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комунальних послуг не вирішує по суті питання соціального захисту цих 

категорій населення. 

З урахуванням того, що в нас відбулися радикальні зміни в програмі 

житлових субсидій і на сьогоднішній день майже третина  домогосподарств 

України, а це близько 5 мільйонів, отримують житлові субсидії, які в 

опалювальний період становлять там в середньому від 350 майже до 2 тисяч 

гривень, ми можемо сказати, що всі категорії пільговиків, які втратили 

пільги, оскільки не підпадають по розміру доходів, фактично користуються 

системою житлових субсидій, яка, по наших розрахунках, в 90 відсотків 

набагато вигідніша для громадян, ніж система пільг з доходами або без 

урахування доходів.  

З урахуванням цих позицій, Міністерство соціальної політики не 

підтримує даний законопроект і просить його відхилити. 

Дякую. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Вы можете сделать табличку, вот если бы были 

льготы, то сколько это было бы в деньгах? 

 

МУЗИЧЕНКО В.В.. Тобто економічний ефект для конкретної сім'ї.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Да, для конкретного человека вот пополам… Сейчас, 

сейчас, секундочку, я закончу. Пополам, и что бы человек получал через 

льготу, и что человек получает через субсидию, в абсолютных величинах. 

 

МУЗИЧЕНКО В.В.. Тут би я, я ще вибачаюсь, я доповню, що і пільги, і 

субсидії надаються на соціальні нормативи, які затверджуються Кабінетом 

Міністрів. При цьому соціальний норматив користування субсидіями 

набагато більший, ну, приблизно десь на 80 відсотків, ніж той норматив, на 

який надаються пільги. Навіть із цієї позиції користуватися субсидіями 

набагато вигідніше для громадян. 
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БУРБАК М.Ю.  Я хотів би підтвердити слова доповідаючого про те, що 

субсидії запрацювали, дійсно, мені було дуже цікавий такий факт, що, 

наприклад, в одному селі Заставницького районі Чернівецької області – це на 

моєму окрузі, - в тому році, в 2014-му, при старих цінах на газ, при тому що 

не було таке підвищення ціни, одне домогосподарство платило, тобто 

отримало субсидію 6 гривень 14 копійок, субсидію отримало. В цьому році – 

3 тисячі 100. Це цифри, які реальні, це мені показують платіжки за той рік, 

платіжки за цей рік. Я вам теж покажу. 

Доводжу до вашого відома теж інформацію, що в цьому році бюджетом 

на субсидії передбачалося 24 з половиною мільярди гривень, наступного 

року – понад 40 мільярдів гривень. І це теж дійде до кожного, на субсидії, по 

послугах на житлово-комунальне господарство. 

В-третіх, можу сказати далі, що субсидію автоматично отримають ті 

сім'ї, які звертаються з заявою, якщо розмір сплати за послуги ЖКГ більше 

ніж 10 відсотків від сукупного доходу домогосподарств. Три. Про що ми 

зараз говоримо. 

 

КОРОЛЕВСЬКА Н.Ю. Спасибо большое. Я счастлива, что в каком-то 

селе, в каком-то районе так все хорошо обстоит с субсидиями. Я как-то имею 

какое-то отношение к социальной сфере, и до сих пор очень тесно 

сотрудничаю и с многими управлениями социальной защиты. Когда у вас 

будет желание и время, я расскажу о реальном положении дел. Но хочу 

привести цифру, что более полутора  миллионов человек в стране субсидии 

до сих пор не получили. И не получили  по достаточно техническим 

моментам: потому что сегодня в управлении соцзащиты нет элементарно 

бумаги, чтобы отправить перерасчет; компьютерные программы элементарно 

виснут, компьютеры старые; управления, которые находятся  не в Киеве, к 

сожалению, не обеспечены технически, и так далее и тому подобное.  
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Но я хочу вот следующий нонсенс. Мы, конечно, можем гордиться тем, 

что у нас из 24 там или  22 миллиардов у нас  40 миллиардов будет субсидии, 

что у нас вся страна будет одна большая субсидия. Ну, мне стыдно было б 

конечно, но ничего…   

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. … а вся страна  одна большая льгота…… 

 

КОРОЛЕВСЬКА Н.Ю.  Можно  теперь я объясню, скажу, за что мне не 

стыдно.  Вот мне стыдно за то, что  герои, герои ветераны, герои Украины, 

герои, которые защищали Родину, которые сегодня ее защищают и получают  

этот статус, имеют от страны, я даже льготой это не хочу назвать, –  

компенсацию, положение и статус. Вот за это мне стыдно. И когда  я вижу 

сегодня  ветерана в медалях,  которого лишают элементарного права ходить с 

гордо поднятой головой по своей стране, вот  за это мне стыдно. Мне стыдно, 

что вы этого человека  унижаете и заставляете идти  оформлять субсидию. 

Мне за это стыдно! (Шум у залі) 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Наталья Юрьевна, я прошу прощения,  давайте 

обсуждать норму закона. Если мы  хотим поговорить про пафос… 

 

КОРОЛЕВСЬКА Н.Ю.   Вот мы говорим не  пафосе.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Еще раз  говорю,  я  могу сейчас, мы  можем перейти 

на политическую дискуссию… 

 

КОРОЛЕВСЬКА Н.Ю. Александр Юрьевич, это не политическая 

дискуссия. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Поверьте, политическую  дискуссию "Опоблок" не 

выиграет.  
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КОРОЛЕВСЬКА Н.Ю.   Александр Юрьевич,  я  не о  "Опоблоке" здесь 

говорю. Я вам еще раз говорю… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.   Я прошу прощения… 

 

КОРОЛЕВСЬКА Н.Ю.   Это не политическая дискуссия, это отношение  

к тому, кому положено и кому  не положено. Вот норма закона, что  людей, 

которые заслужили в этой стране, это  и чернобыльцы, и афганцы, и герои 

труда, которые заслужили компенсацию и льготу, нельзя сегодня подводить 

под реформу адресности. Адресность – это  другое совсем, это не 

компенсация человеку его утраченного здоровья. Адресность –  это субсидия, 

Бога ради, а человек  сам пускай выберет. Хочет, он отказывается  от льготы, 

если ему выгоднее субсидия, он идет получает субсидию. Если он считает, 

что   ему лучше воспользоваться льготой, он идет  и пользуется льготой. Ну 

почему сегодня чиновник за него  это решает? Я считаю, это крайне 

несправедливо, если не говорить о пафосе. Это не пафос, это сегодня 

восстановление социальной справедливости, потому что сделали очень много 

проблем этим законом. Дайте право человеку выбирать, в каком статусе 

находиться. Спасибо. 

 

БУРБАК М.Ю. Давайте я вам нагадаю щодо дітей війни, яких ви тут 

згадали, які мають на руках вироки судів, яким повинні повернути гроші, 

якщо ще за уряду Азарова їм перестали виплачувати їх надбавки і пенсії 

також. 

 

КОРОЛЕВСЬКА Н.Ю. … ще до уряду Азарова… 

 

БУРБАК М.Ю. Перепрошую, ви тут згадали про це. Тому я ще раз хочу 

підтримати тезу, що нам все ж таки треба жити по тих грошах, які ми маємо. 
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Скажіть, будь ласка, скільки передбачається видатків з державного бюджету 

на підтримку вашої законодавчої ініціативи і джерела їх надходження? 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Министерство финансов есть? 

 

ЛІЩУК В.В. 680… 

 

_______________. ….. мільйонів. 

 

БУРБАК М.Ю. Це на всіх дітей війни повністю, ці пільгові категорії?  

 

_______________. Да. 

 

КОРОЛЕВСЬКА Н.Ю. Это даже выгодней, чем выдавать 40 

миллиардов субсидии. 

 

БУРБАК М.Ю. Субсидии выдаются для того, чтобы закрыть все-таки 

по "Нефтегазу" зловживання. 

 

МУЗИЧЕНКО В.В. Ну, якщо дозволите, то питання надання пільг 

дітям війни, як я вже говорив, не вирішує питання їх соцзахисту. Вони 

отримують пільгу – і після цього йдуть отримувати ще субсидію. Тому в 40 

мільярдів входить і пільга, і субсидія. Тому вимірювати це просто грошима, 

ну, це досить некоректно. 

Що стосується інших категорій, то я хотів би тут зауважити, що ні 

учасників бойових дій, ні чорнобильців першої і другої категорії зміни щодо 

надання пільг з урахуванням доходів не стосуються і не стосувалися ніколи. 

Тому некоректно говорити про ці категорії. Ми говоримо виключно про дітей 

війни, про жертв нацистських переслідувань, про учасників війни, але не 
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учасників бойових дій, не інвалідів війни і не чорнобильців, на них ніколи не 

поширювалося. 

 

КОРОЛЕВСЬКА Н.Ю. А участники войны точно так же, как и 

чернобыльцы, имеют такую же корочку. 

 

МУЗИЧЕНКО В.В. Ні, трішки інші в них корочки і трішки інший в них 

статус. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Можно я скажу? Смотрите, вот насчет вот как 

корочки хотел и сказать. Мы должны уходить, по-моему, от этого советского 

продвижения по поводу льгот, корочки, удостоверения и так далее, и тому 

подобное. Мы должны переходить на нормальные денежные расчёты. И 

нормальный человек должен получать деньгами. И он потом может 

определять, что с ними делать, как делать. Человек никогда, получивший 

льготы, не откажется от денег, и человек, получивший деньги, никогда не 

откажется от льготы, это неминуемо. Чего он будет от всего отказываться, 

лично он. 

Но в этом случае есть государство, это основные функции государства 

управлять этим процессом, это классика. Что такое государство? Это 

репрессивный механизм, аппарат насилия и подавления, так написано во всех 

учебниках… И это… Одна из, да, одна из функций, да, одна из функций. 

Поэтому в этом случае государство это регулирует. 

 

МОЙСЕЄВА А.В. Олександр Юрійович, я представляю Раду 

Організації ветеранів України, заступник голови, Мойсеєва Ангеліна 

Вікторівна. 

По-перше, дякую вам за запрошення. По-друге, Олександр Юрійович, 

також ми виносимо вам вдячність вам і вашому комітету за зустріч з нашими 

головами, заступники голів обласних рад, яка відбулася 
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напередодні,1жовтня, то була дуже така плодотворна зустріч і дуже 

позитивна, і такі дуже позитивні відгуки. Думаємо, що і надалі то буде 

доброю традицією зустрітися з ветеранським активом. 

Але готуючись сьогодні до засідання, ми запросили Пенсійний фонд 

України відносно розміру пенсій ветеранів війни.  

Ви пам'ятаєте, що згідно статті 4 до Закону "Про статуси ветеранів 

війни, гарантії їх соціального захисту" до ветеранів війни відносяться 

інваліди війни, учасники бойових дій і учасники війни. І сьогодні мова іде 

про учасників війни. 

Ну за даним Пенсійного фонду їх в державі сьогодні проживає, значить 

проживає їх 788 тисяч. Тобто такої категорії немає, вони уходять уже з 

життя, їх також лишили цих пільг. І ось що сьогодні, якщо подивитись на 

розмір пенсій, якщо брати всі регіони сьогодні, то пенсія, розмір пенсій 

коливається в них від 1412 гривень, такий розмір пенсій, до 2 тисячі 48 

гривень, це єдиний розмір пенсій в місті Києві, яку отримують учасники 

війни. 

Але про те, що сказав мій сусід зараз, іде мова навіть не про розмір 

пенсій і не розмір доходу цієї людини, а іде мова про совокупний дохід 

родини, тобто сьогодні родина, ну,  якщо  живе, оцей  ветеран війни, учасник 

війни, живе, он сьогодні повинен так брати… його лишили пільги оцієї, тому 

що сукупний дохід більше 1710 гривень. І  ми думаємо, що це не є 

справедливо, бо ці люди, які внесли, то був другий фронт, трудовий фронт, і 

вони дітьми, підлітками трудилися, ви знаєте, на заводах і в селі. Якщо ви 

пам'ятаєте, то з восьми років, був такий наказ Наркомоборони: у вісім років 

дитина з лопатою повинна була працювати в селі. (Шум у залі) Ні, а я про те. 

Те, що сьогодні  ці люди живі, і їх лишили цієї пільги, і ми погоджуємося з 

тим, що хай людина сама вибере, чи їй пільгу цю  взяти, чи їй взяти 

субсидію.  

Бо сьогодні не так просто цю  субсидію оформити. То унізітєльно, я 

скажу на російській мові, бо приходять до квартири, в хату приходять і 
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дивляться, якого року в вас холодильник, а що це за картина… (Шум у залі) 

А я вас скажу: то в Києві, у Голосієвському районі. Ну, що ні? Вам сказати 

прізвища може? (Шум у залі)  

Вам, може сказати? Ми скажемо. Приходить комісія, кажуть, що 

комісія, прийде до вас комісія, подивиться.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Репліку можна?  

 

МОІСЕЄВА А.В.  Можна.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. К сожалению, количество участников войны не 

сокращается, а увеличивается. Смотрите, я сейчас перейду тоже на пафос.  

Благодаря "Партии регионов" в стране идет война. Это первое. И мы 

приравняли к участникам военных действий,  АТО… И все ветераны, и все 

волонтеры, я оговорился, в общем, все гражданские, которые участвуют в 

АТО, они становятся участниками войны. Те, кто, условно там, с оружием, те 

– участники боевых действий, те, кто гражданские… Поэтому, к сожалению, 

то, что вы говорите, и количество людей, я бы очень хотел, чтобы оно не 

увеличивалось. Но судя вот по действиям нашего северного соседа, я не 

исключаю, что это  еще больше увеличится.  

Поэтому вы  говорите просто про свою как бы линию, а я говорю в 

целом…  

МОІСЕЄВА А.В. Ні!.. А я кажу…… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  … а я говорю в целом ситуацию о ситуации в стране. 

А я говорю в целом о ситуации в стране. Поэтому сегодняшняя позиция 

государства, она очень проста. Мы будем всем выплачивать деньгами. И мы 

будем уходить от льгот. Потому что льгота тянет за собой следующую 

льготу. А каждая льгота потом в прогрессе, если мы задеваем одну часть 

людей, участников войны по льготам, тогда мы должны сразу задеть другую 
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часть людей. И тогда мы вернемся в тому, что в этой стране 25 лет каждая 

власть гордилась тем, что она раздавала льготы. В результате мы живем все в 

шикарной стране. Спасибо. 

 

МОІСЕЄВА А.В. Олександр Юрійович, ну, це ж люди не винні. Їм 

сьогодні також 85, 84 роки цим людям сьогодні. І за рахунок цих людей якісь 

робити…. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ  И 25, и 25 лет этим людям сейчас, да, и 25 им тоже. 

 

МОІСЕЄВА А.В.. Да, да. Але, Олександр Юрійович, також неоднакове 

відношення. Якщо ви кажете сьогодні про учасників АТО. Ми звертались до 

вас і ми звертались до вас, і звертались до вас цивільні особи, які 

постраждали під час бойових дій в Донецькій і Луганській області. Які 

отримали поранення, контузії, каліцтва отримали. Я не кажу, може, про 

трудоспособний вік, але сьогодні вони звертаються за медичною допомогою. 

Їм ставлять діагноз "Побутова травма"! 

Ви знаєте про це. Ні, ми вам писали і до вас звертались! І до вас 

звертались. От, зі мною поруч Вікторія Миколаївна, вона також вам скаже. І 

сьогодні дитина, якій там 4-5 років, отримала… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. По поводу переселенцев мы закончили переговоры с 

ООН. И там будет большая помощь от ООН, порядка 250 тысяч, 

Минсоцполитики может это подтвердить. В котором будет действительно 

большая финансовая помощь ооновская. И этот вопрос, я думаю, в 

следующем году будет решен. 

Всего у нас порядка миллиона шестьсот, но это те, которые и туда-

сюда ездят. А вот цифра в районе там девятьсот-миллион, это те, которые 

действительно переселились. Эта ситуация закончена, внесен закон. Я 
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думаю, что он сейчас будет проголосован. И будет помощь и страны, и еще 

будет международная помощь.  

То, что касается нашей с вами встречи. Перед 9 мая, то, что мы 

обещали по поводу того, что не будет никаких налогов на пенсию, законы 

проголосованы участников всех войн, законы проголосованы и приняты, в 

этом случае я соглашусь со своим коллегой Максимом, что мы  будем 

помогать финансово. Это моя позиция. Но,  каждый депутат может выразить 

свою позицию на голосовании. Спасибо. 

 

МОІСЕЄВА А.В. Ми дуже дякуємо, але все ж просимо повернутись  до 

учасників війни.  

 

КОРОЛЕВСЬКА Н.Ю. Александр Юрьевич, если можно, но в 

принципе финансово это тоже хорошо я думаю, никто против бы не был бы, 

если б вы помогали финансово. Вопрос только в том, что смотрите, сегодня 

ограничение  1 тысяча 710 гривен, правильно. Но, мы все согласны, что это 

неадекватное ограничение для сегодняшних реалий и сегодня на сайте  

Министерства социальной политики есть фактически прожиточный 

минимум. Это считают государственные органы  власти по ………… и у себя 

на сайте публикуют. Вы не подскажите, какая теперь сумма. 

 

_______________. Нет, я … 

 

КОРОЛЕВСЬКА Н.Ю. Очень жалко, не мешало бы ………….. это 

около трех тысяч гривен. Поэтому получается, что Министерство  

социальной  политики декларирует, что они посчитали… Что Министерство 

социальной политики посчитало, что фактически прожиточный минимум 

сегодня в стране составляет 3 тысячи гривен и у себя на сайте это напечатало 

по формуле научно обоснованный. В то же самое  время  министерство на 

сегодняшний день дает  расчет адресности от  1 тысячи 710, а на следующий 
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год как мы услышали от представителей министерства 1 тысяча 930. То есть  

мы  не согласны, что это неадекватно либо нужно поднимать барьер и если 

мы идем постепенной адресности надо убирать этот барьер. Но эту сумму 

оставлять я считаю недопустимо.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я с вами согласен. Поэтому я  думаю, что мы можем 

поддержать и рассмотреть законопроект, который внесен Денисовой по 

поводу двух не цифр  1 тысяча  710, а двух минимальных окладов… 

 

_______________. Не зафиксировано… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Это первое, мы можем рассмотреть законопроект 

Денисовой, где будет эта цифра  поднята до двух минимальный окладов. И 

этот вопрос будем обсуждать как принятие бюджета. 

 

БУРБАК М.Ю. И лучшим подарком всем будет принятие  бюджета 

нашей страны и будет все предусмотрено, работайте …….. Спасибо.   

 

ШАМРАЙ В.І. Перший заступник  голови Всеукраїнської спілки 

ветеранів війни Шамрай Віктор Іванович. 

 

ШАМРАЙ В.І. Шамрай Віктор Іванович. Шановний Олександр 

Юрійович, шановні народні депутати, шановні присутні, я хотів би по суті 

законопроекту, який доповідала депутат Королевська. Ми, наша організація 

представляє собою ветеранів Другої світової війни, локальних воєн і 

миротворці України.  Але є... це, в основному, комбатанти, але у нас є і 

учасники війни, і члени сімей загиблих. Так от, Олександр Юрійович, якщо  

ви пам'ятаєте, в квітні місяці на круглому столі, який ви проводили з проблем 

як раз всіх людей – ветеранів війни. Стояло питання, уже піднімалося і я тоді 

виступав про цей закон, от 20... от грудня минулого року. Тому що 
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звернулися до нас з Білої Церкви члени сімей загиблих в Афганістані воїнів  і 

в інших країнах, що їм зараз дуже важко уже піднімати дітей, уже і онуки 

єсть, тому що їх коснулось оця пільга, яку в них забрали по закону від 28 

грудня минулого року. І я на семінарі у вересні місяці цим жіночкам 

відповідав, що голова комітету Олександр Юрійович Третьяков запевнив 

всіх, що він  буде першим боротися за те, щоб цей закон перестав, цю норму 

убрати. 

 

_______________. .... стенограму.... 

 

ШАМРАЙ В.І.  ....я просто ... побачив ... я у вас побачив підтримку 

цього, що... 

Друге питання. Два дні тому телефонує жіночка-учасник війни з 

Дніпропетровська. У неї була рік тому поламала шийку бедра і важко зараз їй 

по субсидіям займатися цим питанням. І каже: "Як жалко, Віктор Іванович, - 

звертається, - що в мене тисяча 800, а не тисяча 710. І в мене почали, в мене 

забрали ці... 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. (Не чути)  

 

ШАМРАЙ В.І. Я закінчую, Олександр, я закінчую.  

Я хочу вам сказати, що як вчив класик: нельзя жить в обществе и быть 

свободным от него. Ви – народні депутати, безумовно, будете приймати 

рішення по кожному законопроекту, це ваше право, вам це право дав народ. 

Але повинні знати, що люди і ветерани війни, і учасники війни, і діти війни, 

вони... Ви ж у людей на виду. Вони дають негативну оцінку народним 

депутатам, не розбираю чи з яких вони партій і фракцій. Оцей закон 28 

грудня минулого року, ну, негативний має  на  людей вплив і він  знижує 

рейтинг влади, якою б вона була – законодавчою... 
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Регламент, все. Давайте... 

 

ШАМРАЙ В.І. Я закінчую, просили би  прислухатися все ж таки і 

ветерана би більше оцінили, як би  цей закон перестав діяти в  16-му році. А 

якщо він буде продовжений, то, на жаль, негативна буде реакція у 

ветеранському середовищі. Дякую   і вибачаюсь… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. А теперь у меня к вас вопрос. Вы слышали  до этого 

дискуссию, что обсуждалось?  Повторите. 

 

ШАМРАЙ В.І. Ну как же я могу всю дискуссию повторить.  Безумовно,  

я… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Основную по цифрам повторите. 

 

ШАМРАЙ В.І. 1900 буде, не  1810, а  1900. Це позитивно… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Правильно. Вторая версия. 

 

ШАМРАЙ В.І. Ну версію вторую я не почув, на  жаль.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Две минимальные зарплаты. 

 

ШАМРАЙ В.І.. Це позитивне, це дуже позитивно. Але… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. А теперь переведите это в деньги.  

 

ШАМРАЙ В.І. Ну, це треба множити, безумовно.  (Шум у залі) 
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Я розумію, але сама  тема підміни  компенсації, пільги  як компенсації 

субсидією – це  сподівання на те, що за субсидією не всі підуть і не всі 

будуть….… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Я не видел людей, которые не ходят за деньгами.  

 

ШАМРАЙ В.І. Ну я бачу таких.  Я ж не кажу, що щось… Робіть, що ви 

вважаєте за  доцільне, як ваша совість підказує і ваш  досвід депутатський, 

але знайте, що люди ж теж оцінку дають, дають на виборах, дають в житті, в 

розмовах, в спілкуванні. Тому, ну  у вас така складна доля, я вибачаюсь. 

Безумовно, вам важко, я  ж не кажу, що вам легко.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Все, принимаем решение. Кто за то, чтобы  отклонить 

данный законопроект, прошу проголосовать.  Кто – против? Воздержался?  

 

КОРОЛЕВСЬКА Н.Ю.  Спасибо. До свиданья…  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Седьмой вопрос. Про затвердження рішення комітету 

за результатами проведення розширеного  засідання на тему: "Забезпечення  

рівного доступу людей  з інвалідністю  до правосуддя". 

 

БУРБАК М.Ю. Пропоную прийняти запропоновану редакцію рішення 

комітету,  схвалити  і працювати далі. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. С  теми правками… 

 

БУРБАК М.Ю. Да, які є. Ну, у нас роздано, ми всі  ознайомились. 

Пропоную  зараз проголосувати. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Кто – "за"? Принято. Спасибо.   


