
СТЕНОГРАМА 

засідання Комітету  у справах ветеранів та  інвалідів 

від  4 листопада  2015 року 

Веде  засідання Голова Комітету ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. ………. виконання бюджетних програм щодо 

соціального захисту учасників антитерористичної операції.  

Артур Валентинович. 

 

ДЕРЕВ'ЯНКО А.В.  Доброго дня, шановні… 

 

БУРБАК М.Ю.  Артур Валентинович, якщо можна, то давайте по 

цифрах пройдемось без… тому що ми всі читали, і це погана ситуація, 

одразу… 

 

ДЕРЕВ'ЯНКО А.В.  Перше.  По закордонному протезуванню у нас до 

кінця року  залишилось відпротезувати 6  бійців, які  будуть готові 

протезуватись  виробами підвищеної функціональності. Більше ми 

протезувати не будемо, бо люди не готові. Кошти, які у нас були залишкові, 

ми пропонували, через міністра соціальної політики, щоб  у нас  88 мільйонів   

зняли. І наскільки я володію ситуацією, то вроді рішення є про перерозподіл і 

на фонд соціального захисту ці гроші перекинуто.  

 

_______________. (Не чути) 

  

ДЕРЕВ'ЯНКО А.В.   Інвалідів війни… воно  піде на житло. 

На теперішній час у  нас  знаходиться… То єсть цю програму всі, хто 

мають  бути відпротезовані  високотехнологічними  …….  біометричними 

протезами, будуть в цьому році відпротезовані. 
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Друга  програма – заходи щодо надання соціальної психологічної 

допомоги центрам  соціально-психологічної реабілітації населення.   Через 

центри пройшло майже 54 тисячі  осіб, якими опікується центр, це 2936 

учасників АТО і  3067 членів їхніх сімей,   більше  60 дітей. Тут ця програма 

буде виконана повністю, тут по цьому питанню немає. 

Забезпечення житлом  осіб, які  брали безпосередню участь в 

антитерористичній операції   або втратили функціональні можливості  

нижніх кінцівок. На теперішній час перераховані кошти 20,7 мільйона 

гривень до областей. Всі люди, які стали на чергу на поліпшення житла, а це 

у  нас 45 учасників АТО і їх сім'ї,  обласними  адміністраціями  здійснюється 

закупівля житла, дещо є  з вторинного ринку і дещо з первинного ринку. Всі, 

хто учасники   антитерористичної операції, будуть забезпечені, хто стане на 

чергу. Багато людей ми моніторимо, більше ста чоловік, але дехто з них не 

потребує житла розширення, а дехто ще не став на чергу. Але ми по цій 

програмі задовольнимо всіх, хто стане на чергу на протязі останніх двох 

місяців, ця програма буде виконана.  

Психологічна реабілітація – сама важка проблемна програма, яка на 

теперішній час є. Провели два тендери, у нас визначено всього-на-всього 

чотири виконавця, це чотири заклади, які  надають психологічну 

реабілітацію, які пройшли через конкурсні торги. Урядом будо проведено 

багато засідань і видані доручення і міністерству охорони здоров'я, і силовим 

відомствам, Мінсоцполітики і нам щодо оптимізації. Але поки що як такої 

оптимізації немає. Від конкретних торгів ми відійти не можемо, але і в цьому 

напрямку працюємо. Використання по цій програмі поки що дуже… Реально  

поки що його немає, є близько одного мільйона гривень, інші поки що не 

використовуються. Але звітність у нас буде тільки на 10 жовтня по тим двом 

закладам, які вже працюють – це Березівські мінеральні води, клінічний 

санаторій, та санаторій "Південь Курорт Сервіс" "Орізонт". За другим 

тендером у нас виграв санаторій "Феофанія" і менський  санаторій "Остреч".  
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Зараз проводимо договірний процес згідно тендерних закупівель щодо 

надання послуг однією особою, це ті, хто вийшли на конкурсні торги. Є 

переможцями. Але у зв'язку з тим, що не було опонента, вважаються таким, 

що не зіграли. Це ще дев'ять закладів.  

 

(?) БУРБАК М.Ю.   А хто проводить торги?  

 

ДЕРЕВ'ЯНКО А.В.    Торги проводимо ми.  

 

БУРБАК М.Ю.  Ну, що вони могли забезпечити участь  декількох… 

 

ДЕРЕВ'ЯНКО А.В.  Та участь є, забезпечення є, але ж не виконують 

умови конкурсних торгів. Чому? Тому що всі думають, що у нас гроші 

лежать у кишені, але ж ми йдемо згідно закону.  

У нас Україна була розбита на 116 лотів, щоб охопити по максимуму 

по 5 районів  кожної області. Тобто ми робили по максимуму, щоб не 

розбивати. І з шпиталів Другої світової війни, ветеранські шпиталі, які 

повинні були стати базовими,  на перший тур вийшов тільки один 

Кіровоградський шпиталь  ветеранів війни, а в другий тур   вийшли 6 

госпіталів, але знову-таки  практично  жоден  не зіграв, тому що вийшли в 

одній особі. 

 

БУРБАК М.Ю.   Скажіть, будь ласка, …. це шпиталі Міністерства  

охорони здоров'я?  

 

ДЕРЕВ'ЯНКО А.В.    Да. 

 

БУРБАК М.Ю.   А МОЗ є тут присутній?  
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_______________. (Не чути)  

 

БУРБАК М.Ю.  Міноборони? (Шум у залі) Обласного… 

  

ДЕРЕВ'ЯНКО А.В.  Ми вже задіяли і Адміністрацію Президент, і 

Кабінет Міністрів, навіть в приказному порядку надавали… ну я не знаю, там 

і розпорядження, і…  

 

БУРБАК М.Ю.   А їм це не треба, розумієте. У них є бюджетне 

фінансування, а  більше їм крутитися не треба.    

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.   ……, ну, когда смотришь на табличку…  

 

БУРБАК М.Ю.  Нет, ну просто это 7 процентов выполнение программ, 

а деньги есть… То когда вы говорите,  что у вас денег в карманах нет, ну тут 

по табличке я вижу:  78 миллионов есть, использованы… 

 

ДЕРЕВ'ЯНКО А.В.   Ні, так я ж не кажу, що  денег немає. Деньги є, але 

ми ж не можемо їх просто так роздати…  

 

БУРБАК М.Ю.  А деньги не переходящие, как я понял, да?  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Конечно, нет. 

 

БУРБАК М.Ю.   И что ж мы будем делать?  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Артур Валентинович, честно, смотрите, сейчас будет 

новый бюджетный процесс… 
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БУРБАК М.Ю.  Вернем назад в бюджет?  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Мы будем бороться за бюджет. 

 

БУРБАК М.Ю.  А зачем за него бороться, если не можете ничего с ним 

сделать?  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. … сейчас. Вот сидит руководитель фракции 

"Народный фронт", сидит зав.руководителя фракции  "Блок Петра 

Порошенка". Мы будем  бороться в том, что касается нашего профильного 

комитета, за бюджет. Нам покажут табличку и скажут: а зачем? (Шум у залі)  

 

 ДЕРЕВ'ЯНКО А.В.   Олександр Юрійович,  психологічна 

реабілітація… ви знаєте, що її взагалі не було в країні і практично…. 

 

БУРБАК М.Ю.    Давайте психологическую реабилитацию…  нет…  я 

смотрю по тендерам на 140 квартир. При том что  всі забудовники  плачуть, 

не знають, кому це продати і не провести тендер на закупівлю  і 140 квартир 

лише провести договори на  8 учасників АТО!!!  

 

ДЕРЕВ'ЯНКО А.В.   Ні, ви дивитесь  не те. 

 

БУРБАК М.Ю.   Я смотрю вот то, что мне дали: Додаток №1.  

 

ДЕРЕВ'ЯНКО А.В.  У мене є Бюджетна програма: які втратили 

функціональні можливості нижніх кінцівок. Просто закупити квартири не 

інвалідам я не можу. Ті, хто у мене є на обліку, вони всі отримають житло. 

 

______________.  100 процентов.  
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ДЕРЕВ'ЯНКО А.В.  100 відсотків буде ця програма виконана. 

 

БУРБАК М.Ю.   Я може щось неправильно розумію, но дивіться.  

Забезпечення  житлом  осіб, які брали безпосередньо участь в АТО і втратили 

функціональну можливість нижніх кінцівок.  

 

ДЕРЕВ'ЯНКО А.В.    Да. Ми всіх ведем. Це… 

 

БУРБАК М.Ю.   Вас вісім чоловік лише?  На всю Україну?  

 

ДЕРЕВ'ЯНКО А.В.  45. Да. 

 

БУРБАК М.Ю.  Ні, ну я репортажі дивлюся  кожен день, показують 

наших хлопців відвезли в Австрію, там протези, там, там. А у вас лише 8 

учасників АТО без нижніх кінцівок, перепрошую, отримали на 4 мільйони 

гривень квартир. Ну це нонсенс.  Ці  ж гроші… Ви ж зрозумійте, ці ж гроші 

підуть назад в бюджет, а потім нам скажуть… Мінфін, який планує: ну ви 

використали стільки-то, значить у наступному році дамо стільки ж, скільки 

ви використали. І все.  (Шум у залі)  

 

 ДЕРЕВ'ЯНКО А.В.   Максим Юрійович, ну ми ж закупаємо квартири 

не просто учасникам АТО, а інвалідам. 

 

БУРБАК М.Ю.   Я понимаю. Что, у вас 8 инвалидов утратили…  

 

ДЕРЕВ'ЯНКО А.В.   Які  8? 45! 

 

БУРБАК М.Ю.   45 лише з фронту, які втратили кінцівки?  
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ДЕРЕВ'ЯНКО А.В.    Да.  

 

БУРБАК М.Ю.    Я не вірю в це! 

 

ДЕРЕВ'ЯНКО А.В.  Ні, не ті, хто втратив кінцівки, а хто потребує 

житла. Ну ви ж до кінця дочитайте. У нас хто втратив 367, яких ми опікуємо. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. …….., если вдруг я выйду сейчас на трибуну и скажу, 

что их всего лишь  45 на всю страну… ….то мне вся Верховная Рада начнет 

кричать: "Ганьба!". 

Если вдруг я сейчас выйду, и я буду докладывать этот вопрос  и вот так 

доложу, как то, что вы сейчас говорите, ну поверьте, меня просто вынесут к 

чертовой матери с этой трибуны, с этого парламента.  

 

ДЕРЕВ'ЯНКО А.В.  Олександр  Юрійович, ну ми ж працюємо з 

обласними адміністраціями. 

 

 БУРБАК М.Ю.  Артур Валентинович, давайте сделаем по-другому. 

 

ДЕРЕВ'ЯНКО А.В.   У мене пофамільно кожна людина.  

 

БУРБАК М.Ю.  Вносим изменения в назву бюджетной программы  

тогда. 

 

ДЕРЕВ'ЯНКО А.В.   Ми ж пропонували, щоб  внесли ці… 

 

БУРБАК М.Ю.  Ну и чем это закончилось?  
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ДЕРЕВ'ЯНКО А.В.   На слідуючий рік тільки. В цьому…  

 

БУРБАК М.Ю.  А що з цим роком робити? Так вони ж ці гроші згорять, 

зрозумійте! В наступний рік  вам виділять 8 мільйонів… то єсть 4 мільйони.  

Скажуть, ви за рік використали 4 мільйони, стільки і отримаєте. 

 

ДЕРЕВ'ЯНКО А.В.   Ну коли давали ці бюджетні…  

 

БУРБАК М.Ю.  В Мінфіні добрі люди работают, я знаю, они считают 

каждую копейку. (Шум у залі)  

Минфин есть?  А что, там весь Минфин на бюджетном комитете? Нет, 

ну в Минфине, по-моему, работает  ни один человек. Просто  я бы провел 

решением комитета звернутися  терміново  до Мінфіну з вимогою  внести 

зміни в назву бюджетної програми і хай мучаться, як хотять. Гроші  є, а 

купить не можна, тому що їм все одно. 

 

ДЕРЕВ'ЯНКО А.В.    Та ми можем купить. Я кажу…  

 

БУРБАК М.Ю.  Я не кажу вам. Я кажу про Мінфін. Ну… Артур 

Валентинович, я ж вас не ругаю. 

 

ДЕРЕВ'ЯНКО А.В.   Я хочу сказати, що ми цих людей по кожній 

фамілії ми конкретно працюємо.  

 

БУРБАК М.Ю.  Вы знаете, сколько… Я вот в Черновцах был на  

засіданні міської ради. Там б'ються за  участки. 

 

ДЕРЕВ'ЯНКО А.В.   Ну я розумію.  
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БУРБАК М.Ю.  А квартири… Я не говорю даже за квартиры. За 

участки земли, где нет ни одной коммуникации, в поле. 

Мы не выполняем ту программу, а если наши солдаты узнают, что 140 

квартир, которые можно было купить и они все возвращаются… 

 

_______________. Михайло, ты пока молчи. (Шум у залі)  

 

БУРБАК М.Ю.  Так прогнозы... не прогнозы, ну вот…  

 

ДЕРЕВ'ЯНКО А.В.  Коли давали ці бюджетні кошти, ми ж не знали 

скільки у нас буде ампутантів. Точно так же як і по протезуванню. Ці кошти 

були виділені державою, але ж ми не можемо купити протези…  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.   …вы понимаете, что в следующем году, если вдруг 

у вас произошла какая-то    технологическая вещь, сбой, ну не все подали 

инвалиды, то мы не получим денег, у нас нет ни одного  аргумента защищать 

эту статью. Мы это с вами понимаем? 

 

БУРБАК М.Ю.  А по протезам! (Шум у залі)  

От що ми зрозуміли. Перепрошую. У вас заплановано  320 мільйонів на 

цей рік. Використали 7 відсотків. От наступний рік отримаємо  10 відсотків – 

30 мільйонів від цього, а потім нам не говоріть: "Хлопці, щось давайте 

просіть!" Я не зможу, у мене аргументу не буде просити. 

 

ДЕРЕВ'ЯНКО А.В.  Я ж вам доповідав  по 150 мільйонах, що ми по 

максимуму людей протезуємо тут, ми ж не можемо просто їх взяти і  

відправити  за кордон, щоб тільки використати кошти. 
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БУРБАК М.Ю.  Ну дайте шанс отримати кращий протез, тому що тут 

протез, який тут, він є… десятки ступеней менше якості, ніж там. 

 

ДЕРЕВ'ЯНКО А.В.  Ну це хибна інформація. У нас ноги ми протезуємо 

тут навіть ліпше і дешевше, ніж за кордоном. А руки ми протезуємо за 

кордоном, їх поки що 7 чоловік. (Шум у залі)  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  … 45 только человек. У нас потеряли…  

 

БУРБАК М.Ю.   … він  на розтяжці взривається.  (Шум у залі)  

 

 ______________.   Поймите, он же ж представляет Министерство 

обороны, а еще какая там толпа – Нацгвардия.  

 

ДЕРЕВ'ЯНКО А.В.  Та при чому тут Міністерство оборони?  

 

БУРБАК М.Ю.   Это все! (Шум у залі)  

 

 ДЕРЕВ'ЯНКО А.В.  Ми протезування кажемо за всіх  10 відсотків, не 

тільки… (Шум у залі)  Всі силові.  

 

БУРБАК М.Ю.  Так вот… Люди добрые, каждый день   показывают 2-3 

человека на растяжке, не дай Боже, слава Богу, что живые но кінцівки туда 

сюда, гроші є і ми нічого з цим не робимо.  Артур  Валентинович, это не вам 

претензия. Давайте думать, что мы с этим будем делать. Я не говорю, что 

деньги надо употребить. Мы понимаем, что кінцевий реципієнт этих денег 

есть.  

 

 ДЕРЕВ'ЯНКО А.В.   У нас за цей рік відпротезовано 131 особа.  
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(?) ГОЛОВУЮЧИЙ.  Это все ложится на власть. Потому что потом 

сюжеты по телевизору, что власть …………. Показывают инвалида, который 

потерял руку, ногу и говорят Президент, Премьер ничего не делают. Ну, это 

ж правда, посмотрите сюжеты по телевизору.  

 

БУРБАК М.Ю.   Где, в телевизоре? А!  

Давайте делать по другому. Если мы с вами все гуманные люди то 

давайте перераспределять эту программу, если у нас не хватает, слава Богу, 

воинов АТО без нижних кінцівок, на других инвалидов и будем 

протезировать их за границей. На детей, на операции онкохворих для дітей, 

есть куда деньги тратить. А у нас дві проблеми в Україні: коли є гроші і коли 

їх нема.  

 

ДЕРЕВ'ЯНКО А.В.  Пропонували ще в липні місяці, щоб у нас забрали 

кошти які у нас надлишкові, перевели на іншу програму, на протезування 

інвалідів які у нас є в Україні, ми можемо їх відпротезувати тут.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Я вам сейчас покажу одну бумагу. Я прошу 

прощение. Вот парень Герой Украины Петраківський Александр Петрович… 

 

______________. В Польше лечится.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Что? 

 

______________. В Польше лечится.   

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  В Польше лечится. Знаете, что его лечат вообще не 

по профилю, не в профильной больнице, правильно, в Польше. Он обращался 
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к главе Администрации, они просят перевести его в Германию. Если есть 

деньги, то почему… Вот парень, который был до ……… и что стало с парнем 

после.  

 

ДЕРЕВ'ЯНКО А.В.   Я вам скажу чому це відбулося. Тому що буває 

так, що забирають його або силові відомства відправляють по інших 

програмах і вони там   знаходяться. У нас даже добровольці, яких ми 

відправляли, той же Кікін, який по всіх телеканалах пройшов і він був 

протезований два рази, але в кінцевому він звернувся до нас і каже, хочу 

протез. Тому що наші протези значно кращі навіть по ногах. Але він рік… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. ……операций…… 

 

_______________.  Ну операція, ну… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. ….травмы там…..ранение в голову……. 

 

РУДЬ В.І.  Дозвольте по поводу Петраківського. Міністерство оборони, 

Рудь Володимир Іванович. 

 Значить Петраківським ми займаємося дуже давно. І коли приїздила 

Ангела Меркель в серпні місяці того року, і хто був перший? Він був перший 

кандидат для відправки в Германію. Але ми відправляємо, але приймає та 

сторона і приймає тих, які вони беруть. 

Від Петраківського відмовилися всі клініки взяти на лікування, в тому 

числі і Сполучені Штати Америки. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Есть письмо, что відмовилися? 
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РУДЬ В.І.   На сьогоднішній день у нас є відповіді з Міністерства 

закордонних справ, у нас є відповіді з посольства в Америці по поводу того, 

що шукають клініки, але не можуть знайти. 

Сьогодні батько був у нас. Посетив він наш главний центр на 

Печерську, посетив він Ірпінський госпіталь, заплановано Львів і Вінницю, 

щоб забрати його з Польщі сюда, тому що там витрачаються кошти ні на що. 

Розумієте? 

Щоб його сюди забрати і вирішувати питання щодо відправки за 

кордон в яку клініку, яка візьме на себе відповідальність щодо його 

лікування.Дякую. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Сколько времени это….. 

 

РУДЬ В.І.  Я думаю, що протягом тижня… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  (Не чути)   

 

РУДЬ В.І.   Ні. У нас всі документи є. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  (Не чути)   

 

РУДЬ В.І.  Протягом тижня це вирішить питання, але ми повинні його 

забрати сюди, щоби Міністерство охорони здоров'я, Міноборони, 

Міністерство закордонних справ приймали рішення не по бумагах, а 

приймали рішення по конкретному форуму, який би знаходився… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Что-то мешает принять решение? 
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РУДЬ В.І.  Так точно. Батьки на сьогоднішній день дали згоду, але вони 

шукають те місце, яке їм сподобається. Приміщення мале, душ не такий, 

тому ми сєйчас підстраюємося під батьків, щоб забрати цього хлопця до себе 

в клініку і потім вирішити питання щодо відправки за кордон. І це буде 

вирішено найближчим, я думаю, тиждень. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. (Не чути)   

 

РУДЬ В.І.   Дякую. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я прошу прощения за то, что прервал…… 

 

ДЕРЕВ'ЯНКО А.В.  Я хотів би сказати, якщо можна, Максиму 

Юрійовичу, якщо у нас залишаються кошти, у нас близько 20 мільйонів 

залишається коштів по житлу, по нашій програмі, їх можна перевести по 

субвенції, щоб закупити житло для сімей загиблих. Тому що тих 300 

мільйонів, їх не вистачить, але просто купити квартири ми не можемо, тому 

що програма тільки під тих, хто втратив функціональні можливості. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. (Не чути)  

 

ДЕРЕВ'ЯНКО А.В.   Кому? 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ну просто купить себе на баланс, а потом передать, 

когда… 

 

ДЕРЕВ'ЯНКО А.В.   Ну ми ж не купуємо собі на баланс. Зразу місцева 

адміністрація купує бійцю конкретну квартиру в конкретній місцевості. 
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БУРБАК М.Ю.   А вы не думаете, что… Такое у меня есть 

предположение, что из-за того, что, ну время прошло, мы не правильно, как-

то не могли вовремя это провести, сделать, что областные отделения не 

работают? Потому что я не верю, что если местная медицина знала бы, что 

есть деньги и что можна оздоровить, и взять на санаторно-курортное 

лечение, там очередь стояла б. 

 

ДЕРЕВ'ЯНКО А.В.  Ми кажемо за житло чи за санаторно-курортне? 

 

БУРБАК М.Ю.   Нет. Я уже за все. Если бы вы сказали на области, вот 

у нас есть по 20-30 миллионов на область, найдите и сделайте, думаю они бы 

сделали. Может в областях не знают, что это есть? 

 

ДЕРЕВ'ЯНКО А.В.  Значить, всі районні і обласні державні 

адміністрації по наших програмах, які в нас є і санаторно-курортне 

лікування, і по житлу всі проінформовані, доповідав я і на засіданні уряду, і 

на засіданні, яке проходило в Адміністрації Президента України і з головами 

обласних, і… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  …….все хорошо, все доложили, все отлично. Но 

когда читаеш просто цифры, из 319 миллионов, которые были выделены 

освоены 7 процент, вся аргументация, цифры выбиваются просто, ну 

наповал. 

 

ДЕРЕВ'ЯНКО А.В.  Ну це левина частка від цього – це протезування за 

кордоном, яке 150 мільйонів і цю цифру нам портить. По інших програмах 

там не така критична ситуація. 
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БУРБАК М.Ю.   Так у вас цю цифру вже спортили, у вас забрали 90 

мільйонів з цього. 

 

ДЕРЕВ'ЯНКО А.В.   Да. Тому що ми… 

 

БУРБАК М.Ю.   Ну уже все, что мы понимаем, что это уже не 150, это 

уже должно быть меньше. Правильно? 60 остается.  

 

ДЕРЕВ'ЯНКО А.В.  Так.  

 

БУРБАК М.Ю.  Уже. Там же маленькая зирочка внизу. 88,7 уже 

забрали, потому что видят, что до конца года не используют. 

 

ДЕРЕВ'ЯНКО А.В.  Так це наша пропозиція була, тому ми знаємо 

скільки у нас людей буде на протезуванні. 

 

_______________. Це з Мінсоцполітики забрало. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я понимаю так, что ……. Правильно? 

 

БУРБАК М.Ю.  А не надо бороться, всего хватает. 

 

ДЕРЕВ'ЯНКО А.В.   Ну чого не боремось. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. А за что бороться? 

 

ДЕРЕВ'ЯНКО А.В.  Ну ми ж не… Олександр Юрійович, ну ми ж не 

знали скільки у нас будуть трати по нашій програмі закордонного 

протезування. Якщо треба всіх відправити давайте відправимо і тих кому 
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ноги треба протезувати, але ж вони на сервісне обслуговування повинні бути 

в Україні. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. (Не чути)   

 

_______________. Слухайте. Слухайте, пане Дерев'янко, а скажіть, ви 

кажете протезування за кордоном, ну от така то сума, ви не можете тої суми, 

бо вона не освоєна туди, там не протезують, ну з якоїсь причини, її 

перекинути на це ж, ну на це ж оздоровлення, на якісь, щось інші форми. 

Щось. 

 

ДЕРЕВ'ЯНКО А.В.  Ну на оздоровлення я не можу перекинути, а на 

протезування, яке проводиться в Україні, ми можемо, на Фонд інвалідів. І 

якраз пропозиція у нас ще з липня місяця, вона єсть і вона задоволена. 

 

_______________. Так, а Фонд інвалідів, я смотрю тоже нет смысла, 

потому что всего 69 процентов. 

 

_______________. Так само, ще Фонд інвалідів буде доповідати і він 

розкаже про себе. Добре? Окремо. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Сидят депутаты, уговаривают деньги потратить. 

(Шум в залі) 

 

_______________. Тут досі говорили, де  взяти? А тут нараз, куди 

дівати? 

 

_______________. (Не чути)   
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_______________. Слухайте так, як в тому анекдоті "Если много 

тратиш денег, где береш? Если не тратиш, куда откладываеш или куда 

прячеш?". 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Какое предложение по этому вопросу?  

 

______________. Олександр Юрійович, з вашого дозволу.  Шановні 

народні депутати! Я хотів би проінформувати загалом про ситуацію, яка є. 

Перше. Що коли ми говоримо про протезування за кордоном то треба 

врахувати, що тоді це передбачалося бойові дії і вони закладалися 

надлишковими, це раз. 

По-друге, всього кількість військовослужбовців які загалом 

потребують протезування кількість 367. Із цих 367 військовослужбовців 

частина є не тих, хто втратив нижні кінцівки. Те, що Артур Валентинович 

доповідав по витратах на закупівлю житла так от він дійсно каже, що із 367 

військовослужбовців які потребують протезування, вони повинні стояти на 

квартирному обліку, тільки після того вони визнаються такими, що 

потребують житла і після цього для них закуповується житло. Мало того 

житло закуповується згідно чинного законодавства. Чинне законодавство це 

те, що перебування на черзі і друге це конкурентні засади. Тобто відповідно 

ситуація складається така яка на сьогоднішній день є. І Артур Валентинович 

вірно каже про ситуацію по забезпеченню житлом і протезуванню.  

Що відбулося з коштами на протезування яке є міжнародне. Сьогодні 

залучення в Україну на протезування одного, двох чи трьох бійців фактично 

не можливо. І запрошення міжнародних компаній іде наступним чином, там, 

де є представництво то звичайно ми співпрацюємо з ними і служба 

безпосередньо залучає для того, щоб зробити їм протезування, але це 

протезування потребує сервісного обслуговування. Сервісне обслуговування 

у цих же компаніях можливо тільки однією компанією вона називається 
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"Отто-…….". Відповідно… І зараз ще Італійська "Корпора" заходить, тобто 

це дві компанії які згідно чинного законодавства можуть надавати відповідні 

послуги. Для того, щоб зняти цю ситуацію ми фактично минулий рік 

проводили навчання, які допомагали перенавчати українських фахівців.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  …………….слушать, честно.    Вот, я прошу 

прощения, вот я могу привести один пример, с вопросом… 

Я сейчас закончу. На прошлом комитете здравоохранения, Комитет 

здравоохранения назвал наш комитет, дословно цитую, что наш комитет 

"працює на нашого ворога, на Росію, проти наших людей". Дословно. Вот 

стенограмма. Некий пан Мусий. 

 

_______________. Давайте, мы протез…… (Шум в залі) 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Понимаете? И вот, и смотря на эти цифры, и на вот 

эту всю, вот аргументацию… (Шум у залі)  Ну просто нет комментариев, я не 

хочу больше ничего говорить. Вот мы, мы находим аргументацию, почему 

мы не сделали. Аргументация потрясающая, каждый пункт шикарен. Без 

обид. Вот каждый пункт аргументация почему мы это не сделали и почему 

мы не решили эти вопросы? Ну они просто, ну блестящи. Но после знака 

равно, мы получаем все равно негативный результат.  

Максим. 

 

БУРБАК М.Ю.  Питання в чому? Зараз ми бачимо, ми ж живемо не 

лише в Києві. Волонтери збирають для того, щоб відправити за кордон 

зробити протезування – раз. Збирають, купують квартири. Знають, що міські 

ради виділяють з фондів своїх не купуючи житло афганцям, іншим, потім 

чорнобильцям, збирають, для того, що треба воїнам АТО, родинам загиблих. 
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Як це їм пояснити? Стан виконання програми на 7 відсотків за 9 

місяців знаєте який? Не то, що не задовільний, він нульовий. Без образ, без 

нічого, чесно кажучи.  

 

(?) ШУХЕВИЧ Ю.Р. І ще одне. От ви кажете, спочатку протезування, а 

тоді поки не протезований квартиру не можна купувати. А я… Мене це 

просто дивує.  Тобто, що ви сподіваєтесь, що відправите за кордон у нього 

виростуть? І вже квартири не треба, і вже так буде бігати? Не треба квартири 

чи як? 

 

ДЕРЕВ'ЯНКО А.В.  Пане Юрію, тут не питання того він протезований 

чи ні. Рівні права…… 

 

БУРБАК М.Ю.   Коли? Артур Леонідович, коли вони вимагають вже. 

Подивіться сесії місцевих рад, приходять кожен раз хлопці кажуть: "Де та 

земля, де ті квартири, ви нам обіцяєте". А всі кажуть: "Хлопці, у нас грошей 

нема". А получається, що гроші ж вони є.  

 

ДЕРЕВ'ЯНКО А.В.   …………. квартири для просто бійців, а тільки для 

інвалідів ……………. 

 

БУРБАК М.Ю.  Так віддавайте їх, то вони ж згорять цього року.  

 

ДЕРЕВ'ЯНКО А.В.    Ну, я ж не можу купити просто квартири. 

 

БУРБАК М.Ю.  Я не кажу вам, міняйте процедуру, віддайте…  Там же, 

хто? Порядком встановленим Кабінетом Міністрів, так?  
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ДЕРЕВ'ЯНКО А.В.  За ці гроші закупляться для сімей загиблих. На них 

300 мільйонів все рівно не хватить.  

 

______________. (Не чути) 

 

ДЕРЕВ'ЯНКО А.В.  Вони дополнитєльні кошти…  У нас, якщо ці 

остаються ми знаємо скільки у нас людей стоїть на обліку і за ці два місяці, 

ми все рівно їх витратять на сім'ї загиблих, інвалідів 1 та 2 групи. Для 

звичайних хлопців які живі, здорові, в цьому році програми немає я не зможу 

поміняти і купити ……………….. 

 

БУРБАК М.Ю.  Артур Валентинович! Я, вот честно говорю, могу вам 

сказать, вот встретимся здесь 31 декабря и нам все успешно прозвітують, що 

не використали, не виконали, тому що не змогли і гроші повернулися в 

державний бюджет. Ну, от 100 процентів, даже знаю, что так будет. Вот даже 

не рассказывайте, что это до конца года сделать.  

 

______________. (Не чути) 

 

БУРБАК М.Ю.  Вообще стань виконання визнати незадовільним, раз. 

Звернутись до всіх міністерств і відомств які участвують в розробці і 

виконанні цих програм срочно переглянути виконання і перерозподілити 

кошти куди, де не вистачає.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  И Кабинету Министров… 

 

______________. Олександр Юрійович! З вашого дозволу.  
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______________. …………… від 7.10.2015 ………… мова, де вилучили, 

ну, ……………. коштів. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Признать неудовлетворительным. В течении двух 

месяцев до конца года.  

 

______________. Перепрошу, пане Олександре, …………. я, що є 

якийсь міністр по справах АТО, щось таке.  

 

_______________.  Пропонується ввести. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я скажу реплику по этому вопросу. Я честно говоря 

не очень большой сторонник вводить министров по справам АТО. 

 

______________. (Не чути) 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я скажу следующее. Я понимаю, что хотел сказать 

Арсений Петрович, он хотел просто выделить особо эту проблему. Я считаю, 

что ……………. вице-премьер,    у которого должно быть не только АТО… 

 

_______________. Беженцы, АТО… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Беженцы, АТО наделены, чтобы он мог 

координировать всех министров, которые есть. Я это говорил с трибуны 

вчера. Вчера я говорил это с трибуны… 

 

_______________. (Не чути)   
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Да. По нашему законопроекту. Я сторонник того, 

чтобы это был вице-премьер, который бы координировал бы ситуацию с 

Крымом, с Донбассом, с АТО, вот все, что у нас происходит сейчас, ну 

скажем так, в последнее время, эти бедствия в стране, чтобы это все было в 

виде вице-премьера. А дополнительный министр? Пока он сделает штатное 

расписание, пока все это будет, пока это будет координация… 

 

_______________. Он Мінстець за рік нічого не зробив. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Мінстець за рік нічого не зробив. 

 

_______________. Ні, ну щось зробив, але……. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Это мои мысли. А что думает Министерство 

обороны? Нужен министр по АТО? 

 

_______________.  Мы ……. глава комитета, уже требовали доручення 

и дать пропозиции. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Про министра АТО? 

 

_______________. ……..доручення. Да. В Кабинет Премьер-министра 

надати прізвище і ім'я по батькові, міністр без протфєля, який би знав всіх 

прошедших… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Премьер-министр дал доручення Министерству 

обороны? Вообще в Конституции написано, что предлагает на должность 

министра в коалиции. Так написано в Конституции.  
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_______________. Ну это ж пропозиции просто. Может вы их будете 

тоже… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ну там есть точно, по-моему 102 статья Конституции, 

там точно написано, как формируется Кабинет Министров и как 

формируется премьер-министр. Коалиция дает предложения Президенту, 

Президент подает обратно в зал премьер-министра и коалиция формирует 

министров, предлагая премьер-министру. 

Макс, ну так в Конституции написано. Про Министерство обороны там 

ничего не было. Я понял. 

Ну давайте доручення. Я не знаю, как это будет. Ну давайте. 

Давайте рассмотрим следующий вопрос – это Фонд социального 

захысту. Стан выконання. 

 

РІЯКО Л.М. Шановний Олександр Юрійович! Шановні депутати! 

Шановні запрошені! Фонд соціального захисту інвалідів є виконавцем 

програм, які фінансуються за рахунок загального фонду Державного 

бюджету і за рахунок спеціального фонду. За 10 місяців поточного року всі 

напрямки фінансування виконані в середньому на 82 відсотки. 

Хочу вас запевнити, що  повністю всі програми, які затверджені Фонду 

соціального захисту інвалідів, будуть виконані. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Написано 69. 

 

РІЯКО Л.М. 82 відсотки за  10 місяців. По напрямках я готова 

доповісти.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Не надо.  
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РІЯКО Л.М. Напрямок "Розробка нових протезно-ортопедичних 

виробів". Передбачено 11 мільйонів, профінансовано 10 мільйонів, що 

складає 85 відсотків. 

Викликає турботу забезпечення інвалідів автомобілями на 17,5 

відсотків. Був залишок на початок року 40 мільйонів, на сьогоднішній день 

поступило  до відділень фонду 10 мільйонів, використано 500 тисяч.  

Тендерна процедура об'явлена на 2 мільйони. Цьому можна дати пояснення. 

Коли ми робили підняття через Міністерство соцполітики і в подальшому на 

Міністерство фінансів, не була підтримана наша пропозиція щодо придбання 

автомобілів. 

По автомобілям наша така пропозиція – зовсім треба вносити зміни до 

Постанови Кабінет Міністрів щодо   забезпечення і щоб не виникало якихось 

сумнівів по придбанню. За період 2014-2015 року при потребі і при наявній 

черзі інвалідів в 61 тисячу осіб на сьогоднішній  день за три роки не 

придбаваються автомобілі. Або їх треба включати  зовсім по іншій процедурі 

і визначати юридичну особу, яка буде виготовляти і забезпечувати 

автомобілями, або  якесь рішення треба приймати.  

 

_______________. (Не чути) 

  

РІЯКО Л.М. Про спецфонд, да.   

 

______________.  ….фонд Державного бюджету, в сказали.  

 

РІЯКО Л.М.  Василь Васильевич, я сказала, что у нас две программы, 

которые  финансируются: по загальному и по специальному. 

 

_______________. …про протезування розповідайте, будь ласка,  а не 

про спецфонд. 
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РІЯКО Л.М.  А я не тільки про протезування, я по всім напрямках буду 

розказувати. Дякую.  

Санаторно-курортне лікування. На… за 10 місяців передбачено 97 

мільйонів  455 тисяч, профінансовано 67 мільйонів  672, що складає 69 

відсотків. Потреба у забезпеченні  путівками  складає 149 тисяч 980 осіб, 

яким потрібно придбати путівки. Забезпечується потреба у відсотках – 10 

відсотків, які передбачені по бюджету. Придбано путівок в цьому році  15 

тисяч 736. На сьогоднішній день… 

 

БУРБАК М.Ю.   Можна по путівкам.  

 

РІЯКО Л.М.  Так, да.  

 

БУРБАК М.Ю.  Зразу буду преривати вас, тому що до мене на прийом 

громадян минулого тижня в Чернівцях прийшли Спілка чорнобильців і вони 

дуже так от стурбовані тим, що, напевно це по всій Україні, що путівки 

виділяються, але їздять одні і ті ж самі люди. Хтось у вас відслідковує? 

 

РІЯКО Л.М.  Я готова відповісти. Значить це забезпечення санаторно-

курортним лікуванням, це програма яка ведеться разом з департаментами 

соцзахисту. Облік інвалідів які потребують він ведеться в органах соцзахисту 

в районних. І потім потреба формується в департаменті соцзахисту, 

передається на фонд і тільки тоді. Фонд інвалідів тільки придбаває і передає 

до Управління праці.  

 

БУРБАК М.Ю.   Тобто ви не контролюєте, хто їздить? 
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РІЯКО Л.М.  Ми… Нет. Тому що облік осіб іде в департаменті 

соцзахисту на місцях, в районах і в областях.  

Значить, придбано путівок у кількості 15 тисяч 736. І знову ж таки я 

наголосила на тому, що 10 відсотків від потреби забезпечується санаторно-

курортним лікуванням інвалідів, інші інваліди отримують, які не получають 

санаторно-курортне лікування, отримують компенсацію за невикористану 

санаторно-курортну путівку, яка складає 360 гривень. При формуванні 

бюджету на 2015 рік ми виступали з пропозицією щодо підняття цієї 

компенсації, тому що не дуже стикається вартісний показник путівки і 

вартісний показник компенсації. Компенсацію на сьогоднішній день 

заплановано 9 мільйонів 104, перераховуються вона на території, формується 

також реєстри, працюємо з районними управліннями праці, перераховуємо 

фізичним особам на рахунки, відкриті в банках. Складає чисельність осіб, які 

отримали компенсацію по санаторно-курортним, 18 тисяч 817. На кінець 

року, запевняю вас, що цей напрямок також буде профінансований на 100 

відсотків, тому що завдання і департаментам, і відділенням фонду 

поставлено, вони це будуть виконувати.  

Надалі санаторно-курортне оздоровлення…  Соціально-трудова та 

професійна реабілітація.  

 

БУРБАК М.Ю.  Прошу, так ви зараз за 9 місяців виконали санаторно-

курортне оздоровлення на 60 відсотків.   

 

РІЯКО Л.М.  За 1069,4 у нас була тендерна процедура по залишкам 

коштів. Кошти, вони також розбиваються не зразу надаються на придбання 

путівок, вони рівними частями і тому, коли поступають кошти, ми 

проводимо тендерну процедуру. 
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БУРБАК М.Ю.   Значить, до кінця року ви все ж таки не встигнете? 

При тому, що у вас… 

 

РІЯКО Л.М.  Ні. Вже проведено. Максим Юрійович, вже проведено. 

Уже проведено і уже укладаються договори. Значить… 

 

БУРБАК М.Ю.  Ні. Я бачу. Бачу. Ви кажете, що ви лише лікуєте, тобто 

надаєте 10 відсоткам? Правильно? 

 

РІЯКО Л.М.   Від потереби. 

 

БУРБАК М.Ю.  Від потреби. Тобто потреби більші? 

 

РІЯКО Л.М.   А кошти будуть використані повністю. 

 

БУРБАК М.Ю.   А вам більше коштів не треба? 

 

РІЯКО Л.М.  Ну ми вже не встигнемо тендер провести. 

 

БУРБАК М.Ю.  Бо бачу, тут забезпечено постраждалих учасників… 

 

РІЯКО Л.М.  На наступний рік так. На наступний… 

 

БУРБАК М.Ю.   … АТО санаторним лікуванням 22 мільйони 

заплановано, а використано 5,8. 

 

_______________. …… не туда дивитеся. 
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БУРБАК М.Ю.  Ні. Я туда дивлюся. Просто з АТО можна перекинути 

сюди і збільшити фінансування на путьовки туда. 

 

_______________. Це спецфонд.   

 

БУРБАК М.Ю.  Ні. То я просто… Ну я не хочу вникать. Просто у нас 

єсть залишок коштів, який повернеться в державний бюджет, тому що 

учасників АТО ми не встигнемо всіх, правильно, пролікувати. 

 

_______________. Максим Юрійович, ми по учасникам АТО 

санаторно-курортне …… 

 

БУРБАК М.Ю.  Та у вас тут 34,7 за 9 місяців стан виконання. 

 

_______________.  Ну правильно. Тому що була тендерна процедура, 

тому що… 

 

БУРБАК М.Ю.   А, ви використали. Да?  

 

_______________.   Ми використали…… 

 

БУРБАК М.Ю.  Всьо. Всьо. Нема питань. 

 

РІЯКО Л.М.  Значить. Можна? Да? Продовжувати?  

Значить, компенсації, я сказала, 77,8 відсотків профінансовано, на 

кінець року будуть використані 100 відсотків. 

По придбанню автомобілів об'явлена тендерна процедура на 2 

мільйони 270 для придбання 18 автомобілів, але вона не відбулася, тому що 

відсутні були заявники. 
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Знову ми не можемо, ну ми не маємо права зупинятися, ми знову 

об'явили тендерну процедуру, розкриття буде 3.12. Ну знову ж таки, залишок 

у нас буде перехідний, ці кошти не загального бюджету, а спеціального. Вони 

не списуються до Державного бюджету, вони залишаються накопиченням. 

Тому на наступний рік у нас залишок буде складати 60 мільйонів коштів. 

Тому на наступний рік, я так вважаю, що спочатку року зразу 

розпочнемо тендерну процедуру і треба в 999 Постанову Кабінету Міністрів, 

ну це, як наша пропозиція, вносити таку категорію осіб, як постраждалі в 

АТО для придбання автомобілів. Це наша пропозиція і я думаю, з 

міністерством ми погодимо це питання… 

 

БУРБАК М.Ю.     А які автомобілі ви купуєте? 

 

РІЯКО Л.М. Ну це було… раніше були "Запорожці", потом были 

"Таврии", потом были "Джилли", потом были… 

 

ШЕВЧЕНКО В.В.  Кримінальна справа ……….. 

 

БУРБАК М.Ю.  Ну так правильно ви не знаєте, що ви можете купити. 

18 автомобілів за 2 мільйони… 

 

РІЯКО Л.М. Василь Васильович, ми пропонуємо ввести окрему 

процедуру придбання автомобілів, для того, щоб не було кримінальних 

справ. 

 

БУРБАК М.Ю.   А давайте вообще це викреслимо. 

 

РІЯКО Л.М.  Давайте. 
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БУРБАК М.Ю.  Взагалі, в наступному бюджеті. Тому що кожного року 

у вас залишки… 

 

РІЯКО Л.М.  На наступний бюджет. Так. 

 

БУРБАК М.Ю.  Ви не можете їх освоїти, тому що таких автомобілів 

немає, вони не виробляються в Україні. 

 

РІЯКО Л.М.  Да. Раніше вироблялись. 

 

БУРБАК М.Ю.  Ми дозволили… 

 

_______________. Це не стосується, не стосується цих коштів. Я з 

вашого дозволу поясню… 

 

БУРБАК М.Ю.  Тоді поясніть, тому що того року ми теж 

перерозподіляли….. 

 

_______________. Значить, що таке спецфонд. Це спецфонд, який 

збирається 4 відсотки відрахувань тих, хто не працевлаштував інвалідів. Ці 

кошти фактично нікуди не діваються, вони залишаються в фонді, в 

розпорядженні. 

 

РІЯКО Л.М. Те, що я сказала. Вони накопичуються. 

 

_______________. Значить, кошти про які йде мова, чого міністерство 

не погоджувало перерозподіл коштів фонду? Тому що на сьогоднішній день, 

на тому ж Бюджетному комітеті розглядалось питання про те, щоб санаторії 

дитячі, ну лікувальні заклади дитячі перевести на фінансування з Державного 
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бюджету. А якщо перевести… Бюджетний комітет, до речі, не прийняв цього 

рішення зараз, ось. І відповідно, на наступний рік, якщо буде падіння доходів 

і цих 4 відсотків, то не буде за що утримувати і наступний рік. Тому ми і не 

підтримали. 

Мало того, форма по якій фонд проводив ці тендери до сих пір там 

кримінальні справи і … 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. По поводу спецфонда. Я все время……..потому что 

я… были проведены консультации там и с налоговой, и с прокуратурой. 

Давайте бумаги, что нужно изменить, и прокурор, и глава налоговой готовы 

полностью помочь. Просто подготовьте все бумаги и сопроводительное 

письмо от моего имени сделайте. 

 

РІЯКО Л.М.  Я можу надалі доповідати? Далі доповідати? Дякую. 

Фінансування, у нас нова програма появилася "Реабілітація дітей-

інвалідів", передбачено за 10 місяців 675 тисяч. Профінансовано за 10  -  598 

тисяч, що складає 88,7 відсотки. 100 відсотків буде виконано   наприкінець 

року. Нова програма фінансова підтримка громадських організацій інвалідів 

на установчу діяльність і проведення заходів, передбачено 57 мільйонів 265, 

це була для нас нова програма, раніше нею займалася Держслужба у справах 

інвалідів, ми справилися з цим. Була перевірка в цьому році Рахунковою 

палатою, зауваження є, але це не ті зауваження які дозволяють сказати, що 

ми зробили неправильно. Ми утворили експертну групу, ми утворили робочу 

групу. Фінансування іде без затримок. На сьогодні фінансова підтримка 

громадських організацій профінансована на 99,6 відсотків від затвердженої 

суми.  

 

БУРБАК М.Ю.   А які заходи вони проводять? 
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РІЯКО Л.М.  Заходи це і круглі столи, і це семінари, і це, ну, громадські 

організації можуть ……… 

 

БУРБАК М.Ю.   Це 50 мільйонів на рік? 

 

РІЯКО Л.М.  У нас багато всеукраїнських громадських організацій, це 

на установчу діяльність… 

 

БУРБАК М.Ю.  Просто зараз у нас було 75 років УТОГу, ну, я 

допомоги не бачу.  

 

РІЯКО Л.М. Ні, Максим Юрійович, УТОГи, УТОСи, …………, всі 

фінансуються.  

 

______________. (Не чути) 

 

НАЗАРЕНКО В.М.  Можна я прокоментую?  

 

РІЯКО Л.М.  УТОГи, УТОСи всі фінансуються.  

 

______________. (Не чути) 

 

БУРБАК М.Ю.  Мне интересно. Я просто видел и там только за 

рахунок спонсорської допомоги.  

 

______________. (Не чути) 

 

БУРБАК М.Ю.  50 миллионов, вместо того чтобы это куда-то пошло, 

мы утримуємо... 
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РІЯКО Л.М.  Максим Юрійович, 25 мільйонів на УТОС, 12,709 на 

УТОГ, ……….. 3551, інші організації всеукраїнські –  14262. У нас є весь 

перелік, все, будь ласка. І відсотки фінансування все це є.  

 

НАЗАРЕНКО В.М. Я прошу прокоментувати з приводу інвалідних 

організацій. Ці два роки з цих коштів інвалідні організації розміщували 

бійців АТО і сімей які постраждали і які залишилися без житла з району 

бойових дій, вони проживали в безпечних районах за ці кошти. Вони не 

тільки проживали, вони там були забезпечені їжею.      Також проводилися 

оті самі психологічні реабілітаційні  заходи, які  надавалися безпосередньо 

воїнам АТО і частково сім'ям, які втратили свого годувальника. Тобто ці 

кошти вони не просто  там  кудись ідуть на якусь підтримку, це можна легко 

перевірити… 

 

РІЯКО Л.М.   Можна доповідать?  

Наступний напрямок. За рахунок спеціального фонду Державного 

бюджету, це за рахунок надходжень  адміністративно-господарських санкцій 

фінансування йде.  Передбачено, затверджено  200 мільйонів 256 тисяч. За 10 

місяців по фінансуванню – 194 мільйони, профінансовано  122,  що складає 

63 відсотки. З цього напрямку можу пояснити. Значить, по цьому напрямку  

передбачається фінансування   центрів реабілітації інвалідів. Ми з вами про 

це казали вже. На цей рік затверджено 129 мільйонів 452 тисячі, 

профінансовано станом на сьогодні 82 тисячі…  82 мільйони. В 

інформаційній  довідці, яка  у вас є, у нас є у всіх як роздатковий матеріал, 

написано, що у нас на створення додаткових робочих місць  за напрямком 

передбачено   40 мільйонів 400. Це не зовсім та інформація. Ми провели 

роботу, перекинули для того, щоб виконати цю програму і забезпечити 

відсоток виконання перекинуто  фінансування на Міжрегіональний 
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львівський центр 24 мільйони, на сьогодні цей львівський…  львівському 

центру на будівництво додатково передбачено 24 мільйони. Загальна цифра, 

яка затверджена, 34 900. Профінансовано  9 700. 

Центри реабілітації, які ми   фінансуємо на утримання фінансова… ну 

можна так сказати допомога, да, складає… в основному це утримання на 

заробітну плату, відрахування заробітної плати. Кількість реабілітованих і  

інвалідів, а зараз ми вже кажемо, що  в Центрі реабілітації треба  вносити 

зміни до Типового положення і передбачати реабілітацію інвалідів 

постраждалих в АТО і просто постраждалих в АТО, тому що ті вкладені 

кошти в будівництво, в розбудову, в  існування –  вони… ми можемо сказати, 

що люди, які постраждали  в  АТО, вони мають право, а ми зобов'язані 

забезпечити їм гідні умови для перебування в цих центрах реабілітації. Але 

так склалося, що на сьогоднішній день ми з вами казали, коли я  доповідала, 

сума надходжень по  адміністративно-господарській санкції кожного року 

зменшується. Цьому є пояснення. Це і кримська ситуація. Донецьк, Луганськ. 

У нас зменшується чисельність роботодавців, які сплачують 

адміністративно-господарські санкції. І на сьогодні так склалося, що  88 

відсотків від отриманих коштів іде на утримання центрів реабілітації. Ми не 

проти, ми тільки за фінансування. На сьогодні на  бюджетному комітеті, на 

підкомітеті розглядалося питання   про передачу фінансування центрів 

реабілітації із спеціального фонду Державного бюджету на  загальний. 

Міністерство фінансів не підтримало, і тому сьогодні цей законопроект 2049а 

не пройшов. Центри реабілітації залишаються на фінансуванні у Фонду 

соціального захисту інвалідів.  Тому велике прохання, Олександр Юрійович,  

знову ж таки ту роботу, яку ми з вами  проводили щодо  отримання бази 

даних підприємств з чисельністю понад  8 осіб, щодо обов'язкової сплати 

адміністративно-господарських санкцій для того, що ми і в  подальшому 

могли фінансувати тепер уже і центри знову ж таки, ми з ними не 

розстаємося.  
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І на сьогоднішній день у нас ще  одне складне питання. у зв'язку з 

прийняттям Закону про судовий збір і внесенням в нього  змін раніше ми 

були  пільговиками як всі державні установи, ми не сплачували судовий збір. 

Коли ми прорахували  цифру, яка буде нам потрібна на наступний рік, то 

прогнозно вона буде складати 22,5 мільйони.   І якщо ми візьмемо 

фінансування центрів і добавимо до них судовий збір, то у нас буде тільки 

два напрямки. Ми не будемо вже казати ні про навчання, ні про що, якщо у 

нас будуть додаткові кошти. Потім зауваження в довідці про створення 

робочих місць. Ми зняли з цього напрямку кошти, я ж казала, і передали на 

центри реабілітації, перебросили, ми встигли це зробить,  і тому відсоток 

виконання у нас буде зовсім інший. Але створення робочих місць, ця 

ситуація залежить не тільки від нас, а залежить ще й від прийняття рішення 

робочою групою, яка працює при міністерстві. 

На цей рік ми подавали декілька проектів по яким були прийняті 

негативні рішення  і не пройшло фінансування. Але з-за того, що ми 

перекинули, відсоток буде виконаний. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. (Не чути)   

 

РІЯКО Л.М. Про фонд, про виконання і забезпечення… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Про стан виконання бюджетної програми щодо 

соціального захисту учасників… 

 

РІЯКО Л.М.  Інвалідів. Та інвалідів. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Участников. Нет. Антитеррористической операции. 

 

РІЯКО Л.М.  Ну тоді вибачаюсь. 
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Я читаю просто порядок денний, вибачте. 

 

РІЯКО Л.М.  Олександр ……, іще один напрямок і все. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Нет. 

 

РІЯКО Л.М.  Напрямок "Складне протезування". 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я прошу… Смотрите, еще раз прошу прощения. Если 

вы хотите в комплексе рассмотреть все, что касается вашего ведомства, то 

мы внесем, я не против абсолютно, мы это внесем отдельно в порядок 

денный. Народный депутат подготовится к этому и тогда мы можем 

говорить. 

Я просто читаю, где четко написано по какому поводу и что мы сейчас 

обсуждаем. 

 

РІЯКО Л.М.  Добре. По постраждалим в АТО тоді я можу сказати, по 

протезуванню і по забезпеченню їх засобами технічної реабілітації. 

Щас. Так. Значить, підприємствами за звітний період виготовлено та 

видано протезно-ортопедичних виробів 126 одиниць на суму 6 мільйонів 264 

тисячі, це для атошників.  68,8 тисяч напівпар ортопедичного взуття – 96 

одиниць. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Где вы это закупаете? 

 

РІЯКО Л.М. Це виготовляють підприємства протезно-ортопедичної 

галузі України. 
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ГОЛОВУЮЧИЙ. В Украине. 

 

_______________. 68 тисяч півпар для атошників? 

 

РІЯКО Л.М.  На 68,8 тисяч гривень. 

 

_______________. Ні. Скільки пар? 

 

РІЯКО Л.М.  96… Для учасників 96 одиниць на суму 68,8 напівпар 

ортопедичного взуття. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ну 68 тысяч гривен. 

 

РІЯКО Л.М. Колясок, для учасників АТО – 10 одиниць на суму 81,4 

тисячі гривень. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. А что, тоже… 

 

РІЯКО Л.М.  Засоби реабілітації - 28 одиниць на суму 22…… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Коляски больше никому… Коляска больше не 

нужна?  

 

РІЯКО Л.М. Ні, той, хто потребує, знову ж таки приходять люди 

становляться на облік в Управління праці, формується потреба і відповідно 

до потреби інвалід звертається на те підприємство, де він вбачає за потрібне, 

він буде протезуватися або отримувати ту послугу і отримає послугу. 

Ніхто… 

 



39 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  А сколько времени проходит вот вся процедура? 

 

РІЯКО Л.М.  По-різному. На 100 відсотків забезпечуються засобами 

реабілітації діти-інваліди… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Сколько времени процедура проходит, от того, что 

человек пришел… 

 

РІЯКО Л.М.  Василь Васильович, я не фахівець в цьому напрямку 

скільки… 

 

______________. (Не чути) 

 

РІЯКО Л.М.  А до чого тут децентралізація?  

 

______________. Ви планували передати…  У нас є, іде постійний 

діалог, який передбачає. По-перше, дійсно ця процедура складна, ми 

розпочали цей діалог про те, щоб кошти передати в тому числі в бюджетні на 

місцеві адміністрації в яких працюють штаби, в яких працюють управління 

соціального захисту, в процесі децентралізації це будуть нові територіальні 

громади, це було звернення Голови Верховної Ради, це було доручення 

уряду. На жаль, Фонд соціального захисту не підтримує цю ініціативу і 

працює в старому форматі, коли замовлення іде через, отримання 

інвалідності, через управління потім формується так звана потреба яка 

займає час, потім ця потреба вивчається, потім інвалід повинен замовити і 

відбувається постачання. Тобто на сьогоднішній день це займає приблизно до 

пів року часу. Це так, якщо оптимістично.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  И сколько раз ………….. 
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РІЯКО Л.М.  Але ця система працює вже багато років.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Это ни о чем не говорит. Смотрите. И сколько раз 

инвалид должен приехать в госведомство? 

 

______________. Ми розглядали самий простіший варіант, це 

організація спінальників звернулася, щоб фактично, коли людині потрібно 

він мав можливість отримати на карточку з обмеженим використанням. І 

людина самостійно придбаває в тих межах яких ми визначається. Ми 

провели групування, зробили… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Сколько раз инвалид должен приехать в 

госучереждение для того чтобы…  

 

РІЯКО Л.М. (Не чути) 

  

______________. …………. належить до територіальних громад, в 

залежності від того як працює управління. Управління сьогодні працює 

погано, тобто управління      соціального захисту. То, що управління 

займається одночасно субсидіями, пільгами, інвалідами, візками, протезами і 

так далі… 

 

РІЯКО Л.М.  Переселенцями. 

 

_______________. …переселенцями, тобто навантаження там дійсно 

велике, відповідно, люди, які там працюють отримують заробітну плату до 

начальника відділу 1378 гривень. 
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Ми вирішили, Прем'єр-міністр виділив додатково 50 мільйонів, але це 

фактично 2 мільйони на область. Це приблизно по 100 тисяч на район. Плюс 

там… ці кошти до них, безпосередньо, не надходять і люди звикли 

працювати в межах того, щоб створювати черги, бо без черги, це їм 

вигідніше.  

Для того, щоб зламати цю систему ми зараз пропонуємо, взагалі, 

відпрацювати систему, яка передбачає стандарти, соціальні стандарти і 

стандарт роботи з людиною. Це 3 хвилини по стандарту, який, до речі, 

використовується у Львові, ми плануємо поширити і відповідно, послуга, яка 

також стандартизується – стандартпослуга. Але це моментально зробити, ну, 

на жаль, не можливо….. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Какое моментально, вы уже при власти полтора года. 

 

_______________. Ну я не знаю, я трохи менше. І я вам скажу, що… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Хорошо. Год. 

 

_______________. …тоді можна запитати у фонда, чому фонд не 

підтримує ці ініціативи? Тому що це ж не тільки бажання… Міністр працює  

і один новий заступник, це я. Тобто ми працюємо вдвох із так званої нової 

команди. 

 

_______________. Чекаєте на мафію? 

 

(Загальна дискусія)   

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ну и что должен сделать в этом случае парламент? 
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_______________. Олександр Юрійович, якщо ми говоримо про всі 

програми про які ми говоримо, по забезпеченню і так далі, то перше, що це, 

звичайно, виписувати в Законі про бюджет, наприклад, забезпечення не 

тільки інвалідів, які втратили нижні кінцівки, тому що це повинен бути 

інвалід, потім він повинен втратити нижню кінцівку, потім він повинен 

стояти на черзі, після цього він повинен звернутися в адміністрацію. 4 дії із 

тих 367 осіб – це, на жаль, не буде більше, ніж Артур Валентинович сказав. 

Ми ідем наступним шляхом. В даному випадку от ці кошти можуть 

бути перенаправлені, і в нас є програма, де закуповується для сімей загиблих 

квартири… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.   Нет, мы сейчас говорим не о том, 

как………….деньги, а как сломать систему.  

 

______________.  Ні, так, Олександр Юрійович, якщо написано в 

Бюджетному кодексі, то це зміни до  закону. Тобто ми виконуємо  програму 

так, як це написано. Це…  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Так чего мы не могли первые 7 месяцев принять те  

законы, которые надо?     

 

______________.  І змінити… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ну как положено.  

 

______________.  Ну тому що перші 7 місяців ми займалися тим, що ми 

погоджували порядок закупівлі. Міністерство соціальної політики за… на 

цей рік  отримало додатково 25 відсотків нових програм. І всі ці нові 

програми – це погодження із  13 відомствами. Я не виправдовуюсь, це ваше 
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право, просто що на наступний рік, якщо не внести відповідних корегувань, 

буде те саме. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Нет, просто смотрите. Если мы будем жить все время 

от бюджета до бюджета и считать, что во время принятия бюджета мы 

внесем все корректировки, все остальное, а потом  следующие 7 месяцев мы 

опять не будем подавать никакие законы, то …………(Не чути)  

…. Бюджетному кодексу, да………… и поять ждать бюджета, то мы 

точно не……… (Не чути)  

 ……реформы и проведем это законно. А бюджет – это в принципе 

статистика. Согласно законов, которые будут приняты, правильно, бюджет 

уже просто будут считать…….. законов, перевести их. И так пропетлять еще 

годик. Это не касаемо только Минсоцполитики. К сожалению, это касаемо 

везде так. 

  

 _______________. Олександр Юрійович, по  закупівлі житла 

Міноборони невикористання також величезну через складність процедури, 

яка виписана.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Что мешает изменить процедуру?  

 

______________.  Закони. Зміна законів. Про порядок….. (Шум у залі)  

 

 ______________.   Чекайте. Давайте…….. От закон і закон…. (Шум у 

залі)  ….ви кажете про  судовий збір… 

 

РІЯКО Л.М.   Да, я кажу. Да.  

 

______________.  Там, наскільки я знаю, зареєстрували….. 
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РІЯКО Л.М.  Да, ми  вносили пропозицію. І велика вам вдячність    за 

те, що … але на сьогодні пока ця неприємна ситуація у нас існує і не внесені 

зміни.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  По судебному сбору или мы вас звильным, або ми 

увеличим статью в бюджете на эту сумму. То есть этот вопрос  будет решен, 

понятно.  

У меня вопрос в другом, то, что говорил пан ………… Посмотрите, не 

было закона, который бы вносил представитель нашего комитета, который 

набирал бы там меньше 250 голосов. Ну, в чем проблема? Вот давайте 

проекты законов. Мы их внесем и проголосуем. У нас все законы проходят 

250-280  голосов, когда мы подаем. Я просто, честно, не понимаю.  

Я, к сожалению… Смотрите, я вам честно хочу признаться, я, к 

сожалению, не знаю всех тонкостей того, что происходит внутри. И, в 

принципе, наверное, не обязан их знать. Я обязан организовать работу. Но я 

не понимаю просто, в чем проблема. Вот давайте проекты законов, мы их 

внесем, чтобы упростить ситуацию. Я не понимаю, что мешает. Понятно, что 

внутри любого комитета, министерства будут какие-то межведомственная 

конфликтология, будет еще что-то происходить неминуемо, где работает 

большое количество людей, будет происходить какая-то там внутренняя 

конфликтология, это понятно. Я сейчас не хочу в это вдаваться. Но почему 

мы это… не пользуемся?  

На сегодняшний момент даже независимость от того, кто сегодня в 

коалиции, кто в оппозиции, все нормальные законы в зале.. народные 

депутаты не дадут мне соврать, все проходят. (Шум у залі) Все равно все 

проголосовали, потому что все понимают, что это необходимо стране. Мы не 

вносим никакие лоббистские законы, коммерческие законы или что либо. У 

нас нет конфликтов. Даже если у меня условный есть конфликт с 
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Радикальной партией, но при этом Радикальная партия голосует за законы, 

потому что это правильно.  

Я просто еще раз говорю, потом все соберутся, пройдет период 

времени, все соберутся и скажут… И начнет…  почему не получилось. В 

результате все потеряют власть, все потеряют ситуацию. Поэтому большая 

просьба к Министерству соцполитики, к фондам, подготовте законы, к  

министерствам остальным. Министерство обороны просило один закон мы 

его быстро приняли.  

 

______________. (Не чути) 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ.   Пожалуйста. Мы совершенно открыты. Можете… 

Вам же дано возможность упростите ситуацию. Если в Кабмине 

действительно может быть волокита, ну, хорошо пользуйтесь комитетом.  

 

______________.  Комітет працює на ворога. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.   Да, комітет працює на росіян.  

 

______________. На ворога.  

 

 ГОЛОВУЮЧИЙ.   Это я когда увидел… Это мы потом обсудим. 

……….. потом просто звернулись, приняли решение комитета и звернулись 

до пана Мусія, чтобы он нам объяснил, що він мав на увазі.  

Пане Юрію, вы не против?  

 

(Загальна дискусія) 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ.   Хорошо, по первому вопросу определились.  
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РІЯКО Л.М.  Олександр Юрійович, можна я закінчу, завершую. Я дуже 

вдячна вам за співпрацю і за підтримку. І разом з міністерством ми, 

безумовно, будемо виконувати ті доручення які ставляться  і при внесенні 

змін до законодавства будемо виконувати, це ми вас запевняємо.  

Дужу дякую.  

 

ШУХЕВИЧ Ю.Р.   Слухайте, ………………, але ви би … 

 

РІЯКО Л.М. На сьогоднішній день 82 відсотки, 88, до кінця року ми всі 

фінансові, ми все зробимо.  

 

ШУХЕВИЧ Ю.Р.   Ні, я не то. Я хочу сказати, що ви, ну, у вас є там 

труднощі, у вас є якісь перепони і для де чого треба дійсно закон змінити. То 

може би ви виписали ті свої побажання хоч би, що ми хочемо, що нам 

перешкоджає працювати то-то, то-то і то-то. Щоби упростити цю процедуру, 

щоб не було тої волокити.  

 

РІЯКО Л.М.  Зробимо. 

 

ШУХЕВИЧ Ю.Р.   Розумієте. Дійсно, бо ви звертаєтесь тоді до 

комітету. Ми будемо опрацьовувати і виносити в зал, щоби дійсно. А то так 

виходить, гроші асигнують, ну, ніби в січні, а потім як почалися процедури, 

то виявляється,  що в грудні ще не освоєні і, і…  

 

РІЯКО Л.М.  Дякую, Юрій Романович. Будемо робить.    

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Первое.  
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Второе. То, что говорило министерство по принципу децентрализации. 

Мы однозначно это будем делать. Это политика сегодняшней власти. Я 

понимаю, что с полномочиями расставаться никто не хочет, пускай 

маленькие, но полномочия. Знаете, это синдром "швейцара", говорит: на 

дверях и то начальник. Ну есть такое выражение. 

Оставляйте за собой контрольные функции, но вопрос децентрализации 

– это основной вопрос сегодняшней власти. И мы должны это делать, потому 

что все, что происходит, это вот, то, что говорил Максим Юрьевич по поводу 

того, что вот там не получает ту или иную, там инвалидская организация 

денег, вот пускай самим, на местном уровне принимают все эти решения. 

Но почему у нас… у нас происходит простая ситуация, в кране нет 

воды, виноват Президент. Хоть земля перевернись. 

 

_______________. А это всем удобно, ты что не понимаешь? 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Так удобно. Да.  

 

_______________. Почему так Киев решил? А Киев говорит, это не мы, 

это местная организация. Крайнего не найдешь, а виноваты все. 

 

_______________. Комитет виноват. 

 

(Загальна дискусія)   

 

_______________. З вашого дозволу поінформую. По квартирах, яка 

ситуація. Згідно порядку от Міністерство фінансів направляє нам кошти 

щомісячно по 50 мільйонів. Якщо адміністрація от в даному випадку 

закупила, то вона кошти отримає тільки 31.12 останній транш. 

І сьогодні от, ну наприклад, от у нас 704 квартири… 
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ГОЛОВУЮЧИЙ. ……если был бы дефицитный рынок квартир, то я бы 

с тобой бы соглашался. Сколько готовы подписать договор…… 

 

_______________.  Олександр Юрійович, якщо адміністрація… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. ……фондов не продается, что оно здесь…… 

 

_______________.  Олександр Юрійович, я з вашого дозволу поясню. 

Якщо є угода на квартиру, то останній транш від держави за цю 

квартиру надійде 31.12… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ну и что. 

 

_______________. І після цього квартира буде куплена. Бо до того часу 

вона не може бути куплена, бо всі кошти не надійшли. Тобто, а кошти… 

 

_______________. Договори купівлі-продажу відстрочку в платежах. 

 

_______________. Значить, а кошти наступають… Ні-ні. Ну є ж 

порядок закупівлі по якому квартира купується цілком. Тобто за… при 

повній сплаті за житло. 

 

БУРБАК М.Ю.  Ребята! Извините, пожалуйста, а когда ты что-то делал 

в этой жизни? Покупали квартиры у забудовныкив за бюджетные деньги. 

Извините пожалуйста. И скажу вам так, скажу дальше, да, скажу чесно……. 

(Шум у залі)  
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(?) ДЕРЕВ'ЯНКО А.В.   Кошти не в міністерство, вони на місцях 

кошти. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Еще раз говорю,  не можете справиться, пишите 

заявление. Вот еще раз говорю…  

 

ДЕРЕВ'ЯНКО А.В.   Олександр ………., як хочете, зараз напишу заяву. 

Якщо хочете.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я прошу прощения.  Вот смотрите, вот вы… не надо 

рассказывать…  Вот устал слышать  причину, почему  не сделано. Скажите, 

чем помочь, и мы будем помогать. Ну давайте ж закончим, ну мы же час  

обсуждаем, давайте закончим эту дискуссию, что мы ищем причину,  почему 

что-либо не сделано. Поэтому решение: до відома… Тиждень хватить?  

 

ДЕРЕВ'ЯНКО А.В.  Да.  

 

______________.  На исправление ошибок. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Следующее заседание… (Шум у залі)  Выполните 

свою работу.  (Загальна дискусія)  Вот в этом же и парадокс. 

 Все, по первому питанню рішення прийнято. Да?   

Хто –  "за", давайте проголосуємо. Одноголосно. Дякую.  (Шум у залі)  

Артур Валентинович, вас устраивает такое решение?  

 

ДЕРЕВ'ЯНКО А.В.   Да, устраивает. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Убрали слово "незадовільно". 
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Друге питання. Проект Закону про внесення змін до деяких законів 

України  щодо гарантій соціального захисту деяких категорій осіб із числа 

учасників антитерористичної операції (№ 3206). Недава, Третьяков – 

соавтори.  Доповідає Третьяков. 

Когда принимали закон – какой номер?  – 1688, чудесно сработали 

тогда  все министерства, все хорошо. Налоговая инспекция забыла подать, 

что  они тоже участвовали… 

 

_______________. Податкова служба. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Податкова служба в  этой ситуации.  

 

_______________. Вони були командировні туда или как?  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. У них є даже загін. 

 

ВЛАСОВ О.С.  Дозвольте я?  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Да, будь ласка. 

 

ВЛАСОВ О.С.    Олександр Власов, полковник, начальнике підрозділу 

"Фантом"… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Нет, это под стенограмму надо.  

 

ВЛАСОВ О.С. Олександр Власов начальник підрозділу "Фантом" 

податкової міліції, яка діє в районі проведення АТО Луганській та Донецькій 

областях.  
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ВЛАСОВ О.С.   ……сюди на цей комітет для того, щоб розказати, що 

податкові міліціонери це не тільки калькулятори. Підрозділ податкової 

міліції "Фантом", як свідчить практика, на виконання доручення Президента 

України та  Верховного Головнокомандувача, та рішення Ради нацбезпеки та 

оборони, на цей підрозділ поставлено завдання на початку цього року це 

переміщення і контроль за товарами які переміщуються через лінію 

розмежування. На даний час понад 500 співробітників на ротаційній основі 

проходять службу в зоні АТО, із них ні жодного случая корупційних проявів 

не було. Поясню чому. Тому що усі ідуть на добровільних засадах, вони усі є 

добровольці, всі офіцери, у кожного по 2-3 вищі освіти є, це співробітники 

які, вони душею боліють за цю країну і виконують з честю долг, який 

Верховним Головнокомандуючим та Радою нацбезпеки і оборони було 

поставлено це питання.   

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Маленькая реплика. Мы вам точно не враги.  

 

ВЛАСОВ О.С.   Александр Юрьевич, спасибо большое за то… Ну, вам 

и Олегу Недаве за то, что вы, как бы, поверили и что вы поняли, что это вам, 

как военному человеку это большое огромное спасибо от нас от всех… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  (Не чути) 

 

ВЛАСОВ О.С.  Да. Потому что, как показывает практика мы тоже 

погибаем также, как и сотрудники Службы безопасности Украины, мы тоже 

погибаем, как пограничники, так же, как сотрудники других ведомств, 

венных, десантников с которыми мы несем службу, под теми же пулями 

бегаем, как и все остальные. Поэтому просьба большая. Мы нашим людям, 

которые погибли при исполнении служебных обязанностей, мы не можем, к 

сожалению из бюджетного финансирования выделить ни квартиры, ни т.д. и 
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т.п. У нас нет бюджетного финансирования на    подразделения, мы все до 

сих пор только волонтерские деньги и деньги профсоюзов. Все!  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Смотрите, первое, что я вам что скажу: к сожалению, 

это ваше руководство налоговой не доработало, потому было разослано … 

когда принимался основной закон,  1688, было разослано всем, давайте 

правки, давайте изменения. И мы, по-моему, тогда ушли… Да, Артур 

Валентинович?.. 

 

ДЕРЕВ'ЯНКО А.В.  У нас було 20 подань, 17 ми відмовили, це ті, які  

оформляли … 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Нет, я  говорю, когда писали закон 1688.  

 

ДЕРЕВ'ЯНКО А.В.   … просто зміна ……….. керівництва була … 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Просто с налоговой ничего не подали. Поэтому, 

может быть, мы принимаем как народные депутаты на себя эту ошибку, но… 

и при этом ведомства тоже должны работать, это их работа. Наша, в 

принципе, работа, это потом контролировать, как делают ведомства. 

Поэтому, еще раз говорю, вам никто не ставит  в претензию, здесь точно не 

враги.  

 

_______________ А скажіть, будь ласка, ви у підпорядкуванні 

Міністерства   оброни? Отдельно, да? (Шум у залі)  

 

ВЛАСОВ О.С.   Дозвольте, я…  

Державна фіскальна служба, як ми знаємо, вона… три складові: 

податкова, митниця та податкова міліція. На жаль, ні податкова, ні митниця 



53 

 

не  має права. Тільки податкова міліція, тому що є Закон "Про міліцію" і про 

використання зброї.  

 

_______________.  Ви у Білана, так?  

 

ВЛАСОВ О.С.  Білан – це перший заступник, який керує питання……..  

 

_______________.  Я чого питаю, тому що ви сказали, у вас нема на 

відшкодування, то все … Ну, ми знаємо, що з певного часу Міністерство 

оборони, воно завжди страхувалося.  

 

ВЛАСОВ О.С.   Ні, Міністерство… Ми залучені як………………… 

наказом.  

 

_______________.  Правильно, вот когда вы едете туда, вас должны 

застраховать как минимум.  

 

ВЛАСОВ О.С.  Профсоюзы нас страхуют. Нас страхуют профсоюзы, Я 

же говорю, у нас нет строки бюджета на наше подразделение.  

 

БУРБАК М.Ю.  _______________. Ні, просто ………….  Звернути……  

 

ВЛАСОВ О.С.   Сергей Васильевич знает это все. Мы точно такой же 

законопроект, как Александр Юрьевич подготовил с Олегом Недавой, точно 

такой же законопроект уже подготовлен, он прошел согласование в 

Минсоцполитики, Минэкономразвития, Минфине, сейчас в Минюсте. Но, 

народные депутаты, вы… спасибо вам: вы первее сработали на опережение. 
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ШУХЕВИЧ Ю-Б.Р. Коли ми приймали 1688 і виписували, і там були 

навіть цивільні, які туди відряджаються…  

 

______________.  На виконання робіт.  

 

ШУХЕВИЧ Ю.Р.   Так. 

 

______________.  Ми  їх в "учасники війни" загнали.  …….з бойових на 

учасників.  

 

(Загальна дискусія)  

  

______________.   Хотя,  чесно говоря, …………..разговор шел, вот 

очень много получают участники боевых действий, вам честно говорю. У нас 

была долгая дискуссия, было два вопроса. Вопрос первый, что очень много 

получают боевые действия. Если легко посчитать, да…  И второе то, что мы 

в законе все-таки не ограничили количество времени пребывания в АТО. 

 

_______________. Но количество времени ограничить пребывания в 

АТО – то, что просила тогда СБУ. Нет у нас из СБУ сегодня никого?  Когда  

просила СБУ там, ГРУ, там ребята на пять дней могли сделать гораздо 

больше,  чем…  

 

_______________. А крім того… 

 

______________.  Выполнить, зайти в тыл там, кого-то, извините за 

выражение,  там террориста какого-то убить и вернуться обратно, могут 

гораздо больше сделать, чем… 

 



55 

 

_______________. Цілий рік…  

 

______________.  Целый рик находясь там. Ну в смысле для общей 

победы. 

 

_______________. Крім того, ще є таке. Скільки був. Як пішов, один 

день був, а вернувся без рук, без ніг. 

 

______________.  Поэтому и не ограничиваем. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Четвертый пункт. Проект Закону про внесення…  

(Шум у залі)  

Вибачте. Давайте останнє питання.   Про проект Закону про внесення  

змін до Закону  України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне 

страхування" щодо необхідності страхового  стажу для призначення  пенсій 

інвалідів ІІ групи (№ 2511) Шухевича.   

 

ШУХЕВИЧ Ю.Р. Ну ми вже були на комітеті у Денісової.  

 

______________.  (Не чути)  

 

 ______________.  Так, тільки що були….  

 

ШУХЕВИЧ Ю.Р. Були. І вони  за основу прийняли, рекомендували. 

Комітет рекомендує прийняти за основу.   

Справа така.  Колись інваліди всіх груп отримували інвалідність, стаж 

не вимагався, і   знаєте, як такий було там одне, а тепер розділили, інваліді І 

групи такий-то стаж, там якщо 40 років, то здається 8 чи 9 років, а там, якщо 

50-ть, то навіть 12 років вимагається. 
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А ІІ групи і ІІІ там ще більше стаж вимагається. Розумієте, колись було, 

що всі три групи однаково і ми вважаємо, що треба… і це тепер, коли Тігіпко 

був… оця пенсійна реформа…..то поки що до кінця цього року було таке 

якби виключення зроблено, що рахується по старому.  Но але з 1 січня 

наступного року наступить ото, що буде розмежування між І групою і ІІ, і ІІІ. 

Ми говоримо, що треба би ще на рік прийняти оцей, ну продовжити ту 

тігіпківську, так скажем, норму, ну тобто стара норма буде, Тігіпко тільки 

……у вас немає …….по тігіпківському, то… 

 

_______________. То найкращий такий….. 

 

ШУХЕВИЧ Ю.Р.  Да. Ну а тепер, поки що буде ще по старому. І……ще 

на рік треба продовжити його, бо там є… Думаємо, що треба буде вносити 

поправку в сам законопроект і якось пропорційно, бо то дуже часто виходить 

так, що людина стала інвалідом, ну він це ж, інвалідність. Ви знаєте, то, то не 

то що нова людина працює, не працює, хоче працює, хоче не працює, а тут 

став інвалідом, ну і все, непрацездатний. А і не вистачає йому того стажу, тих 

8 років, не вистачає 2-3 місяці і йому відмовляють в пенсії, бо нема стажу 

потрібного. 

Так що ми вважаємо, що цю все ж таки це розмежування треба ще…. 

тобто відсутність того розмежування, що всіх інвалідів, рівноцінно до всіх 

відноситися. Ще на рік продовжити. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Мы обратились в Минфин. Минфин написал… Цена 

вопроса сколько?  

 

_______________. Нам дали кількість людей, яким на вік призначається 

допомога в зв'язку з відсутністю стажу, ну приблизно, це десь так 7-8  тисяч 

на рік. Виходячи з цієї цифри ми порахували, із середнього розміру пенсій і 
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допомоги, що приблизно ціна цього законопроекту 13-14 мільйонів на рік. 

Саме з-за цього ми на минулому засіданні комітету не прийняли 

рішення…….. 

 

_______________.  А Мінфін, що скаже? 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Нету. 

 

_______________. (Не чути)  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Весь на бюджетном комитете. Здесь уже это 

говорили. 

 

_______________. ……але тут же мова йде і……основна і для тих 

хлопців, які повертаються… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. У нас не основной комитет. 

 

_______________. Так же ж. 

 

(Загальна дискусія)  

 

_______________.  Ні, всіх. Багато заводів не працює…..ще на рік. 

 

_______________. Головний комітет, Денисова, тільки що 

проголосували. 

 

_______________. Я просто… де ті гроші на це. Тому що там в 

пояснювальній записці написали 13 мільйонів. Щось це замалувато. 



58 

 

 

_______________. Ні. Тут ще може й менше бути. 

 

_______________. Дивіться…..за минулий рік ті, що без стажу вийшли 

на пенсію, то 5 тисяч відсотків. 

 

_______________. Допомогу. Це не пенсія. Допомога.   

 

_______________. На допомогу. На допомогу…….от то ті, що не мають 

стажу. Якісь так її і не отримають, бо дійсно вони не інваліди чи, що 

там…..допомогу……..а то там ще менше…..за цей рік, ну тобто десь там до 

липня, серпня вийшло 3100, якщо отримають допомогу. 

Так що тут ще можуть і то…..ще менше буде….. 

 

_______________. ……має стаж. 

 

(Загальна дискусія)   

 

_______________. З огляду, це що розроблено ……член нашого 

комітету, то нада нам бесіди……. 

 

(Загальна дискусія)  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Підтримуємо. Да?  

 

_______________. За основу? 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. За основу. Да. Хто – "за"? Єдіногласно. 
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Теперь последний вопрос, звернутись все-таки, я не могу успокоиться, 

я считаю, что это просто не справедливо. 

Панэ Юрий! До Мусия по поводу того, что он нас назвал, что мы… 

 

_______________. Ясно. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ну я не могу успокоиться, вибачте. 

 

_______________. Я не хочу до нього звертатись. Я хочу звернутися до 

пана… Як його? 

 

_______________. Пинзеник? 

 

_______________. До Пинзеника. Розглянути цю ситуацію на 

регламентному комітеті і доповісти у сесійній залі. І хай усі аргументують 

свою... А чому ми маємо звертатися до Мусія? Хто він такий? А почему я 

должен...? Я до нього звертатися не хочу!  

 

(Загальна дискусія)  

 

_______________.  Бахтеева, бачу, щось  сказала? 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.   Так он подыгрывал Бахтеевой.  

 

(Загальна дискусія) 

  

ТАРАСОВА О.С.   Добрый день!  У нас есть еще одна проблема, о 

которой сегодня речи не было: 300 миллионов… (Шум у залі)  Это важно!  
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ГОЛОВУЮЧИЙ.  А мы занимаемся не важными вопросами, да ?  

 

_______________.  Я пропоную звернення від нашого комітету на 

регламентний комітет розглянути дану ситуацію і оприлюднити це рішення в 

сесійній залі. І щоб товариш Мусій аргументував свої звинувачення в  адрес 

нашого комітету публічно!  

 

_______________.  І повідомити його і сказати, що ми звернулися вже в 

регламентний комітет.  Хай на контролі……… 

 

_______________. Правильно!  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Полностью  поддерживаю. Все –  "за"? Единогласно.  

А теперь ваш.  

 

ТАРАСОВА О.С.  Дякую. Начальник Управління у справах  ветеранів 

та учасників  антитерористичної операції Міністерства соціальної політики 

Тарасова Олександра.  

Значит, у нас програма по забезпеченню житлом членів сімей загиблих 

і інвалідів І-ІІ групи, які безпосередньо приймали участь в антитерористичній 

операції. Эта программа полностью лежит на Министестве социальной 

политики.  

Значит, деньги были выделены Верховной Радой в березні місяці, і вже 

у травні ………. прийняли постанову, з липня началось уже в нас… 

бюджетные деньги поступать, это субвенция,  на місцевий рівень.  

Значит, визначально нам давали списки по членам сімей загиблих 

обласні адміністрації, Міністерство оборони, МВС, погранслужбы, вообще 

везде в силовых структурах, где есть  погибшие.  
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Значит, все были включены в эту программу, потребность полностью у 

нас собрана, и мы каждый месяц собираем дополнительно, потому что люди 

гибнут и становятся на квартоблік.  

У нас есть определенные проблемы с законодательством по этой 

программе, но в целом она выполняется. Мало того, мы…………… 

обязательно все деньги и попросили все областные администрации сделать 

запрос на дополнительное финансирование из тех денег, что не вытрачены по  

другим программам.  Дополнительно попросили у нас 67 миллионов, и мы 

обязательно эти деньги уже направляем, насколько я знаю, уже на Кабмин  

уже  узгодження пошло.  

У нас проблема  с Львовской областной администрацией, которая не 

хочет выполнять эту программу в полном объеме. Проблематично очень. С 

ними работаем каждый день в телефонном режиме и не сдвигается никуда. 

Там уже  зреет бунт. Они ориентируются… (Шум у залі)  Да. 

Значит, смотрите они ориентируются на  цену в 6-7 тысяч за 

квадратный метр. Таких цен там вообще ни в области, негде нет. Мы их сразу 

не обмеживали каким-то, понимаете, коридором. Речь идет, что в порядке 

використання коштів найменша ціна из предложенных.  Сразу 

ориентировали на то, что не вторинный рынок использовать, а первинный. И  

где есть новое житло, там закупают новое житло. Мы это контролируем. 

(Шум у залі)  

 

 _______________. Нормальное жилье….  

 

ТАРАСОВА О.С.   Значит, с зам.губернатора я общалась.  

 

_______________. Кто зам.губерннатора? С кем… 

 

_______________. Можно мне… (Шум у залі)  
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ТАРАСОВА О.С.    Дело в том, что….  

 

_______________. У Львові в центрі чи як?  

 

ТАРАСОВА О.С.   Нет. У нас не Львов. Извините, это  вся область. И 

по Житловому кодексу, который мы менять не можем,  только 

Минрегионбуд, закупка квартиры может осуществляться только в том 

районе, где поставлен на квартоблик человек.    

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я понял. Записочку мне дайте…. 

 

ТАРАСОВА О.С.   Да.  Я подготовила и  проблемне питання и 

финансування… и сколько квартир, чего закуплено. Программа выполняется 

в полном объеме. (Загальна дискусія)  

 И еще… еще одна из основных программ Минсоцполитики положено, 

это выплата компенсаций работодателем среднемесячной зарплаты 

….мобилизованным. Это тоже наша программа. В общее финансирование  

было заложено миллиард 790 миллионов. На сегодняшний день в полном 

объеме потребность и  запросы работодателей полностью все оплачены. 

Вытрачено 978 миллионов. Вот. Спасибо.  

…………100 процентов. Мало того, были проблемы по 2014 году и 

финансирование тоже… (Шум у залі)  

Нет, на самом деле, это очень большая работа. Она делается в ручном 

практически режиме.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. ..…….не ждите  бюджетного года. Первые 7 месяцев 

давайте все   законы, где у вас  проблем. У нас нет проблем в зале 

принять………… на каждом заседании. Сидят два руководителя самых 
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больших фракций, сидит представитель………. фракции, радикальной 

фракции… 

 

ТАРАСОВА О.С.     Но Житловой кодекс 1993 года может поменять 

только Минрегионбуд. И мы к ним постоянно обращаемся, они отказываются 

это делать.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  (Не чути) 

  

ТАРАСОВА О.С.     Там разрабатывать сложно, там должны быть 

специалисты, понимаете.  Плюс к тому,  одесская администрация уволила все  

департаменты  и  тоже закупівля житла  не осуществляется, на жаль.  

 

_______________. О, так давайте с этого начнем. А вы сразу ……….. 

Давайте начнем с этого…. 

 

ТАРАСОВА О.С.    Ну там просто обстоятельства… А у Львова нет… 

У Львова нет обстоятельств, понимаете? 

 

(Загальна дискусія) 

  

ТАРАСОВА О.С.    Спасибо  большое.  

 

(Запис припиняється) 

 

 


