
СТЕНОГРАМА 

засідання Комітету у справах ветеранів та інвалідів 

від 11 листопада  2015 року 

Веде засідання Голова Комітету  ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.   Добрый день. Открываем заседание комитета 

нашего. Присутствует  6 депутатов. Кворум есть, поэтому заседание 

комитета открыто. Традиционно мы должны избрать секретаря комитета.  

 

(Загальна дискусія) 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Я зачитаю для протокола. В связи  с отсутствием  в 

комитете секретаря  комитета для проведения  сегодняшнего заседания 

комитета нам необходимо  сначала определить, кто  из числа  комитета будет 

выполнять полномочия секретаря. Поэтому, в соответствии со статьей 44 

Закона Украины  о комитетах Верховной Рады, предлагаю полномочия 

секретаря комитета, что касается ведения сегодняшнего заседания, 

возложить на Евгена Рыбчинского.  

Кто – "за"? Единогласно. 

 

_______________. (Не чути) 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Мы уже обращались и не раз  письменно.  (Загальна 

дискусія) 

 Это у нас, это традиционная дискуссия. Зато, когда все выходят на 

трибуну Верховной Рады, все вспоминают о ветеранах, инвалидах, погибших 

в АТО, участников АТО. А когда обращаешься к фракциям, чтобы  они 

делегировали  сюда людей,  почему-то все отказываются и все идут в 

бюджетный комитет работать.  Ну, это такая традиционная вещь, к 

сожалению, в парламенте. 



2 

 

Начинаем тогда наш порядок денний. Перше питання… 

 

_______________. А ви знаєте, тут же ж Єремеєв мав  у нашому 

комітеті………… на засіданні…………. (Шум у залі) 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Давайте починаємо засідання.    

Перше 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 

антитерористичної операції 

Артур Валентинович. 

 

ДЕРЕВ'ЯНКО А.В. Добрий день, шановний Олександр Юрійович, 

шановні народні депутати. Після минулого засідання комітету була 

проведена відповідна робота щодо перерозподілу бюджетних коштів по  

програмам, були проведені розрахунки необхідних  коштів, які нам потрібні 

для виконання  шести нових програм, якими опікується наша служба. Хотів 

би доповісти по кожній програмі окремо. 

Перше. Програма по протезуванню бійців, які втратили  функціональні 

можливості і нижніх кінцівок, і верхніх кінцівок,   нашою службою 

проводиться, і ми ведемо моніторинг  377 бійців-учасників АТО, які 

втратили нижні кінцівки, або потребують протезування, або  ортезування. За 

минулий рік ведення  бойових дій нашими  підрозділами вже, як службою, 

так   і Фондом соціального захисту інвалідів, відпротезовано  138 бійців, із 

них  4  відпротезовані за кордоном, зараз  за кордон планується відправити, і 

вже проведені розрахунки,  ще  чотирьох бійців, це ті, які  до кінця   цього 

року готові і будуть відпротезовані бюджетом цього року.  

Під питанням у нас є  один боєць, який, можливо, поїде у грудні місяці. 

І на січень-на початок  лютого ми маємо  трьох бійців, які будуть готові до 
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протезування виробами високої  технологічної… за технологіями, які 

відсутні в  України, це   біо- та міоелектричні протези  верхніх кінцівок. 

Практично всі нижні кінцівки ми протезуємо в Україні і тільки  складні 

випадки, у нас на теперішній час їх поки що два,  це  з  відчленуванням 

костей тазу, які  ми протезуємо за кордоном, це два  бійця, один вже  

відпротезований, інший готується. Видатки, які заплановані у цьому році, це   

21 мільйон гривень, буде використано у повному обсязі. І всі, хто готовий до 

протезування, будуть відпротезовані. На теперішній час за цією програмою 

профінансовано 45 відсотків і на слідуюче засідання я вже буду  готовий, ми 

відправляємо   чотирьох бійців – двох в Італію,  а двох в  Германію, буде 

виконана вся програма на  100 відсотків. 

Заходи щодо надання соціальної та психологічної… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Сейчас мы первый вопрос тогда обсудим, потом 

перейдем дальше. 

 

ДЕРЕВ'ЯНКО А.В.  Да, будь ласка. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Кабинет Министров, с деньгами есть проблема, 

дает… 

 

ДЕРЕВ'ЯНКО А.В.  З грошима проблем немає, кошти є, на 

протезування кошти    є у повному обсязі всі, хто  повинен бути 

відпротезований в Україні, будуть  відпротезовані, хто готовий. Тому що  є 

деякі бійці, які ще не готові до протезування. Їх лікують всі  72 установи, які 

у нас є. Ми над цим питанням працюємо, залучаємо як і закордонні  протезні 

виробництва, так і наші. І основне питання, яким займається зараз служба, 

щоб сервісне обслуговування  навіть  цих     високотехнологічних процесів 

проводилось в Україні. Сьогодні відбулась  зустріч з представниками фірми  
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швейцарської ……….., які на Київському протезному заводі  будуть  

надавати цю допомогу  і ставити   протези  міоелектричні  і біоелектричні  

вже в Україні для того, щоб  зекономити кошти  на поїздку  за кордон і потім 

сервісне обслуговування. Нам  дешевше   запросити сюди лікарів і 

підготувати  спеціалістів. Ця робота  зараз іде. Коштів достатньо. Так що тут 

ніякої підтримки або допомоги нам не  потрібно. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  (Не чути) 

  

(?) БУРБАК М.Ю. Пане  Олександре, пане Артуре,  дякуємо за  те, що 

все ж таки  почали усувати  ті недоліки, перепрошую, але вони були. І у мене  

є пропозиція: для того, щоб  ми більш дієво побачили в часі, які були зміни і 

чи буде реакція міністерств на  зміну цільового призначення грошей, то 

заслухати  цю  доповідь на наступному засіданні нашого комітету, яке 

відбудеться, певно, десь у кінці  листопада. Тобто ми би побачили динаміку. 

(Шум у залі) 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Сейчас  поговорим просто не о первом вопросе, а в 

целом обо всем, в целом обо всем. 

 

_______________. Бачимо, що  ви надіслали листи, щоб 

перерозподілити…….. 

 

ДЕРЕВ'ЯНКО А.В. Перше. Ми надіслали листи… Але ми знов-таки  

просили, щоб  рахували нам не тільки те, що касові видатки. І у нас навіть на 

теперішній  час за цей тиждень  із ….. процентів  є 18. Але хотів би сказати, 

що ми ж займаємося ще  з регіонами.  І регіони вже профінансовані, 

профінансовані за всіма програмами більше  чим на  50 відсотків. 
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ГОЛОВУЮЧИЙ.  Давайте просто введем в практику, что мы на 

каждом заседании  там какой-то период времени, короткая ситуация всего, 

что происходит именно по  финансированию и о  том, что бойцы могут 

получать и то, что они получают, чтобы  все члены комитета были в курсе… 

Чтобы на каждом заседании мы видели динамику и это было у нас ………….. 

 

_______________.  Може десь треба підключитися, допомогти десь 

узгодити  позиції.  

 

ДЕРЕВ'ЯНКО А.В. Дозвольте продовжувати  чи ні?  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  В принципе, мы все цифры видим… 

 

_______________.  Ми побачили цифри, побачили ті кроки, які ви  

зробили. 

 

ДЕРЕВ'ЯНКО А.В. Я зрозумів. Дякую. У нас ……………. 

 

_______________. Ну, на кінець листопада, щоб ми вже закрили 

………. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Мы выполняем свои прямые обязанности, потому что  

парламент должен контролировать исполнительные органы власти. Поэтому  

мы  хотим, чтобы на каждом заседании, вот в прямом смысле, не то что 

касаемо вот завтрашнего или  там следующего заседания, а вообще каждое 

заседание, чтобы  у нас  было, я  и к ………… тоже обращаюсь, информация 

о полностью  ситуации, что происходит у вас в комитете, в вашей службе,  

стан виконання програм. 
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ДЕРЕВ'ЯНКО А.В. Зрозумів. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Тогда до відома приймаємо, да? Хто – "за"? Дякую. 

Никто ничего не  хочет добавить, министерство, общественники по 

этому вопросу?  Общественные организации, тоже большая просьба 

контролировать ситуацию, которая происходит. 

 

_______________.  ………… контролируем, мы в принципе постоянно 

передаем информацию о новых бойцах,  которые к нам обратились, мы уже  

………. передали……… ответов. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. У вас нормальное взаимодействие между собой? 

 

_______________. У нас очень плотное взаимодействие. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Потому что наша задача – вам помочь и 

организовать, чтобы вы работали. 

 

_______________. Да, мы к вам тоже придём с новыми предложениями. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Не вопрос. Мы всегда открыты. Я хотел, забыл задать 

вопрос, мы на прошлом заседании обсуждали Героя Украины, который в 

Польше… 

 

_______________. Это у нас в конце. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Это у нас в конце, да? Давайте сейчас его обсудим, 

если… Ну, раз… 
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_______________. Володимир Іванович, будь ласка… Мікрофон, если 

можно, чтобы… 

 

РУДЬ В.І.  Дозвольте? 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Да, будь ласка. 

 

РУДЬ В.І.  Шановний Олександр Юрійович, шановні народні депутати 

України, шановні присутні! Я хочу проінформувати, як на сьогоднішній 

день, які справи з приводу лікування нашого Героя України, майора 

Петраківського Олександра Петровича за кордоном. 

Доповідаю, що 20 липня 2014 року під час бойових дій на сході 

України майор, на той час капітан Петраківський отримав тяжке поранення 

голови з пошкодженням головного мозку. Був доставлений в Військово-

медичний клінічний центр Північного регіону. Під час оперативного 

втручання була зупинка серця. У зв'язку з цим наступило відмирання кори 

головного мозку. Значить, відновилось серцебиєніє, дихання, але в свідомість 

він не прийшов. До теперішнього часу майор Петраківський знаходиться в 

комі. 

Після оперативного втручання для проведення подальшого лікування і 

реабілітації майор Петраківський був переведений в спеціалізований центр 

Військово-медичного клінічного центру Західного регіону міста Львова. Під 

час проведення реабілітації лікування, в цей час, це був кінець серпня місяця 

того року, якраз відвідала Україну Ангела Меркель, от. І було запропоновано 

нею відібрати 20 бійців для безкоштовного лікування в Німеччині. Першим 

кандидатом це був майор Петраківський. Для цього ми санітарним літаком 

доставили його з Львова в місто Київ і розмістили в головний військово-

медичний клінічний центр.  Під час відбору поранених для лікування за 

кордон, а відбір здійснювали представники Німеччини, то есть фахівці, було 
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категорично відмовлено нам в його направленні на лікування в Німеччину. В 

зв'язку з цим батьки настаювали, що давайте його тільки доставимо туди, в 

зв'язку з тим, що Німеччина прислала свій літак санітарний, де були повністю 

реанімаційні ці обладнання, фахівці і таке інше, для того, щоб, батьки 

просили доставити в Німеччину, а клініку ми там найдемо. В чому було 

також категорично відмовлено.  

В цей час за допомогою волонтерів було, і батьків, було знайдено 

клініку, то есть центр реабілітаційний в державі Ізраїль. І батьки прийняли 

рішення за рахунок волонтерів та власних коштів перевести його до Ізраїлю. 

Хотя на той час лікарі не давали, тому що переліт і все, добро, але пішли ми 

на зустріч, взяли на себе відповідальність і він був переведений в один із 

реабілітаційних центрів міста, то есть Ізраїлю, за рахунок коштів волонтерів і 

власних.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  А чего? ..………… 

 

РУДЬ В.І.  Значить, щоб… Міністерство оборони України має 

можливість повністю забезпечити безкоштовне лікування і відшкодування 

витрати на лікування на території України. За межами України у нас таких 

немає коштів. Це надано право забезпечувати державними коштами 

Міністерство охорони здоров'я. Але на той час від цієї клініки і центру не 

було надано ніяких     документів, що вони беруть на лікування його, а також 

не було розрахунків, не був виставлений рахунок, щоб перерахувало 

Міністерство охорони здоров'я державні кошти, плюс це було… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Извините, маленький вопрос. 

А министерство обороны не может это оплатить почему? У вас нет 

такой статьи расходов? 
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РУДЬ В.І.  У нас такої статті і програми немає, це програма 

передбачена в Державному бюджеті виключно Міністерства охорони 

здоров'я. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. А чего у вас такой нету программы, у Министерства 

обороны? 

 

РУДЬ В.І.   Тому що центральним органом являється Міністерство 

охорони здоров'я, у нас немає такої програми. 

 

ГОЛОВУЮЧИ. Вы представляете, вот сидит человек, да, который от 

ему что Министерство обороны, что Министерство здравоохранения, что еще 

какое-то министерство, для него все это власть и не важно как оно 

называется, оно запуталось уже просто между Министерством обороны, 

Министерством здравоохранения, Министерством социальной политики и 

еще 25 министерствами. 

А почему у вас нет такого? Нужно закон какой-то внести или что 

нужно сделать, чтобы Министерство обороны само могло это делать? 

 

РУДЬ В.І.   Є Постанова Кабінету Міністрів України про порядок 

направлення на лікування громадян України закордон, яким передбачено, що 

при міністерстві охорони здоров'я створюється відповідна комісія, яка 

вирішує за висновками головних медичних фахівців Міністерство охорони 

здоров'я, комісія вирішує щодо направлення закордон і перерахування 

державних коштів. У них відкритий валютний рахунок і таке інше. Тобто це 

постановою визначено. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. То есть если министр не очень хорошо работает, то 

все закончилось в стране. Я правильно понимаю? 
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РУДЬ В.І.   Значить я вам доповідаю, на сьогоднішній день, і я не 

скриваю, Міністерство оборони, і спасибі, що є такі люди і є такі волонтери, 

є держави, які приймають на лікування наших бійців. На сьогоднішній день 

більше 150 військовослужбовців Збройних Сил України були направлені і на 

сьогоднішній день знаходиться більше 30 іще на лікування закордон, і 

витрати виключно були пов'язані за рахунок волонтерів, а більшість, це за 

рахунок держави, яка приймає на лікування наших бійців. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Нет, у нас просто получается казус. То есть если там 

министр здравоохранения не очень хорошо работает, Комитет 

здравоохранения собирается не очень часто, то все жители страны, участники 

АТО от это должны страдать. Ну это казус. На самом деле… Ну, хорошо… 

 

РУДЬ В.І.   З приводу, тут випадок по поводу майора Петраківського. 

Саме главне це для нас і на сьогоднішній день це не вирішене питання. З 

понеділка директор військово-медичного департаменту знаходиться в 

Німеччині, де проводиться двостороння, переговори там по одній з програми 

з американською стороною і де одне з питань це якраз стоїть щодо лікування 

цього майора Петраківського в Америці. Але протягом всього цього періоду 

ні одна клініка на наші запити через Міністерство закордонних справ не дала 

згоду на прийом і на лікування цього пораненого, оскільки це така патологія, 

яка не може бути вилікувана, тому ніхто не бере на себе таку 

відповідальність.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  А з Польши забрали или нет.  

 

РУДЬ В.І.   З Польщі не забрали. Доповідаю по поводу Польщі. 

Значить з батьками… 
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ГОЛОВУЮЧИЙ.  Родители хотели забрать с Польши, насколько я 

помню.  

 

РУДЬ В.І.  Значить батько вчора, крайній той заклад, який він відвідав, 

це військово-медичний клінічний центр Західного регіону, а так він 

відвідував у нас Київ, Ірпінь, цей, Вінницю і Львів. Ми йому запропонували 

всі заклади, де їм понравиться, розмістити не тільки майора Петраківського, а 

всіх, хто побажає, батьків, там рідних і таке інше. За словами батьків і за 

доповіддю начальника центра батько сказав: "Да, мені подобається, але ми 

будемо добиватися щоби нашого сина з Польщі безпосередньо було 

відправлено в Америку і тільки в Америку на лікування".  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Ну, я просто помню был разговор, что он хотел 

вначале забрать его в Украину, а потом с Украины уже там Германия или 

Америка.  

 

РУДЬ В.І.  Так, ми запропонували… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Он уже отказался от этого.  

 

РУДЬ В.І.   Він не… Я вам доповідаю, що вчора яке було… Але він сам 

не може це прийняти рішення. І по його словам, що він з Львова виїжджає      

в Польщу, зустрічається з дружиною, яка знаходиться з сином сєйчас в 

Польщі. І вони счас знаходяться… Саме главне, в чому? І ми це доказуємо, 

що він знаходиться не в спеціалізованому закладі, де не надається медична 

допомога. За інформацією батька, що лікування проводиться за 

консультацією в телефонному режимі з професурою наших українських, 

понімаєте. Чому? 
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ГОЛОВУЮЧИЙ. А они не хотят сейчас уже в Украину. 

 

РУДЬ В.І.  А вони не хотять на територію України. Ми пропонуємо, 

чому? З 13 по 17 число до нас прибуває група експертів медичних чергова з 

Германія. Ми могли б постійно показувати цього пораненого для того, щоб 

відправити туди. У нас такі були експерти. І от тільки відбула канадська 

група, американські були, от, і таке інше. Але ми не можемо на пальцях їм 

розказувати це. Тому от на сьогоднішній день така проблема. 

Я не знаю, зараз директор знаходиться в Німеччині, в неділю він 

вилітає в Брюссель, де буде зустріч проводиться, зустріч з усіма начмедами 

збройних сил країн НАТО, де черговий раз буде ще раз сказано по поводу 

нашого цього пацієнта. І ми… От тільки приклад такий. З Америкою на 

сьогоднішній день є така домовленість, що вони беруть на лікування 21 

пораненого. Ми відказуємося, 10 пускай беруть, а 11, за рахунок цих тільки б 

узяли одного нашого, етого Петраківського, понімаєте. Тому що там, в 

Америці дуже дороге лікування. Так же само, как і в Ізраїлі. В Ізраїлі один 

день перебування в реабілітаційному центрі – це 2-3 години на добу, стоїть 

1300 доларів. Коли вони там побули 4 місяці, гроші всі пішли. Плюс у нього 

стан такий: харчування через зонд і через вену, дихання через трубку, не 

реагірує він, то єсть повністю знаходиться в комі. І якщо іде загострення, 

наприклад, пролежні появляються, чи загострення серцевої діяльності, його 

кладуть в профільне відділення. І тут же ціна зростає до 3 тисяч доларів, 

понімаєте. Наприклад, в Америці тільки медичні процедури в 

реабілітаційному центрі протягом року стоять 110 тисяч доларів, це туди 

харчування не входить, розміщення не входить і таке інше. А поранення 

тяжкі в голову, хребет і все, вони беруть тільки при тих умовах, що лікування 

буде проводитися не менше чим один рік. Тобто тут є такі проблеми. Але я 

говорю, ми постійно… І ми зараз просто находимся в такому, ну, стані, що 
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ми не можемо, ми хочемо допомогти і сьогодні я розмовляв з Міністерством 

закордонних справ… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Какой выход в этой ситуации? Ну, какой-то же 

выход должен быть.  

 

РУДЬ В.І.  Я сьогодні запропонував і я думаю, директор уже буде 

завтра на місці, я думаю, що відправити фахівця нашого головного 

нейрохірурга і представника Міністерства охорони здоров'я в Польщу 

зустрітися з фахівцями, зустрітися з рідними і на місці вирішити питання, 

іншого просто ми не бачимо. Тобто повинні на місці там вирішувати 

питання.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Ну, что тогда вы нас просто информируйте о том, 

что происходит. И если нужна какая-то наша помощь, втручання, мы 

откликнемся.  

 

РУДЬ В.І.   Я зрозумів.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ну все-таки как-то Герою Украины должны 

помогать.  

 

РУДЬ В.І.  Так.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Хорошо, спасибо. Тоже до відома, да, цю 

інформацію ми приймаємо.  

Друге питання –  про проект Закону про внесення змін до статті 15 

Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" 

щодо посилення захисту членів сімей загиблих (законопроект 3150).  
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И альтернативный законопроект 3150-1… 3150 – это за авторством 

комитета и  3150-1 –  за авторством Королевской.  

 

______________. (Не чути) 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Да, и 2482а –  аналогичный законопроект. Поэтому 

сразу рассмотрим три, если комитет не против, закона.  

 

ШАМБІР Н.В. Законопроектом 3150…. Начну з ….. Представник… 

 

БАРКОВ Я.М.  (Не чути) 

   

ГОЛОВУЮЧИЙ. Да. Микрофон. 

 

БАРКОВ Я.М. Я хотів би зазначити, що законопроектом 2482а 

передбачається оновлення пільг для учасників війни. Передусім, якщо дохід 

становить більше учасника війна 1810 гривень, то ці пільги на сьогодні, вони 

не мають на них право. І, на жаль, вони не застосовуються. І навіть, поряд з 

тим, коли зараз підвищується мінімальна пенсія, зарплати, то 1810 гривень не 

змінюється, оскільки на 1.01.15 року цей показник застосовується. 

Пропонується для учасників війни цю норму відмінити. І будь-який 

розмір пенсійного забезпечення, вони можуть отримувати пільги на оплату 

комунальних послуг, на ліки. Як ми сьогодні чули, що лікування після участі 

у воєнних діях дуже дороге, тому відповідно пропонується скасувати, надати 

можливість учасникам війни… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Не только семьям погибших, а всем участникам, – 

даже не участникам боевых действий, а участникам войны. 
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БАРКОВ Я.М.  Так, тут саме… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Считали, сколько это? Сколько денег нужно? 

 

БАРКОВ Я.М. Так. Тут в даному випадку по коштах 132 мільйони 

потрібно для,… тут, якщо ми подивимось рішення. 

 

(Загальна дискусія) 

  

_______________. Близько 900 тисяч.  

 

_______________. 5 мільйонів. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ні-ні. 

 

_______________. Ні, учасників війни близько ……. тисяч. (Шум у 

залі) 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Минфин есть? Я слушаю вас.  

 

(Загальна дискусія) 

  

_______________. Максим Юрьевич, можно, я…  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Стоп-стоп, давайте послушаем. Я прошу прощения. 

Громче чуть-чуть. 

 

ЛІЩУК В.В. Доброго дня. Мене звати Вікторія Ліщук. Я начальник 

відділу соціального захисту населення Міністерства фінансів України.  
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Так, я підтверджую цю цифру. За підрахунками Мінфіну потребу 

додаткових коштах для забезпечення надання пільг без урахування 

сукупного доходу складе 132 мільйони на рік. 

 

(Загальна дискусія) 

  

(?) МУЩИНІН В.В. Давайте, якщо дозволити, я по цифрах, бо у мене  

цифри…. Міністерство соціальної політики. 

Зокрема ця норма в цілому по всіх….. стосувалася 3,7 мільйона осіб, в 

тому числі учасники війни. Вона стосувалася 71 тисячі учасників війни, 

члени сімей загиблих 200 тисяч, 202 тисячі, ну далі діти війни, жертви 

нацистських переслідувань і таке інше. Мова іде сьогодні про статус  

ветеранів війни, тому я два слова хочу сказати по статусу. 

На цей час норма діє, вже запроваджений порядок і відповідно ми його 

виконуємо. З 3,7 мільйонів учасників війни продовжують отримувати пільги 

з урахуванням доходів вже, з норм доходів, 2,7 мільйони пільговиків. Тобто у 

нас залишилося лише… 

 

_______________. Какая єто сумма?  

  

МУЩИНІН В.В.  Що стосується суми. Що стосується суми, то… 

 

_______________. (Не чути) 

  

МУЩИНІН В.В. А? Ну це біля 130 мільйонів гривень. Тобто на 

сьогоднішній день ми кажемо про що? Ми кажемо про те, що….  

Дайте, якщо можна, я два слова ще скажу. 
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Ми сьогодні коли проводили розрахунки по нашій базі ……, ми 

обрахували, що нам в цілому економія ця норма  дає 975 мільйонів гривень 

на рік, вся норма щодо застосування соціальної податкової пільги. 

 

(Загальна дискусія) 

  

_______________. А економія 900? 

 

МУЩИНІН В.В.  975 мільйонів гривень на рік. 

 

(Загальна дискусія) 

  

МУЩИНІН В.В.  А основна категорія, вибачаюся, діти війни у нас все 

ж таки. Тому я кажу, що в цілому 975 мільйонів, в тому числі мова йшла про 

учасників війни. 

 

______________. Скільки учасників?  

 

МУЩИНІН В.В. Учасників, я вже сказав, сьогодні лише 1 мільйон 

пільговиків, які мають статус учасника війни, відповідно не мають право на 

пільги з урахуванням сукупного доходу 1710 гривень.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Может плохо считаю. Но, если у нас миллион 

участников войны, и это ложиться на бюджет всего 130 миллионов, то есть 

мы говорим о 130 гривен в год?  

 

МУЩИНІН В.В.  Ну, я хочу знову ж таки сказати. У нас є період, да, є 

літній період опалювальний, є зимовий період опалювальний. Якщо брати в 
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середньому то це дійсно для учасника війни його 50-відсоткова знижка за 

плату комунальних послуг вартує … 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Сколько стоит средняя коммунальная услуга в 

месяц?  

 

МУЩИНІН В.В.  В місяць для кожної категорії окремо… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Нет,  за 100 процентов.  

 

МУЩИНІН В.В.  За 100 відсотків?  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Ну, сколько вы платите?  

 

МУЩИНІН В.В.  Ну я можу сказати, що по учасникам війни у нас 

дійсно десь 140-150 гривень в місяць це середня річна вартість цієї пільги.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Нет, вы не поняли. Коммунальная услуга стоит 

допустим тысячу гривен… 

 

МУЩИНІН В.В. Ну не у всіх. Ну сьогодні, якщо можемо зробити запит 

на Мінрегіон, я можу сказати, що в літній період комунальна, вартість 

комунальних послуг здебільшого серед наших пільговиків це була біля 300-

400 гривень в місяць.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Это уже после льгот. А я говорю за 100 процентов.  

 

 ______________. (Не чути) 
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ГОЛОВУЮЧИЙ.  Я понимаю, ну… Вы говорите 300 гривен это после 

льгот или это до льгот?  

 

МУЩИНІН В.В. Я кажу про 130 гривень це по річним показникам 

минулого року.  

 

(?) БУРБАК М.Ю.  Олександр  Юрійович, тут ми зараз в цифрах 

заблукали. Я хотів би сказати, що і думаю, щоб урядовці повинні були з 

цього починати, а не розказувати, що це лише 130 мільйонів. А ви знаєте, де 

їх найти?  

 

______________.  Ні, так ми…….  

 

БУРБАК М.Ю.   Ну, я понимаю. Давайте начнем з этого. Надо начинать 

з того, что денег нету, надо жить по средствам, честно говоря. Так вот я могу 

сказать, у меня есть такая справочка по субсидиям которые наконец-то 

начали работать. От все скептически к этому относились, говорили, что это 

не будет работать, это сказки, это правительство, так они работают. Могу 

сказать по славному городу Винница, где общее количество субсидий – 45 

тысяч 609, потрачено субсидий. Субсидий назначили 44 тысячи 588. И 

теперь по домогосподарствам – это 44 тысячи 588 домов. Из них: размер 

субсидий до гривны – 4 домогосподарства; дом, где размер субсидий от 1 

гривны до 100 гривен – 276; дом, где субсидий от 100 до 1000 – 25 тысяч 756; 

и там, где размер субсидий больше 1000 гривен, – 18 тысяч 522. Вот с такими 

цифрами вы должны приходить сюда и говорить, что… 

 

_______________. (Не чути)  
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БУРБАК М.Ю.   Да вот сейчас субсидий, что сейчас получают. Это 

лыстопад, конечно, месяц. 

Теперь, средний размер субсидий 1118 гривен, максимальный размер 

субсидий, это, наверное, дома семейного типу – 7 тысяч 622. То бишь, вы 

предлагаете своим законопроектом по 132 гривны. Ну, так получается, тут 

миллион людей – 132 миллиона, 132 гривны. А правительство уже дает эти 

деньги. Не эти деньги, значительно больше. Вот весь скептицизм по поводу 

субсидий сейчас испаряется. 

 

_______________. …на эти же. 

 

БУРБАК М.Ю.  Ну, на эти же, потому что в основному тут є пільга по 

сплаті комунальних платежів. Правильно, в основному? Зубопротезування і 

ліки. Ну, ліки, думаю, що місцевими бюджетами через перевиконання можна 

закрити. 

Тобто урядовими вже діями передбачене значне відшкодування 

вартості комунальних послуг для 10 мільйонів людей. 4 мільйони 

домогосподарств оформили субсидії. Тому я думаю, що ці законопроекти на 

даний момент, я вважаю, що вони втратили актуальність, тому що урядом 

надається ще більше грошей. І повертатися в комуністичний рай, де не треба 

платити за комунальні послуги – це якось так неправильно, чесно кажучи. 

Ми від цього хочемо відійти. Я думаю, що основна ідея – це монетизація 

соціальних пільг, і щоб люди отримували живі гроші і думали про утеплення, 

думали, як що економити, енергоефективність, енергозаощадження. А тепер 

ми повертаємо,  коли можна палити з відкритими кватирками, тому що нам  

хтось буде  безкоштовно щось надавати. Немає безкоштовно. Безкоштовний  

сир де? Це риторичне запитання. Тому вважаю, що всі ці три законопроекти, 

вони вже втратили свою актуальність з огляду на те, що це вже працює, і 
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уряд надає більше грошей, ніж  132 гривні  на кожну людину. Тому моя 

пропозиція відкласти   ці законопроекти на доопрацювання. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Всі три?  

 

БУРБАК М.Ю.  Всі три.  

Я розумію, що можливо   треба допомогти сім'ям загиблих хлопців в 

АТО.  От тому, якщо була б ідея доопрацювання  трьох  законопроектів, їх 

відкласти, доопрацювати, це   2 тисячі сімей, оце я розумію. Тут можуть 

допомогти. А починати, відновлювати  комунальний рай в Україні я проти. 

Це несправедливо. Нам треба від цього відірватись.  Тому пропоную на… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. ………… 

 

_______________. Олександр Юрійович, я теж  підтримую пропозицію, 

що  все-таки по сім'ям загиблих цей законопроект  оставити. Чому? Тому що 

учасники війни, там маю на увазі ті, хто живі, здорові, може  і хворіють, але 

ці сім'ї втратили своїх годувальників, і в них реально нічого немає.  Тому я 

пропонував би, щоб законопроект  розглянули 3150, якщо можна, тому що це 

якраз  сама така незахищена верста населення. 

 

_______________. А їх скільки?  

 

_______________. Учасників… 

 

_______________. 223 тисячі сімей. 

 

_______________.  Я  кажу по   загиблих. 
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(Загальна дискусія) 

  

_______________. 2 тисячі сімей загиблих учасників АТО.  

 

(Загальна дискусія) 

  

БУРБАК М.Ю.   А всех – 223….. Вот по АТО я согласен и вот тут  

нужно доработать. ….. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. К сожалению, может  это будет звучать немножко 

цинично и неправильно, но мы когда-то должны провести черту и начать 

новую  жизнь, если  мы  этого… По участникам АТО у нас нет возражений. 

Я думаю,  что…. 

 

_______________. Дозвольте ще зазначити. Я хотів би зазначити, що 

враховується одна пільга, тобто це або субсидія, або пільга як учасника війни 

відповідно. Тобто тут… (Шум у залі) 

 

_______________. Ні, субсидія надається всім. 

 

_______________.  Тобто, якщо вона там покриває  відповідно…. 

 

_______________. Субсидія надається всім… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Это не взаимоисключающие…  

 

______________. (Не чути) 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Это не взаимоисключающие вещи.  
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БУРБАК М.Ю.   …………. не прив'язані ні до чого, до сукупного 

доходу сім'ї. Тому я вважаю, що держава реально дала більше ніж 132 гривні, 

чесно. Зараз виглядає так.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Хорошо.  

Смотрите. Давайте принимать решение по этим трем законопроектам. 

Я поддерживаю то, что говорит Максим, на доопрацювання. И тогда 

обращаюсь к членам комитета, пожалуйста, может и Мищенко к нас 

присоединится, мы разработаем новый законопроект… 

 

______________. (Не чути) 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Именно то, что касается семей АТО. 

 

(Загальна дискусія) 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Кто за такое решение? Це відхилити… 

 

(Загальна дискусія) 

 

______________. ……………, щоб бути чесними, відхиляємо всі три на 

доопрацювання. 

 

(Загальна дискусія) 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу проголосовать, кто за таке рішення? 

Одноголосно. Дякую. 
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_______________. (Не чути) 

   

ГОЛОВУЮЧИЙ. П'яте питання – про проект Закону "Про соціальні 

послуги" (3143) (урядовий законопроект).  

 

МУЩИНІН В.В.  Дозвольте?  

Шановний Олександр Юрійович! Шановні народні депутати! Я хочу 

презентувати зараз проект закону, який розроблений Міністерством 

соціальної політики, погоджений на засіданні Кабінету Міністрів, 

опрацьований з чисельними міжнародними організаціями, погоджений з 

профспілками і роботодавцями, це нова редакція Закону України "Про 

соціальні послуги".  Зокрема, ми цим законом приймаємо нову редакцію 

Закону України "Про соціальні послуги", вносимо зміни майже до 8 законів 

України і визначаємо, що єдиною термінологією та підходу в організації 

роботи для будь-яких …………… надавачів послуг, основні напрямки 

державної політики у сфері надання соціальних послуг, права та обов'язки 

отримувачів завдання        надавачів соціальних послуг, механізм 

забезпечення принципу добровільності вибору та прозорості у веденні 

соціальних послуг, підстави для визначення осіб сімей, які потребують таких 

послуг, повноваження органів місцевих органів та влади, та виконавчої влади 

і місцевого самоврядування. А також ми встановлюємо єдиний порядок 

надання соціальних послуг, нову класифікацію таких послуг, нові підходи 

щодо оплати соціальних послуг, виходячи з доходу особи, а не з наявності 

рідних та близьких в сім'ї. 

Ми пропонуємо залучати недержавні, законопроектом передбачається 

залучати недержавних надавачів до ведення соціальних послуг шляхом через 

механізм соціального замовлення, визначення потреби у соціальних 

послугах, проведення конкурсів серед недержавних надавачів, укладання 
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договорів з переможцями конкурсу та компенсації вартості соціальних 

послуг їх надавачам. Я… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я прошу прощения. Мы смотрели ваш законопроект, 

смотрели то, что написало ГНЭУ по поводу законопроекта. Я думаю, что во 

втором, первом чтении мы его поддержим. Но там будет достаточно много 

доработок, будет еще и депутатских, которые мы будем вносить. 

 

МУЩИНІН В.В. Так. Олександр Юрійович, я ………одне слово, 

можна? 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Да, можно. 

 

МУЩИНІН В.В. Що стосується, ми також проробляли… Лише 

сьогодні, на жаль, побачили це зауваження ГНЕУ. Я хочу сказати, що 

стосується фінансової складової. Ми проходили Міністерство фінансів, – ви 

знаєте, якщо б там була якась… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Это понятно. 

 

МУЩИНІН В.В.  Так. Що стосується погодження наших профспілок і 

роботодавців, також такі погодження є. Жодного зауваження. І крім того, він 

обговорювався з громадськістю майже три місяці. На жаль, ми просто, ми не 

можемо залучати експертне управління до цих переговорів. Але в будь-якому 

випадку, якщо б у нас така можливість була, ми б перевірили… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Мы не говорим, что это плохой законопроект. Мы не 

говорим, что плохой законопроект, но это уже право там комитета и 
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народных депутатов во втором чтении в него вносить правки. Это не факт, 

что они будут приняты или не приняты парламентом. Это право… 

 

_______________.  Александр Юрьевич, тут у нас в основном сидят 

представители коалиции, правильно? Правительство у нас коалиционное, 

правильно? Думаю, что законопроект правительства мы поддержим за 

основу, а между первым и вторым чтением доработаем, потому что сейчас… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Здесь, в первую очередь, сидят даже не 

представители коалиции, а здравомыслящие люди. 

 

(?) БУРБАК М.Ю.   Вот, так вот. Ну, надо  принимать, а между первым 

и вторым доработать. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Кто за такое решение поддержать в первом чтении? 

Спасибо.  

Шестой пункт –  про проект Закона про внесення змін до статті 7 

Закону України "Про соціальні послуги" щодо приведення у відповідність з 

вимогами Конституції України (законопроект 2428 Дехтярчука).  

 

БУРБАК М.Ю.  Олександр Юрійович, у нас є пункт 6, 7 – це 

законопроект 2428а і 0933, вони корелюються з цим же законопроектом 

урядовим, тобто урядовий більш комплексний, він все, він включає в себе. То 

думаю, що треба звернутися до авторів цих законопроектів, щоб вони 

попрацювали між першим, другим читанням, так буде більш правильно і 

швидше.  

 

______________. 7 –  ні.  
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_______________. 6 і 5-й. 

 

БУРБАК М.Ю.  То пан Дехтярчук міг би між першим, другим внести 

свої зміни, якщо вони не передбачені законом в цей і це буде швидше …… 

 

______________. Але рішення приймаємо –  відхилити?  

 

(Загальна дискусія)  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.   Хто за таке рішення?  

Сьоме питання –  про проект Закону про внесення змін до деяких 

законів України щодо посилення соціального захисту осіб, які доглядають за 

дітьми-інвалідами та інвалідами І групи (0933) (комітетський законопроект).   

Я понимаю, что там тоже есть статьи, которые коррегируются с 

кабминовским. 

 

ШАМБІР Н.В.  Чотири поправочки, давайте пройдемся по них і все.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Давайте, кажіть.  

 

______________. …………… протягати свій, а тоді чекати ще 

урядовий?  

 

______________. Я вважаю, що тут краще б в урядовий все вкласти і 

спокійно проголосувати ……… 

 

ШАМБІР Н.В.  Ні, 0933………. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Давайте говорите.  
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______________. Ми з вами, коли розглядали його, говорили, що це все 

буде врегульовано законопроектом урядовим.  

 

ШАМБІР Н.В. Ні. Це перша пропозиція.  От подивіться, будь ласка, 

поправку номер 2. 

 

_______________. Цілком достовірна інформація, тобто без заперечень 

ми підтримуємо сьогодні в такій редакції цей закон, тобто у нас немає 

заперечень до цього закону, він сьогодні не суперечить нашому закону. 

 

ЛІЩУК В.В.  Прийняття цього законопроекту є недоцільним, тому що 

майже у всіх позиціях він дублює Закон України про внесення змін до статті 

18 Закону України "Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства 

та дітям-інвалідам", що набирає чинності з 1 січня 16-го року. 

 

(Загальна дискусія) 

  

ЛІЩУК В.В. Там дається надбавка на догляд за дитиною-інвалідом 

підгрупи А і встановлюється в розмірі: на дитину-інваліда підгрупи А віком 

до 6 років, прожитковий мінімум для дітей віком до 6 років, на дитину-

інваліда підгрупи А віком від 6 до 18 років, прожитковий мінімум для дітей 

від 6 до 18 років. 

 

(Загальна дискусія) 

  

_______________. Мова іде те, працюють батьки чи не працюють, якщо 

батьки сьогодні працюють, то ми їм таку допомогу не надаємо, якщо вони не 

працюють, то тоді ми надаємо. Мова іде про страхування таких осіб, вони….. 
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ЛІЩУК В.В. Організація положень цього законопроекту, вона 

потребуватиме виділенню додаткових коштів. 

 

_______________. (Не чути) 

  

ЛІЩУК В.В.  Ну ми, Мінфін не може порахувати. 

 

(Загальна дискусія) 

  

ЛІЩУК В.В. Около, у мене є приблизна кількість, до 200 мільйонів 

гривень на рік. 

 

(Загальна дискусія) 

   

ШУХЕВИЧ Ю.Р. Слухайте, але я би хотів сказати, що взагалі то 

проблему треба вирішувати комплексно і я не проти допомоги дітям-

інвалідам, але є в нас таке. Допомога тим, які доглядають за інвалідами 

першої групи, при умові, що ніде не працює, не отримує пенсії, стипендії, не 

замається підприємницькою діяльністю, одним словом, не може мати ніяких 

доходів, ні…  Чи хто знає, яку суму допомоги дають? 

 

_______________. (Не чути) 

 

_______________. Ні, 4 гривні 80 копійок, постанова уряду. Пан Юрій 

отримував 4 гривні 80 копійок. 

 

ШУХЕВИЧ Ю. Р. Тобто за догляд… 
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_______________. ….. відповідь Яценюка у нас є свіжа, він не 

збирається змінювати. У нас є офіційно от звернення на сайті Верховної 

Ради. 

 

ШУХЕВИЧ Ю. Р.  Є, правда… 

 

_______________. 4 гривні 80 на місяць, на місяць людині, яка доглядає 

 

ШУХЕВИЧ Ю. Р. Пане, чекайте, чекайте, пане, яка доглядає. При 

чому, я вам скажу, там є то, як то називається, то вже зарплата, не зарплата, 

ті…. Там можна отримувати було допомогу там щось коло 7 – 10 гривень, 

але тоді стаж не рахувався. Тут, правда, 4,80 на місяць, але зато 

зараховувався стаж за доглядом. 

 

(Загальна дискусія) 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Стоп, давайте я попробую… 

 

ШУХЕВИЧ Ю. Р. Тому я думаю, що це питання треба було в 

комплексі, ну я не проти… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Мое предложение по 7 вопросу следующее. Я 

считаю, что Минфин и Минсоцполитики должны дать нам четкие цифры, 

чтобы ми понимали, о чем и о ком мы говорим. Так, чтобы мы не стреляли 

там с пушек неизвестно куда и не говорили, приблизительно 200 миллионов 

или 1800 у нас лежачих детей, чтобы мы четко понимали. Поэтому 

предлагаю вопрос перенести на следующее заседание. 
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_______________. Але кількість також і інвалідів по догляду скільки 

отримали по 4,80 так само дані. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Да-да-да. 

 

_______________. Це не має відношення до цього законопроекту 

ніякого. (Шум у залі) 

 

ШУХЕВИЧ Ю.Р.  Слухайте, воно не має відношення. Але я вважаю, 

що це питання треба комплексно вирішити. 

 

_______________. Якщо ми зараз даємо 1330 одним, а тим – 4.80, ну… 

 

ШУХЕВИЧ Ю.Р. Ну, то пробачте. То взагалі, я вважаю, що так краще 

би не давали тих 4.80. 

 

_______________. Це ж таке знущання. 

 

ШУХЕВИЧ Ю.Р.  То є просто знущання. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я згоден, пан ………. 

 

_______________.  Краще б не давали взагалі. (Шум у залі) Тільки стаж 

зараховується, але 4.80… 

 

ШУХЕВИЧ Ю.Р.  Як він курить, то…… йому і на папіруси, він також 

тепер вже не… 

 

_______________. Ще 96-го року постанова. 



32 

 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. По цьому питанню приймається таке рішення: 

перенести розгляд на наступне… Міністерство фінансів і Міністерство 

соціальної політики… 

 

ШУХЕВИЧ Ю.Р.  Дати точні по одному і по другому. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. І по першому, і по другому питанню дати чьоткі 

розрахунки, добре? 

 

_______________. (Не чути) 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Хто за таке рішення, прошу проголосувати. Дякую, 

одноголосно. 

Восьме  питання – проект Закону про внесення змін до деяких законів 

України щодо пенсійного забезпечення військовослужбовців з числа 

учасників АТО. Законопроект комитетский. 

 

ШАМБІР Н.В.  На сьогодні особи, які брали участь в бойових діях. 

Звертаю увагу, що не осіб, які набули статусу учасників бойових, а осіб, які 

брали участь в бойових діях, мають право на зниження пенсійного віку на 5 

років. Тобто фактично чоловіки, жінки згодом йдуть ті, на одному 

пенсійному віку, в 55 на пенсію. Є відповідна норма в законі військовому. І 

по втраті годувальника подружжя теж іде на пенсію в 55 років. 

У зв'язку з тим, що в нас як би події, які зараз відбуваються на сході 

України, названі не бойовими діями, а антитерористичною операцією, 

виникла така ситуація, коли люди фактично зі зброєю беруть учать майже у 

бойових діях. Але за те, що називається не бойові дії, а антитерористична 

операція, такі особи не мають права скористатися цим достроковим виходом 
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на пенсію. Тому законопроектом пропонується внести зміни до 2 законів: до 

Закону "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" і до 

Закону "Про пенсійне забезпечення військовослужбовців". І добавити туди 

також осіб, які, крім участі в бойових діях, брали участь в антитерористичній 

операції. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ну логічно просто, потому что тогда… (Шум у залі) 

 

ШАМБІР Н.В. Звертаю увагу, що ………….  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Потому что получается те, кто в Афгане были, 

они попадают под эту категорию, а поскольку у нас официально войны нету, 

то происходит дискриминация. 

 

ШУХЕВИЧ Ю.Р. Слухайте, пане Олександр, тут афганці попадали під 

норму радянську, але я вам скажу ще інше. Що під цю норму попадали 

учасники бойових дій в Прибалтиці з Західної України, які воювали з УПА, 

воювали з повстанськими рухами у Прибалтиці, 40-і роки після війни,…. 

Також не було війни і то всі визнають, що війни не було, як там, і АТО там 

тоді не було, але вони попадали. То давайте, може, ми якось подумаємо, щоб 

і тут якось внести в закон таку поправку, щоб можна було і підводити тих 

людей під це, і не …. АТО, не АТО. 

 

_______________. Ні, ми так і підводимо, пане Юрій. 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Не, так мы как раз и подводим, что мы… 
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БУРБАК М.Ю.   Ну правильно, ми підводимо. Скажіть, будь ласка, 

колеги, це військовослужбовці, а що робити з тими добровольцями, які не 

стали військовослужбовцями, а воювали. 

 

ШАМБІР Н.В.  Цей закон, нині діючий, на добровольців не 

поширюється, бо на осіб, яких брали  на добровільних засад в усіх 

конфліктах, де були офіційно визнані бойові дії, де Україна брала участь, не 

поширюється ця норма. Тому у нас була велика дискусія по приводу, якщо 

ми зараз вносимо сюди і прописуємо всі наші…. в нас стоїть же зразу 

питання поширення на всіх, які брали  по контракту, не будучи 

військовослужбовцем, участь в бойових діях усіх, є Постанова 63 Кабміну, де 

на два листи мілким шрифтом визначені перелік бойових дій і країни, де 

велися такі дії. 

 

БУРБАК М.Ю. Ні, ні, ви не зрозуміли. На тих осіб, які мають 

посвідчення учасника бойових дій АТО. Зрозумійте мене, що я маю на увазі. 

В 14-му році… 

 

ШАМБІР Н.В.  (Не чути) 

  

БУРБАК М.Ю.  Ну так вони учасники АТО, бо учасники бойових дій, 

якщо вони мають посвідчення. 

 

ШАМБІР Н.В. Я коли починала, я сказала, що у нас в законі не сказано, 

не ті мають право на пенсію, зниження, хто має статус учасника бойових, а 

ті, які брали участь у бойових діях. Тому що статус учасника війни, бойових 

дій… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. А как разделять? 
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ШАМБІР Н.В.  …у нас мають не тільки військових… 

 

БУРБАК М.Ю.   Почуйте мене, що я маю на увазі. Ви кажете, що це 

стосується військовослужбовців, які воювали, учасників АТО. А я кажу, що 

тоді це соціальна несправедливість, тому що були добровольці, які теж є 

учасниками бойових дій в АТО. Є такі? 

 

_______________. Є. 

 

БУРБАК М.Ю.  Ну, так вони є. Чому ми знову кладемо лише 

військовослужбовцям, а хлопці, які добровольно пішли і були в першій фазі, 

коли саме запекле було, ми їх,.. немає. Я кажу, що треба розширити трохи. 

 

_______________. Ні, то був компроміс, Максим.  

 

_______________. Так давайте тоді………….. дамо…………. 

 

_______________. Ми вирішили до другого читання. Ми вирішили до 

другого читання, Максим. Бо воно не пройде. Пенсійний фонд сказав, що ні, 

Мінфін – так само. 

 

БУРБАК М.Ю.  Та я розумію, навіщо тоді… Так а це потім в залі 

сколихне бучу. 

 

_______________. Сто процентів. 
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БУРБАК М.Ю.   Навіщо тоді це провокувати? Одним можна, а іншим 

не можна. Ви що, знаєте? Ви знаєте, що буде? "Ми пішли туди по зову 

сердца,… 

 

_______________. Тоді нікому… 

 

БУРБАК М.Ю.   … ми захищали країну, ми її відстояли, а ми нічого за 

це не отримали". Оті, що військовослужбовці, декотрі з них, які їздили туди і 

отримали посвідчення учасника бойових дій, перебуваючи… 

 

_______________. Як туристи. 

 

БУРБАК М.Ю.   … туриста, – отримують. Що ж тут, де ж тут соціальна 

справедливість? 

 

_______________. Про що й я говорю. 

 

БУРБАК М.Ю.   Ви розумієте, отакими законопроектами збуджується 

суспільство. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ну, я могу продискутировать. Понимаешь, если ты 

доброволец, то ты, в принципе, не должен тогда ничего просить. А если ты 

военный, тебя туда послали, то это как бы… 

 

БУРБАК М.Ю.  А у военного – профессия. Давай по-другому,  он 

профессионал, он за это деньги получает. 

 

_______________. Логично. 
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БУРБАК М.Ю.   А доброволец имел бизнес и пошел туда. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Нет, у нас, к сожалению, у нас военные… (Шум у 

залі) 

 

ШУХЕВИЧ Ю.Р. Пане Олександре, чекайте. Два добровольці: один 

пішов так ще тоді, а другий пішов в воєнкомат також добровольцем, його не 

покликали. Прийшов, йому з воєнкомата дали …… і поїхав також. І разом 

вони пліч-о-пліч воювали. І тепер от також, давайте, яка справедливість тоді? 

Яка? Вони ж обоє добровольці практично. 

 

_______________. Правильно. 

 

ШУХЕВИЧ Ю.Р. Тільки один йшов через воєнкомат, а другий вхопив 

автомат і, поки не пізно, йшов уже стріляти, поки того там оформили ті 

бюрократи в воєнкоматі. От і все, от яка різниця. А вони ж обидва 

добровольці по-суті. Його не ……. йому повістка не приходила додому, його 

не ловили десь там на дискотеках. 

 

БУРБАК М.Ю.   Ну логічно. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Логично, но есть государство, в котором есть 

требования, в котором говорится, что если ты идешь воевать, нужно идти 

через военкомат. 

 

(Загальна дискусія) 

  

_______________. Перші 2 місяці воєнкомати не приймали жодного 

добровольця. 
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ШУХЕВИЧ Ю.Р. Це є раз.  

А друге. А був час, що взагалі не думали, добровольці, не добровольці, 

а хто взяв зброю, той і захищав там, якби не вони, то ті воєнкомати… вони би 

вже сьогодні все… 

 

(Загальна дискусія) 

  

БУРБАК М.Ю.   Хлопці, дивіться так. Пане Дерев'янко, скажіть, будь 

ласка, скільки у нас добровольців не військовослужбовців отримали статус 

АТО, плюс-мінус? 

 

ДЕРЕВ'ЯНКО А.В.  Добровольці… 

 

БУРБАК М.Ю.   Які отримали статус учасника бойових дій АТО, але 

який не є військовослужбовцем. 

 

ДЕРЕВ'ЯНКО А.В.  Ну дуже мало. 

 

БУРБАК М.Ю.  Так а чому не врахувати їх? 

 

ДЕРЕВ'ЯНКО А.В.  Всього-на-всього десь у нас, ну поки що ….. 4 

особи, яким ми надали… 

 

БУРБАК М.Ю.   Ну про що ми говоримо!? 

 

ДЕРЕВ'ЯНКО А.В.   Всього-на-всього. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ні, так повинно бути тисяч 10.  
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(Загальна дискусія) 

  

БУРБАК М.Ю.  Перепрошую, а ті, що дембельнулись и остались 

добровольцами до того как. Они ж дембельнулись. 

 

(Загальна дискусія) 

  

ДЕРЕВ'ЯНКО А.В.   У нас поки що не увійшли ні ……………. Якщо це 

взяти в загальній кількості, орієнтовно ми, будемо казати, приблизну 

кількість знаємо, це буде десь до тисячі чоловік. 

 

_______________. Всього? 

 

ДЕРЕВ'ЯНКО А.В.  Всього. Це ті, які добровольці, а всі інші ввійшли. 

Ну в чому питання? 

 

ШУХЕВИЧ Ю.Р. Також добровольці, але вони ввійшли, а ці не 

ввійшли, але і одні, і другі добровольці. 

 

БУРБАК М.Ю.  Я вважаю, що було б цілком логічно виписати цю 

норму "учасники бойових операцій в АТО". Ну тоді думайте як це виписати, 

тому що це збурення буде в залі, я вам кажу одразу, не пройде. 

 

_______________. Воно дивно звучить, Максим Юрійович. 

 

БУРБАК М.Ю.   Що? 
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_______________. Те формулювання, те, що ви тільки що сказали…. 

просто тих прирівняємо, та і все. 

 

 (?) РИБЧИНСЬКИЙ Є.Ю.  Можна я скажу?  Ми другорядний комітет. 

Завтра ми з паном Олександром йдемо до Денісової. Це основний комітет. І 

там, це, я хотів почути Міністерство соціальної політики, скільки то коштує?  

 

_______________.  Нет. Ну, Женя прав. Ну, поймите,  реально есть 

часть… 

 

_______________.  Просто по цим …….. треба приймати взагалі, щоб 

був, ну, соціальний захист для всіх цих добровольців, бо ми їх вписуємо в 

закон для військовослужбовців. Ну, я думаю, що …….. Бо перерахунок 

пенсії, з якого розрахунку брати пенсію… 

 

(?) БУРБАК М.Ю.  Надо придумать общую для всех. ……………. ті, 

що пішли у військовослужбовці, а вони професіонали, вони за це зарплату 

отримують. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Та, какие профессионалы? Они призывники.  

 

БУРБАК М.Ю.  Призывники не служат там. Извините, пожалуйста, 

срочники не служат, там только мобилизованные служат. Извините… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  В том году? 

 

БУРБАК М.Ю.  Срочников не посылают.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  В том году?  
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БУРБАК М.Ю.  Не посылают.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  В 2014? 

 

БУРБАК М.Ю.  Срочников не посылают. Сразу же было принято 

решение, срочников… 

 

_______________. Просто одразу стане питання по обрахунку пенсій, 

як їм рахувати пенсію для….. 

 

(Загальна дискусія) 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Это не играет роли.  

 

_______________. Це невійськова пенсія.  

 

_______________. Я просто, що хочу, щоб ми більше врахували людей. 

Тут, бачите, я ж такий зажимистый по грошам урядовим. Але тут більше, 

щоб не було колоту в суспільстві.  

 

_______________. Ми це саме казали… 

 

_______________. Ми знов ділимо на тих і на тих. Так не може бути. 

 

ШУХЕВИЧ Ю.Р. Поприходили люди інвалідами, а їх не визнають 

учасниками бойових дій.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Нет. В законе все признают. Мы сейчас говорим… 



42 

 

 

ШУХЕВИЧ Ю.Б.  А там, слухайте, ………….   Ми то визнали.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ну, да, там есть проблемы в ……., что долго делали. 

Да.  

 

_______________. Знайти якесь узагальнення. 

 

_______________. Яке рішення? 

 

_______________. Треба знайти узагальнення.  

 

_______________. Ну, давайте на доопрацювання…. 

 

_______________. Доопрацювати треба. Реально треба доопрацювати. 

 

_______________. Давайте подумаємо.  

 

_______________. Давайте……. 

 

_______________. Давайте. Давайте.  

 

_______________. Воно ще і не пройде в зал. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Та, ні, до другого читання будет тяжело. На самом 

деле, я скажу честно, я скажу честно, мне проще, проще, когда будут 

докладывать закон, сказать за основу и в цілому, и зал сразу проголосует, по 

опыту. Ну, то, что закон… 
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_______________. ……… то треба добровольців до другого читання.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дай договорю, Игорь, пожалуйста. Мне проще 

сейчас, но, вот, технологически проще отозвать законопроект, внести на 

заміну…  Доопрацювання, внести на заміну як потрібно і одразу прийняти 

рішення за основу і в цілому без першого і другого читання.  

 

_______________. (Не чути) 

 

_______________. Поддерживаю.   

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я согласен с тем, что сейчас начнется в зале по 

добровольцам.  Просто будет катастрофа. Значит, так расшатают зал. 

 

_______________. (Не чути) 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Что? Смотрите, ……….. если Кабмин говорит да, ну, 

какая разница. Ну, условно. (Шум у залі) Ну, мы расшатаем зал. То есть мы 

его проведем, хватит голосов. Но мы устроим в зале избиение младенца, то 

есть меня.  

 

_______________. Ні, ну нащо, якщо ми це розуміємо, давайте не 

будемо  ідіотами, а зробимо ………… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дев'яте питання, останнє, Шухевича. У нас хватає 

кворуму, якщо ти  пішов. (Шум у залі) 

 Тоді на доопрацювання, да?  Хто за те, щоб на доопрацювання?  Макс, 

ти – "за" тоже. 
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РИБЧИНСЬКИЙ Є.Ю.  Як секретар доповідаю, Бурбак… встали і 

пішли.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Прийняте рішення.   Полная демократия. Свой 

законопроект  на доопрацювання. Я считаю, что это блестяще.  

 Дев'яте питання –  проект Закону про внесення змін до Закону України 

"Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" щодо 

застосування єдиного показника середньої заробітної плати в Україні для 

призначення перерахунку пенсій (1713) (законопроект Шухевича). 

 

ШУХЕВИЧ Ю.Р. Шановний панове, тут ситуація склалася така з 

пенсіями. У нас тепер залежить розмір пенсії не від того, скільки, який ти 

стаж маєш, скільки ти заробляв, а  від дати звернення. Люди, які зверталися 

до 2008 року, по одних показниках, коефіцієнт зараховується, виходячи з 

1200, тоді така була середня зарплата, тепер – 3000. І ви уявляєте, який є 

розрив. Нам це треба якось долати і якось…  

Ми запропонували, щоб було дати Кабінету Міністрів таку можливість 

зупинити те зростання,  бо …. 2700  середня заробітна плата. Буде з нового 

року там більше трьох, отже, коефіцієнт буде рости, і той розрив буде рости. 

Є пропозиція: єдиний показник той розрахунку. Кабінет Міністрів повинен 

визначити.  

Тепер нема можливості, я розумію, але з часом… є тепер 1200 – хай 

1200, в наступному році буде 1300-1400… Хай Кабінет Міністрів визначає 

1400. Ну, і так, відповідно, поки можна буде догнати за пару років до єдиного 

показника, так, щоб і в подальшому так і працювало, що єдине для 

визначення всіх пенсій. От у чому полягає. Ми були в Денісової на комітеті. 

Комітет Денісової підтримав.  

Я не знаю, як … цей… Пенсійний фонд… (Шум у залі) Ну, Мінфін, я 

думаю, поскільки ми не хочемо там, знаєте, щось збільшувати, а просто 
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даємо можливість визначити Кабінету Міністрів, так що тоді це, може, таке 

поетапне  зростання. То в такому випадку, я думаю, Мінфін не буде 

заперечувати. Не знаю, як Міністерство соціальної політики, що про це 

скаже.  

 

МУЩИНІН В.В.  Я хочу сказати, що, дійсно, сьогодні дуже велика 

проблема саме з нерівністю призначення пенсій пенсіонерам. І в той же час 

ми розуміємо, що цей закон був би доречним. Але в нас є певною мірою 

стурбованість в тому плані, що Кабінет Міністрів має визначати єдиний 

показник. І наскільки ми  от проговорювали це питання вже до засідання 

комітету, в нас була пропозиція все ж таки приймати його у першому 

читанні, але під час доопрацювання виписувати можливість етапності 

досягнення цього єдиного  показника Кабінету Міністрів. Тобто визначити 

періоди часу, за які такого показника можна дійти.  

 

(Загальна дискусія) 

 

ШУХЕВИЧ Ю.Р.  Логічне застереження Пенсійного фонду. Я з тим 

згідний, що, дійсно, бо ми так сказали Кабінету Міністрів, Кабінет Міністрів 

не  зобов'язавши його до чогось. А треба так, що, дійсно, визначити певну 

поетапність. Що там півроку чи раз у рік він має підганяти.  

 

ЛІЩУК В.В. Ну, він поки що позбавлений можливості надати 

фінансову оцінку законопроекту.  Ну, як запропонувало Міністерство 

соціальної політики щодо встановлення там певного межових…. 

 

_______________. ……….поетапно прописати процедуру 

досягнення…… 
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ГОЛОВУЮЧИЙ.  Значит, привязываться к ВВП? 

 

_______________. (Не чути) 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Державний бюджет привязывается к ВВП в конечном 

итоге. Это ж первичный ВВП. ……О……привязке к ВВП я говорю, когда 

реструктуризация была внешних обязательств, привязывались к ВВП по 

выплатам.    

Но мы ж не профильный комитет, да, в этом? Потому что нам тяжело 

оперировать, не имея цифр. Это не наша компетенция.  

Давайте підтримаємо в першому читанні, а дальше уже послухаємо, що 

скаже Мінфін з цього приводу і Мінсоцполітики. Так, щоб ми просто …  То 

чего, пан Юрий,  мы всегда были против, чтобы мы не принимали законы, 

которые бы потом не действовали. И этим мы бы тоже будоражили общество 

в защиту своих интересов.  

 

ШУХЕВИЧ Ю.Р.  Пенсійний фонд в загальному, в принципі, згідний. 

…….. нічого не знаю. Але  ……… головне Пенсійний фонд… Розумієте, 

дійсно, таку поетапну …………, щоб можна було це питання подолати. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Ну, главное, чтоб закон работал, смотрите, чтоб 

закон работал, а не мы приняли очередной закон пустой, который ничего не 

будет.  

Хорошо, решение тогда –   підтримати в першому читанні, так? 

Давайте проголосуємо.  

Хто – "за"?  ……….., подыми руку "за".  Как в армии. Дякую. 

Единогласно.  

Порядок денний  вичерпаний. Всім дякую.  

 


