
СТЕНОГРАМА  

засідання Комітету у справах ветеранів, учасників бойових дій, 

учасників антитерористичної операції та людей з інвалідністю 

від 07 жовтня 2015 року 

Веде засідання Голова Комітету О.Ю.ТРЕТЬЯКОВ 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Всем добрый день! 

Разрешите открыть заседание комитета, кворум есть: 4 человека.  4 

народных депутата из 7 –  большинство. "Оппозиционный блок" по-

прежнему не ходит, специально говорю об этом громко. 

 

_______________. (Не чути) 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Да, они занимаются социальными проектами. 

Традиционно мы должны избрать секретаря комитета. В связи с тем, 

что у нас нету, сейчас зачитаю под стенограмму, в связи с отсутствием в 

комитете секретаря комитета для проведения сегодняшнего заседания 

комитета нам необходимо сначала определить, кто из числа комитета буде 

выполнять полномочия секретаря. Поэтому в соответствии со статьей 44 

Закона Украины "О комитетах Верховной Рады Украины" предлагаю 

полномочия секретаря комитета, что касается проведения сегодняшнего 

заседания комитет, возложить на Михайла. 

А кто был у нас тот раз? 

 

_______________. Михайло був. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Був? 

 

_______________. (Не чути) 
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ГОЛОВУЮЧИЙ. На Загорія. Все, на Загорія.  

Вирішили, да? 

Давайте формально проголосуємо. Хто – "за"?  Единогласно, спасибо, 

решение принято. 

Так, теперь по поводу очередности вопросов. 

Минсоцполитики. Когда у вас бюджетный комитет? Во сколько нужно 

быть? 

 

ШЕВЧЕНКО В.В. Через 20 хвилин. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Иван, не против, если мы сейчас заслушаем вопрос 

по поводу этого самого, отпустим замминистра труда, а потом перенесем? 

Спасибо. Потому что у нас принято в принципе в начале рассматривать 

депутатский, когда сам депутат присутствует. Мы быстро рассмотрим 

вопрос. 

 

_______________. (Не чути) 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Встигнемо. 

Тогда починаємо с 4 питання, про проект Закону про схвалення 

Доктрини соціального захисту та психологічної реабілітації осіб, які 

постраждали під час виконання обов'язків військової служби (реєстраційний 

номер 2263), урядовий законопроект. 

Шевченко Василь Васильович, доповідайте, будь ласка. 

 

ШЕВЧЕНКО В.В. Шановний Олександр Юрійовичу, шановні народні 

депутати, проект цього закону викликаний тим, що в країні є необхідність 

постійної соціальної підтримки і фактично роботи в режимі, життя в режимі 

військового часу, і вивчаючи досвід інших країн, ми прийшли до того, що 

головним документом, який дасть нам можливість розробляти, 
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поглиблювати, змінюючи законодавство з питань соціальної психологічної 

реабілітації це є доктрина. Тому вказана ініціатива викладена в проекті 

закону про відповідну доктрину, соціальний захист та психологічна 

реабілітація, які постраждали під час виконання обов'язків військової 

служби, підготовлена на доручення Прем'єр-міністра України Арсенія 

Петровича Яценюка та Указу Президента, який передбачав додаткові заходи 

щодо забезпечення проведення часткової мобілізації. І, як ви знаєте, зараз 

надано доручення Верховним головнокомандуючим про створення місцевих 

штабів, які будуть працювати і забезпечувати надання допомоги на 

регіональному рівні, де залучаються військовослужбовці, куди повертаються 

після завершення участі в Антитерористичній операції чи служби в Збройних 

силах України. Прохання підтримати. Готовий відповісти на будь-які ваші 

питання. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я понял, что вы первопроходцы. Потому что первый 

раз доктрина принимается Верховной Радой, в принципе, всегда 

принималось Указом Президента или решением РНБО, с введением  в 

действие Указа Президента. Я так понимаю? 

 

 ШЕВЧЕНКО В.В. Фактично законопроект передбачав би таку… 

Просто законопроект це основа, яка дасть можливість розробляти інші 

заходи такі, як поняття психологічна реабілітація, соціальна. Тобто всі ті 

поняття, які у нас є зараз в нормативній базі, яка є на виконання уряду, 

будуть імплементовані і дадуть можливість переглядати повністю соціальну 

сферу з можливістю забезпечення її на світовому рівні. А саме, перехід  до 

нового типу відносин, який ми, на сьогоднішній день маємо.    

 

БУРБАК М.Ю. Можна запитання,  Василь Васильович.   

Зазначено, що дію доктрини пропонується поширити на 

військовослужбовців та працівників ЗСУ,  та інших структур сектору 
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безпеки.  Передбачено в цих структурах сектору безпеки Нацгвардію, СБУ  

та ДССТ, щоб ми потім не довносили.   

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  И кстати, и налоговую недавно тоже обсуждали… 

 

БУРБАК М.Ю.  ДССТ, до Державної соціальної служби транспорту 

тому, що ми постійно довносимо їх і … 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  (Не чути) 

  

_______________. Щоб ви передбачили повністю. 

 

ШЕВЧЕНКО В.В. В даному випадку тут викладено загалом доктрина, 

тобто без вказання всіх, хто є  військовослужбовцями. І  доктрина буде 

передбачати  якраз   і роботу  всіх, хто належить до всіх збройних формувань.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. …вопрос: а почему доктрину законом? 

 

ШЕВЧЕНКО В.В. Ну, фактично, доктрини, які до того приймалися, 

вони не могли бути імплеменовані  в  нормативні документи уряду. Якщо ми 

беремо законопроект, вірніше,  якщо  ми беремо закон, то тоді на виконання 

закону, уряд опрацьовує інші   нормативні документи і імплементовує 

загальне бачення, описує  детально ті системи, які сьогодні  підписані 

урядом.  

Мало того, цей закон, в той же час дає  можливість опрацьовувати   

подальше законодавство і створювати додаткові закони, які будуть 

врегульовувати ці питання, які виникають. 
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ГОЛОВУЮЧИЙ.  Я понимаю, мы в комитете, не против поддержать 

этот законопроект.  Просто, когда в мае месяце была принята доктрина,  

Президентом подписанная… 

 

_______________.  24.09. – військова доктрина. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. А, 24.09.  было принято військову доктрину. 

 

ШЕВЧЕНКО В.В.  Там військова доктрина, Президентом є Верховним 

головнокомандуючим.  

В даному випадку,  виконання соціальної політики і все, що стосується 

після того як вони демобілізуються, це стосується вже  забезпечення 

соціальної політики, роботи уряду і всіх урядових структур. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Будем считать, что это реформа  такая у нас? 

 

ШЕВЧЕНКО В.В. Якщо накладати на це реформування, то зараз, як ви 

знаєте, відбувається реформування системи. І при вашому голосуванні, 

підтримці змін до Конституції відбудеться децентралізація, по якій будуть 

передані багато функцій на місця. На місця будуть передані функції 

соціальної підтримки та забезпечення. 

Для цього Мінсоцполітики опрацьовує соціальні стандарти, які 

імплементуються і чіткий сервіс надання тих чи інших послуг. Відповідно в 

кожному регіоні вони будуть калькулюватись по-різному, в залежності від 

того, яка територіальна громада там працює і які статки цієї територіальної 

громади. 

Але контрольними функціями можуть бути тільки відповідність 

стандарту чи невідповідність. Точно так і доктрина соціального захисту 

передбачає, що соціальний захист буде здійснюватись безпосередньо на 

місцях. На місцях, це будуть надаватися послуги у відповідності до 
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стандартів, які зараз опрацьовують, і зараз запрацювали вже одинадцять і ще 

п'ять у нас в роботі.  

Потім все інше буде стандартизовуватись. І при децентралізації, 

утворенні територіальних громад соціальні послуги будуть надаватися таким 

чином. Концепція викладена в доктрині. Тому просимо підтримати. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Кто хочет по этому вопросу еще выступить?  

 

МОЙСЕЄВА А.В. Дякую, Олександр Юрійович. Заступник голови 

Ради організації ветеранів України Мойсеєва Ангеліна Вікторівна.    

Наша рада ознайомилась з проектом цієї доктрини. І ми звернулися 

майже до всіх. 

 

_______________. Запись идет… 

 

МОЙСЕЄВА А.В. Дякую. І ми звернулись майже, ми звернулись з 

листом майже до всіх комітетів Верховної Ради України, до Міністерства 

охорони здоров'я, до Міністерства соціальної політики, до нашої державної 

служби, дякую, що вони є у нас, з проханням. Там на другій сторінці, на 

другій сторінці, раз, два, три, четвертий пункт знизу. І там написано так: 

"Утворення науково-методичних центрів соціального захисту", - прошу 

звернути вашу увагу, - "постраждалих осіб в тому числі і забезпечення 

психологічної реабілітації постраждалих на базі Українського державного 

медико-соціального центру ветеранів війни". 

Шановний Олександр Юрійович і шановні учасники цієї наради! Ми  

раз переживаємо той момент, коли на базі  госпіталів,  або госпіталь хочуть 

забрати, або його перейменувати, або   щось інше зробити, якусь іншу 

установу. І ми отримали відповіді від тих, до кого вони зверталися, що наша 

пропозиція  щодо неможливості створення науково-методичного центру на 
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базі українського цього госпіталю. Ми рахуємо, що так неможна. Чому 

неможна? 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Можно я?  

 

МОЙСЕЄВА А.В.  Да. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Смотрите, то, что сейчас вы обсуждаете, это 

обсуждается между первым  и вторым  чтениями.  

 

МОЙСЕЄВА А.В. Александр Юрьевич.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я закончу. Подождите. 

Потому что по законодательству, все правки, изменения, дополнения к 

закону принимаются между первым  и вторым  чтением. А сейчас, мы можем 

просто его отклонить, полностью весь закон, или  принять с учетом того, что 

между первым и вторым   чтениями, мы рассмотрим и я думаю, будет много 

еще  дополнений к  нему. Это просто мы обговариваем сейчас юридическую 

норму. 

 

МОЙСЕЄВА А.В. Ми  вибачаємось, що между другим. Але, на жаль, 

така практика зараз в державі, Олександр Юрійович, що коли готуються якісь 

проекти  закону, чи розпоряджень…  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. У вас есть конкретно, по данному комитету… 

 

МОЙСЕЄВА А.В. Значить, конкретні пропозиції… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Нет, послушайте: по данному комитету, вот я не хочу 

говорить взагалі, что есть какая-то, где-то  практика.  
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Конкретизируйте. 

 

МОЙСЕЄВА А.В.  От я… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Сейчас, вы предлагаете отклонить данный закон?  

 

МОЙСЕЄВА А.В. Ми пропонуємо, якщо… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Есть два варианта. Вариант первый – отклонить 

данный закон. Второй закон  -  принять его за основу. 

 

МОЙСЕЄВА А.В. Прийняти  за основу тоді. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Спасибо. 

А между первым и вторым чтением, мы с удовольствием вас 

послушаем, приходите в комитет. И серьезно, мы  все, которые  вещи будут 

нормальные, мы включим, и мы обсудим. 

 

МОЙСЕЄВА А.В. Дякую. Дякую. 

Але ж, Олександре Юрійовичу, дозвольте і дозвольте все ж   закінчити 

те,  що ми просимо закінчити.      

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.   Будь ласка. 

 

МОЙСЕЄВА А.В. Збережено, вдалося, разом з Міністерством  охорони 

здоров'я в  Україні зберегти систему госпіталів.  То єдина сьогодні 

лікувальна  установа для ветеранів війни, всіх ветеранів війни, яка йде 

медична допомога – надається безкоштовно, де ліки надаються безкоштовно.  

Український  державний медико-соціальний центр – спеціалізована 

медична установа. Там проводяться хірургічні втручання, там проводяться  
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операції на очах.  І сьогодні казати, що  то є і може бути центром науково-

методичним   соціального захисту, ну то ми просимо підтримати. Якщо ще 

можна   внести  зміни і  ще доопрацювати, значить ми тоді погоджуємося, 

щоби…  

Правильно я  зрозуміла вас, що   ми за основу  беремо і що можна 

вносити  зміни? 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Между первым и вторым чтением комитет будет 

опять  его рассматривать, данный закон, будут  рассматривать все правки.  И 

если  эти правки нормальные, то прямо члены комитета могут внести, потому 

что вы не можете  вносить по законодательству. 

 

МОЙСЕЄВА А.В. Безумовно, ми лише можемо ініціювати. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Но в данном вопросе, мы можем просто, или 

отклонить    данный  закон, или принять его за основу. Поэтому… 

 

МОЙСЕЄВА А.В. Прийняти за основу і винести на засідання 

Верховної Ради? 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Первое чтение. Первое чтение – это не принятие 

закона. Вы поговорите с вашими юристами, пожалуйста.  

 

МОЙСЕЄВА А.В. Треба його мати ще. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Смотрите, это будет первое чтение и между первым и 

вторым чтением комитет (просто я вам расскажу сей час), комитет будет 

опять рассматривать  данный закон и все правки к данному   закон  и он не 

будет принят  в первом  чтении и в целом, а только первое чтение, это я вам 

точно обещаю. 



10 

 

 

МОЙСЕЄВА А.В. Добре. Погоджуємося. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую. 

Артур Валентинович. 

 

ДЕРЕВ'ЯНКО А.В.  Шановний Олександре Юрійовичу. Я просто чисто 

ремарку, що це   не підрозуміває, що цей центр  буде забраний у ветеранів, 

ветерани  там і  будуть лікуватися. Але і зараз методична, і  науково-

практична робота там ведеться і з ветеранами АТО, і з ветеранами Другої 

світової  війни.  

Тому це  не є ліквідація, а треба розуміти просто правильно: всі 

госпіталі  остаються  і будуть функціонувати  за призначенням. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Артур Валентинович, значит, мы должны   будем 

объяснить людям так, чтобы они не волновались. Поскольку есть 

определенный  уровень недоверия, особенно к предыдущей власти, то мы 

должны людям доказать, что так оно и будет. 

Поэтому, между первым и вторым  чтением, я не исключаю, что мы 

внесем просто конкретную правку, чтобы никто не  волновался, что у кого-

то,  что-то забирают.  

 

ДЕРЕВ'ЯНКО А.В.  Зрозуміло.   

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Вот так четко и напишем: белое – белое,  а черное – 

черное.  

 

ШЕВЧЕНКО В.В. Я додам. Зараз є доручення  Прем'єр-міністра на те, 

щоб Мінсоцполітики передати санаторії, які зараз утримуються від 

профспілок, які були в тимчасовому управлінні профспілок. Ми виходимо з 
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ініціативою, розглядаємо. Зараз при переоформленні на Фонд держмайна ви, 

ми виходимо з ініціативою – передати Мінсоцполітики і це може бути тим же 

ж базовим центром для створення як раз цієї бази для підготовки. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Я, при слове "санаторий" мне уже плохо становится. 

Эти санатории кто хочет забрать? Профспілки, то Мінсоцполітики, то Фонд 

госимущества, то Минздрав и все… эти санатории уже все уничтожены, но за 

них все дерутся так, как будто, я не знаю, ну, там клондайк какой-то. 

 

ШЕВЧЕНКО В.В. Олександр Юрійович, я поясню, чому Прем'єр-

міністр доручив як раз передати Мінсоцполітики. Тому що оздоровлення  

ветеранів в Мінсоцполітики в 2013 році було 25 тисяч, для порівняння, потім 

втратили... 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. А Премьер-министр деньги даст? 

…Минсоцполитику… 

 

ШЕВЧЕНКО В.В.  Ні, на утримання – так. На утримання – да. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Давайте мы потом поговорим про санатории. Сейчас 

это не в повестке дня, просто мы можем глобально просто собраться и 

поговорить. Пригласить Фонд госимущества и  просто посвятить  этому наше 

какое-то заседание, чтобы навести в этом какой-то попробовать порядок. 

Потому что я ж говорю, у меня уже скоро болезнь  станет этих санаториев. 

Предложение: данный законопроект принять за основу. Кто "за"? Спасибо, 

единогласно. 

Давайте з другого питання почнемо, да? Про проект Закону про 

внесення змін до Закону України про гуманітарну допомогу щодо звільнення 

від сплати митних платежів транспортних засобів, які надійшли у якості 
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гуманітарної допомоги для забезпечення соціально-економічних потреб 

територіальних громад в Україні.  

Івана Мельничука законопроект, будь ласка. 

 

МЕЛЬНИЧУК І.І. Да. Доброго дня вам ще раз. Шановний голова, 

шановні члени комітету, шановні присутні, значить, дивіться, я постарався 

свою законодавчу ініціативу викласти дуже просто і зрозуміло з точки  зору 

того шляху, який я пройшов, прийшовши до  Верховної Ради.  

От дивіться, був я депутатом сільської ради. В сільській раді була 

проблема, як завжди у наших всіх сільських рад. Це вивіз сміття, якісь 

роботи на території сільської ради, той же грейдерок, той же тракторець, 

який буде розгортати дорогу до кладовища і так далі. В сільській раді 

створили комунальне підприємство, яке, звичайно, мусить заробляти на себе 

і мусить заробляти для сільської ради. 

Техніки немає. Взяли коника з прицепчиком і коник їздить попід хати, 

збирає сміття і вивозить на сміттєзвалище. Потім наймаємо якусь машину, 

щоб потім з цього сміттєзвалища вивезли на районне сміттєзвалище це все. Є 

друзі у нас, побратими із Польської Народної Республіки. Дружать у  нас 

район з районом. Приїжджаємо туди для обміну досвідом. Вони кажуть: 

"Хлопці, скажіть, що вам треба для того, щоб ваш район, трошки ми йому 

допомогли стати на ноги?" Ми кажемо: "Нам треба тракторця з причепчиком, 

щоб сміття вивозити. Нам треба машинку-самоскида для того, щоб це 

вивозити". Вони кажуть: "Ми вам дамо. У нас цієї техніки списаної, но яка в 

хорошому стані , чимало".  

Але ми упираємося в що. Вони нам дарують безоплатно, а ми його 

ввести на потреби територіальних громад не можемо. Тому що сумасшедше 

розмитнення. От і народився у мене цей законопроект. Тому що, коли я став 

головою адміністрації, я стикнувся з тими самими проблемами, Олександр 

Юрійович, розумієте? Є при районній раді комунальне підприємство, опять 
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же, - нічого немає, нічого немає. І люди, які працюють, бажання є працювати, 

а чим вивозити, що робити? Нічого немає. 

Опять же, побратими з Польщі і Німеччини кажуть, наша кожна 

громада вам дасть, що ви побажаєте і що ми зможемо вам дати. Опять же, ми 

не можемо це завезти, взяти на територію України, тому що сумасшедше 

розмитнення. По рокам не проходить, бо воно вже стареньке по рокам, але в 

прекрасному стані. І замкнуте коло. 

Тому я і вніс такий законопроект, який вам пропоную. Якщо 

територіальна громада отримує в подарунок із-за кордону або в якості 

гуманітарної допомоги оцей спеціалізований транспорт для чого завгодно, 

для вирішення своїх соціально-економічних проблем. Значить, іменно це і не 

треба обкладати податком, тому що там іде цільове призначення з 

територіальної громади з закордону на територіальну громаду нашу. Щоб не 

було ніяких інсинуацій, я тут же вніс. Територіальна громада не може 

продавати це. 

Значить якщо вона вже використала цей тракторець і їй надійшов 

якийсь більший, більш кращий, більш потужніший, з маніпулятором там, з 

усім чимось і вона в цьому вже не нуждається, візьми і безоплатно подаруй 

іншій територіальній громаді, тому що тобі його подарували, і якби тобі його 

продали, ти продавай, но тобі його подарували, і ти подаруй іншим, хто в 

цьому нуждається. 

От тому я написав цей законопроект.  

Я вважаю, що так було би добре для наших територіальних громад, 

тому що як би ми з вами у Верховній Раді тут старалися приймати закони, 

щось робити і так далі, все одно територіальні громади, навіть після 

укрупнення, навіть після проведення масштабної реформи, яку ми з вами 

запланували і обов'язково проведемо, інститут залишається при тих самих 

проблемах: вивіз сміття, надання послуг населенню, все, що угодно. Сільська 

громада має заробляти сама на себе. 
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Хорошо. 

Хто у нас є з Кабміну? Есть. С гуманитарки. 

 

_______________. З Мінсоцполітики. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ну я Кабмин называю все. 

 

_______________. Я з Мінсоцполітики. 

Ми в принципі не заперечуємо в межах компетенції щодо 

запровадження таких транспортних засобів передачі, як гуманітарна 

допомога.  

Єдине, що ми просили б доопрацювати, там визначено, що вони будуть 

отримуватися у порядку встановленому Кабінетом Міністрів. Но оскільки 

Законом "Про гуманітарну допомогу" і існуючими нормативно-правовими 

підзаконними актами вже досконало весь цей механізм отримання будь-якої 

гуманітарної допомоги, розмитнення і інші питання. то ми вважаємо, як би 

немає необхідності виділяти якусь окрему ще постанову саме ці транспортні 

засоби. Вони  будуть іти як звичайний вантаж, як звичайні транспорті засоби 

по загальній процедурі. Тому в цьому моменті… 

Тоді ще інше питання. Там в частинні першій проекту і в статті 6, там в 

одному місці пропонується, що  вони будуть передаватися, такі автомобілі, 

комунальним підприємствам сільських, селищних, міських рад, а в іншому  

безпосередньо сільським, селищним, міським радам... Тобто, да… 

 

МЕЛЬНИЧУК І.І. Може буде  технічна якась помилка в зв'язку із тим, 

що сама сільська рада як орган місцевого самоврядування не має права на 

себе заробляти і працювати. А комунальне підприємство при сільській раді, 

воно може так працювати. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Техническая... 
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Представник Мінсоцполітики. Да. А, в принципі, по суті, ми не  

заперечуємо, єдине, що тільки було сказано, що до того, що вже там і вік 

транспортного засобу і так далі ... просто, навіть коли ми визнаємо 

гуманітарною допомогою. Потім. Коли транспортний засіб реєструються  і 

так далі, там все рівно є вимоги і про відповідність  "Євро-;" і вже буде зараз 

"Євро-5" і так далі. Тобто, ну, немає винятків: гуманітарний …... чи ні, але 

відповідно там до законодавства про  первинну реєстрацію, якщо не 

відповідає транспортний засіб вимогам "Євро-4", а потім з нового року 

"Євро-5", не зареєструють… 

 

МЕЛЬНИЧУК І.І. Дивіться, у нас в країні куча машин, які ..... 50 років. 

Вони будуть їздити ще 60. І вони не відповідають не "Євро-3", ні "Євро-8" не 

будуть відповідати. Але вони із року в рік будуть перереєстровуватися 

органами ДАІ, коптити і працювати дальше, тому що треба, щоб вони 

коптили і пока працювали дальше. 

І тому прив'язуватися до того, що ми маємо взяти якесь новіше, то. Ну, 

нове нам не будуть дарувати. Ви пойміть правильно. 

 

Представник Мінсоцполітики Ні. Я просто попереджаю, що ми 

визнаємо гуманітарну допомогу, а коли буде реєструватися, то це виникне 

проблема. Вона  зараз у всіх виникає. 

 

МЕЛЬНИЧУК І.І. От, тому і треба, щоб був прийнятий закон, щоб не 

виникало проблеми именно, якщо груз іде для органів місцевого 

самоврядування. 

 

_______________. Тоді, може, має смисл прописати тут ще і щодо цих 

моментів. Тому що якщо вони не нові і не відповідатимуть цим нормам, то їх 

просто не зареєструють. 
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Насчет норм……. Вот прямо…. Старше, чем я. 

 

БУРБАК М.Ю. Нам не довго лишилося чекати, можна сказати. До речі, 

хотів би повідомити всім, що нами підписано угоду про асоціацію з ЄС. До 

2017 року є план імплементації, де будуть прописані всі норми і  цей 

автомобіль більше не пройде техогляду, який буде відновлений. Ну, це поки 

що на 60 років. Лишилося почекати 1 січня 2017 року. Раз. 

По-друге, давайте приймемо тоді законопроект, що можна все ввозити 

на шару, без нічого. Перепрошую, при всій повазі. Я зараз хочу, щоб нам 

розповів Мінфін свою позицію. Ну, як можна? Дивіться, транспортні засоби, 

які можуть бути використані або привезені для задоволення соціально-

економічних потреб села, селища та міста відповідно комунальних 

підприємств.  

Я реєструю комунальне підприємство "Веселка". Заводжу туди "Джип", 

"Порш", "Мерседес". І кажу, що раз в тиждень я буду вивозити в ЗАГС, тобто 

надавати платну послугу. А поміж цього буду возити себе, за одну гривню 

візьму в оренду. Ну, це ж комунальне підприємство? Воно може заключити 

договір. Що сюди піде, то ми ж бачимо сьогодні, як проходив законопроект 

щодо надання транспортних засобів для АТО. 

Тобто тут я бачу, є можливість використати. Не знаю, у нас великий 

корупціонер-борець Соболєв, як він сказав, що тут немає корупційної 

складової. А тут є можливість, одразу вам кажу, як це можна зробити.  

По-третє, з 1 січня 2017 року мита ввізного не буде. Повинно лишатись 

що лише? Сплата ПДВ.  

По-четверте. Як мешканець Чернівецької області, мажоритарщик 

звідти, так, в рамках проекту транскордонного співробітництва громади 

передають. І громади Румунії сплачують всі митні платежі, і це все іде до 

бюджету України.  
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По-п'яте. А що робити тим громадам, які закупили за свої кошти? Які 

отримали, сплатили мито? Тобто вони вже в нерівних умовах. Ну, тут теж 

питання є. І хочу показати дуже яскравий приклад, як було оновлено парк 

трамваїв міста Вінниці нашим чудовим мером, а тепер Головою Верховної 

Ради. Швейцарська сторона надала безкоштовно, зі сплатою всіх митних 

платежів. Вони теж розуміють, що є чинне законодавство. Тому думаю, що 

до 2017 року ми можемо почекати.  

І саме головне. При перевиконанні всіх місцевих бюджетів на 40 

відсотків в цьому році голови сільрад, тобто керівники місцевих рад не 

хочуть витрачати гроші, які у них осідають на рахунках. Най купують 

вітчизняну техніку. У нас є вітчизняні виробники і запускають вітчизняне 

виробництво, а не будемо робити тут звалище відходів з Європи. Дякую. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Мінфін є? 

 

ПРЕДСТАВНИК МІНФІНУ. Міністерство фінансів в цілому… 

 

_______________. А можна до мікрофона? 

 

ПРЕДСТАВНИК МІНФІНУ. Міністерство фінансів також вважає, що 

цей проект потребує доопрацювання, от, зокрема, невизначений статус, 

немає контролю за цільовим призначенням фактично, норма щодо 

відчуження за будь-яким, ну передача тільки іншим органам державного 

місцевого самоврядування, вона не передбачає можливості передачі всіх 

транспортних засобів в оренду і так далі, да. По виходу терміну дії цієї 

спеціальної техніки, вона буде підлягати знищенню, тобто виходячи з цього 

закону, ця техніка не може бути знищена, тобто.  

Крім цього, на сьогоднішній момент по законодавству … Ну от, умовно 

кажучи, коли вже 80 років настане цьому пожежному автомобілю, умовно 

кажучи, його по цьому закону можна передати лише іншому органу 
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місцевого самоврядування, а укласти договір з підприємством, яке 

займається утилізацією, цей закон не буде давати можливості. Тобто тут 

треба доопрацьовувати цільове використання і так само обмежувати право 

оренди і використання. 

Інша річ, це те, що у нас, виходячи із Закону "Про гуманітарну 

допомогу" ряд транспортних засобів, вони на сьогоднішній день є не 

підакцизними, це автобетономішалки, аварійний ремонт - автокрани, 

пожежні автомобілі, поливомийні автомобілі, тобто вони можуть і сьогодні 

передаватися в рамках як товарів гуманітарної допомоги організаціям, які 

уповноважені їх отримувати. 

Дійсно проблема з "Євро-4" існує, оскільки іде мова про першу 

реєстрацію в органах ДАІ або спеціальних органах тих транспортних засобів, 

які не відповідають вимогам "Євро-4" зараз з 15-го року. тобто транспортній 

засіб, який вже був перший зареєстрований, він і дальше перереєструється, 

незалежно яким вимогам екології він відповідає, а ввезений з закордону, на 

сьогоднішній момент у нас є проблема з Коростенським загоном пожежним, 

там автомобіль подарований якогось 1975 року випуску, він повністю 

відновлений, на ходу і він кращій, ніж вся інша техніка, яка в них є, але 

зареєструвати цей транспортний засіб немає можливості і так далі, там все 

по-іншому стосується. 

Тобто якщо цей закон таки приймати в першому читанні далі, то до 

другого його треба доопрацювати так, щоб він суттєво відпрацьовував з 

одного боку як контроль за цільовим використанням, можливо, в тому числі 

обмежити ті позиції, які там стосуються легкових транспортних засобів та 

залишити там чинне регулювання. А те, що стосується селищних громад на 

рівні Закону про гуманітарну допомогу от його ... позиція Мінфіну, що 

доопрацювати. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Есть желающие, кто хочет выступить? Будь ласка. 
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КРИВЕНКОВА Г.М. Хотіла підтримати сказане Мінфіном, висновки, 

які тут є і одну ремарку, чому не потрібно. У нас зараз  в чинному законі, в 6 

статті, там перша частина, де є перелік, хто може отримувати, в 1 статті 

закону написано, що можуть отримувати гуманітарну допомогу: 

підприємства, установи і організації, що  утримаються за рахунок бюджетів. 

То есть ваші комунальні, те, що ви пропонуєте, вони вже мають таку 

можливість. Плюс те, що сказав колега депутат про те, що вони, якщо вони – 

непідакцизні, а ті, що ви  перераховували, вони є непідакцизними товарами – 

обмежень немає ніяких. А тому всякие "Порші"  і тому подібне, вони туди 

просто не попадуть, бо вони є підакцизними товарами. Значить, зараз наш 

закон дозволяє громадам отримувати гуманітарну допомогу. 

 

ШАМБІР М.Ю. А зміни до Податкового треба вносити? 

 

КРИВЕНКОВА Г.М. Якщо будемо це... А в якій частині? Що ми 

будемо звільняти? 

 

ШАМБІР Н.В. А звільняти, вони ж пишуть, що звільнити від 

оподаткування. Там на писано, швидка допомога – да, .... є підакцизним, вона 

звільняється, а всі інші? 

 

КРИВЕНКОВА Г.М. Наприклад, які? 

 

_______________. (Не чути)  

 

КРИВЕНКОВА Г.М.. Можна я скажу? В 6 статті є перелік того 

підакцизного товару, який звільняється, а в 1 статті – всі  інші. Якщо воно не 

підакцизне, то воно визнається гуманітарною допомогою і воно звільняється 

від всіх податків. І все.  
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БУРБАК М.Ю. Доповнити перелік підакцизних товарів, транспортні 

засоби, які звільняються в якості гуманітарної допомоги. 

 

_______________. Ну, правильно. Я ж вам кажу… 

 

БУРБАК М.Ю. Доповняєте перелік? Які звільняються. 

 

КРИВЕНКОВА Г.М.  Так я проти того, бо в нас вже є все в законі. Я ж 

вас підтримую і кажу, що тут все написано. Все те, що шановний депутат 

пропонує визнати для сільських громад гуманітарною допомогою, воно не є 

підакцизним і його не треба в перелік, в 6 статтю вносити, це по-перше.  

А по-друге, підприємства, установи і організації, що утримуються за 

рахунок бюджетів різний. В 1 статті, вони є першими, визначені, як 

отримувачі гуманітарної допомоги. Тобто нема ніяких заперечень. У нас всі 

можливості в законі зараз є, не потрібно нічого вносити. 

 

МЕЛЬНИЧУК І.І. Я не бачив комунального підприємства, яке створено 

при сільській раді, яке би утримувалося за рахунок бюджету. 

Сільська громада створила комунальне підприємство при сільській 

раді. Бюджет сільської ради – це 0,06 ставки бібліотекаря, там ще кого 

небудь. Понімаєте? Бюджет сільської ради. Голова сільської ради, секретар і 

два чоловіки рядом з ним. Розумієте? Ну яке? 

Ми говоримо про зовсім взаємовиключні поняття. Я розумію 

представника мажоритарщика Чернівецької області, він зразу знає як 

правильно обманути законодавство. Понімаєте? 

Я його писав не знаючи, що можна так обманути. Розумієте?  

Взяти, наприклад… 

 

_______________. (Не чути)   
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МЕЛЬНИЧУК І.І. Я вас не перебивав, коли ви виступали. Я такий 

самий народний депутат як і ви.  І, напевно, що у вас тоже може бути така 

можливість прийти на наш комітет. Якби я себе вів так на нашому комітеті 

ми б ні до чого не домовились. Я наполягаю все-таки, шановні, на тому, що 

це є закон необхідний з моєї точки зору.  Я вас почув, те, що ви всі сказали. 

Вот. Но я все равно рахую, що 17 рік – це далеко. Будемо ми в 17 році тут, в 

цьому комітеті, у Верховній Раді чи не будемо, це сам Бог знає. Не знає, 

тобто. 

Будемо тут чи ні? Нам треба приймати зараз закони швидкі, ефективні, 

а то, що буде колись, це… Я мало в це вірю. Розумієте? Євро 3, євро 4, євро 

5, все гарно на бумазі, але нема що зараз робити в сільських громадах, нема 

як себе утримувати, нема як заробляти кошти. Я, наприклад, пропоную дати 

їм таку можливість, лазівок тут, як про мене, ніяких немає, ніхто ці порші, за 

порші не говорить ніхто. Говорять за техніку, яка буде працювати на благо 

сільських громад. Рішення за вами, я вас попросив підтримати, ви приймаєте 

своє рішення.  

 

КРИВЕНКОВА Г.М. Олександр Юрійович, одна ремарка, і я більше 

нічого… Це з приводу того, експертне управління, Міністерство соцполітики 

і інші зробили зауваження, що в проекті закону, в одному випадку написано, 

що отримувачами є сільські, селищні ради, і в іншому – підприємства. Наш 

закон, який діє, там немає ніяких комерційних структур, тому що як ви 

кажете, що підприємства, не отримують… не важно, якщо там немає навіть 

жодної гривні на його утримання – це комерційні підприємства. І далі, якщо 

… це порушує всю структуру Закону про гуманітарну допомогу. Тому що 

підприємство будь-яке, яке зареєстроване воно створене для чого?  Його 

метою є – це класика, отримання прибутку. Все, що написано в законі, якщо 

підприємство, яке шановна громада створить, отримає щось як гуманітарну 

допомогу, то відповідно до Закону про гуманітарну допомогу буде 
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оштрафоване це підприємство, будуть накладені штрафи і все-рівно вони 

сплатять і всі податки. Таке законодавство України.  

Жодна прибильна структура у нас не отримує гуманітарну допомогу. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  У нас в принципиально в государстве есть два 

противоречия: первое, что такое гуманитарное помощь, что  такое 

благотворительная помощь? Гуманитарная помощь оказывается только в 

случае стихийных бедствий, военных положений и так далее. То, что нам 

помогают нам европейцы – это больше благотворительная помощь. Поэтому, 

здесь вообще принципиально заложен конфликт, …*** Это первое, что я 

скажу.  

Второе, я вообще честно говоря не очень могу понять, почему наш 

комитет без платы мытных податкив, если честно говорить? Нет, это не наш 

профиль, на самом деле это должен был рассматривать комитет Южаниной. 

Я честно скажу вам, вот честно могу сказать, я не очень понимаю, почему вы 

должны   рассматривать сплати мытных…  

 

______________. (Не чути) 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.   Да, но здесь деньги, это немножко другое. И вообще 

это комитет должен рассматривать именно Южаниной, потому что какое б 

мы решение не приняли в Верховной Раде, но если мы не изменим при этом 

статью в Налоговый кодекс по этому закону, то оно действовать не будет. 

Таможенник не оформит документ, пока не увидит в своем Таможенном 

кодексе пункт. Поэтому что делать в этой ситуации, я, честно говоря, не 

очень понимаю.  

 

______________. (Не чути) 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Іване, що робити?  
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______________. Справа в тому, що подавався нами 

законопроект…(Вимкнено мікрофон) 

  

______________. Дозвольте прокоментую, що в Митному кодексі чи в 

Податковому кодексі написано, що звільняється від сплати мита в митному 

ПДВ акцизний податок в податковому товарі, які ввозяться як товари 

гуманітарної допомоги. Тому, якщо відповідно до закону ці товари будуть 

визнавати як гуманітарну допомогу, то не потрібно зміни до Митного 

кодексу і до Податкового.   

(Вимкнено мікрофон) 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Это позиция номер 1. Да, может быть, пока еще эта 

страна становится после войны, пойти на какие-то уступки. Навсегда такой 

закон, ….,  оставлять нельзя. Вот эта позиция номер 1. Позиция номер 2, ну, 

его действительно нужно привести в порядок в плане того, что вот эта вот 

экология, ну, "Эко" – 4, 5 и мы в 2017 году получим большую проблему. 

Мы… подумайте ….. 

 

_______________. (Не чути)  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Есть еще альтернативный закон – точно такой же 

2160а-1 народного… А что это закон Головка? 

 

_______________. Про Головка законопроект щось знаєш? 

 

_______________. Альтернативний. 

 

_______________. Уже третій законопроект, який Головко .... дає 

виписаний практично так само. 
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_______________.  А є ... Головка? 

 

_______________. Головко просить перенести на кінець засідання... 

 

_______________. Ні, ... вже розглянули і відхили заявку Головка. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Да.  

 

_______________. Який за змістом такий самий. 

 

_______________. Давайте, я вам предлагаю Соломоново решение. Так 

как у нас должно быть большинство за то, чтобы  законопроект прошел, вы – 

три "за", я утримався і воно повертається … пройшло  комітет. Не вот этот 

…. я утримуюсь. Більшість від складу комітету і проект не пройшов, ну, це 

приймати не можна. 

 

______________. Я вибачаюсь. Хай би він йшов, приймаємо за основу 

там...  

(Вимкнено мікрофон) 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Будь ласка. 

(Загальна дискусія) 

 Третє питання. А, давайте перше питання, стоп. Проект Закону про 

внесення змін до Закону України "Про статус ветеранів війни" гарантій 

соціального захисту щодо виплати одноразової грошової допомоги 

волонтерам добровольцям, які захищають незалежність, суверенітет, 

територіальну цілісність України та членів їх сімей загиблих. 2556 – 

народного депутата Третьякова і інших членів комітету, всіх.  

(Загальна дискусія) 



25 

 

   

 _______________.   Підтримуємо, якщо обговорювати.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Будь ласка,  скажіть.  

 

_______________. (Не чути)  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. …Мы с вами, уже точно переделать не можем, 

потому что это очень сложно, это действительно, сложно. 

Все ваши правки однозначно  будут учтены технические,  оставьте, 

пожалуйста. А мы между первым и вторым чтением, тогда мы не принимаем 

его за основу и в целом, а только  первое   чтение, только за основу.   

Кто за  такое решение?  Единогласно. Спасибо. 

Третій пункт. Про проект Закону  про внесення змін до Закону  України 

"Про статус ветеранів війни, гарантії  їх соціального захисту" (щодо надання 

податкових освітніх пільг учасникам бойових дій). 

 

ШАМБІР Н.В.  Олександр Юрійович, давайте, на кінець комітету він 

попросив перенести, може підійде сам. А якщо не підійде,  то… 

(Загальна дискусія) 

  

_______________. По попередньому  він не підійде, а тут підійде?  

 

ШАМБІР Н.В.. Так він же ж обидва як би… 

 

_______________. Він на кінець засідання попросив. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.   Будь ласка, добре, раз попросив народний депутат, 

мы в присутствии его поговорим. Не вопрос. 
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П'яте питання. Про проект закону про внесення змін до статті 7 Закону  

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

вимогами  Конституції  України).  

Що це таке?    

 

ШАМБІР Н.В.. Значить, на сьогодні, Законом про…  

(Вимкнено мікрофон) 

 

_______________. Автор  надав шляхи надходження  цих грошей до 

бюджету?  

 

ШАМБІР Н.В.  Від себе скажу, на що треба, на що ми акцентуємо 

увагу. По-перше, ця компенсаційна виплата здійснюється за рахунок 

місцевих бюджетів. 

 

БУРБАК М.Ю. То нехай місцеві  бюджеті і приймають собі    програму 

місцеву. Ну це ж знову, ми з Києва ліземо   в місцевий бюджет. Це їх 

питання,  вони наповнюють його, вони з нього роблять видатки. 

 

ШАМБІР Н.В. По-друге. У нас уже  є прийнятий в першому читанні  

законопроект 0933, який перейшов з минулого скликання в якому також  

регулюється це питання, одним із питань є, але там трошки вужче коло осіб, 

там за особами, які інвалідами першої групи підгрупи А і дітьми інвалідами 

підгрупи А, тільки за цими гарантується мінімальна така компенсаційна 

виплата. 

Ну і третє. Уряд подав на сьогоднішній день у вересні місяці нову 

редакцію Закону "Про соціальні послуги". Можливо ми будемо 

врегульовувати це питання щодо цих виплат в цьому законі. 
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Поэтому у меня предложение перенести 

рассмотрение данного вопроса, рассмотреть все 3 законопроекта вместе с 

урядовим, потому что я понимаю, что они все схожи и принять потом 

решение по этим трех законопроектам. 

 

БУРБАК М.Ю. Шановні, ну 700 мільйонів гривень в рік у нас немає 

фізично в державі. Почитайте, ну звідки їх брати?  

І тепер, це 700 мільйонів гривень місцевих бюджетів. Що має центр до 

місцевого бюджету? 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Предложение было перенести рассмотрение 

данного… 

 

БУРБАК М.Ю. Треба відхиляти, брати на себе відповідальність і 

відхиляти. А потім нас жучать у залі за те, що ми не розглядаємо закон.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Поддержите перенос пока этого вопроса, пожалуйста. 

 

БУРБАК М.Ю. Соломонове рішення, відхиляємо.  

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Спасибо вам.  

Кто за то, чтобы перенести дане питання і розглядати все в комплексі? 

Дякую, единогласно. 

Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про статус 

ветеранів війни і гарантії соціального захисту" (щодо ввезення на митну 

територію України транспортних засобів учасникам антитерористичної 

операції). 

Какое-то наваждение, все хотят без налогов  транспортні засоби. 

Вы будете докладывать, да? Будь ласка. 
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КАТАРЖУК Б.Я. Шановний голово та члени комітету, шановні 

присутні! Зазначеним законопроектом пропонується передбачити 

законодавчу можливість для бійців АТО, які безпосередньо захищали 

суверенітет, територіальну цілісність України на території проведення 

антитерористичної операції, передбачити можливість одноразового ввезення 

одного транспортного засобу, який буде мати робочий об'єм циліндру 

двигуна до 3 тисяч сантиметрів кубічних і без сплати, передбачених 

законодавством України, платежів. Таке ввезення буде можливим тільки з 

обов'язком особисто зареєструвати такий транспортній засіб в реєстраційно-

екземенаційних підрозділах Державтоінспекції.  

Паралельно з цим законопроектом ми ініціювали внесення двох інших 

законопроектів, які безпосередньо будуть передбачати відповідні зміни до 

Митного кодексу та Податкового кодексу. Дякую.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Извините, вы знаете, сколько сейчас участников в 

АТО? Не знаете, нет?  

 

КАТАРЖУК Б.Я.. Безпосередньо цифру ні. Розумію, що досить багато.  

 

______________. Ну официально 105 тысяч… А там больше 120 

тысяч… 

 

______________. 124 тысячи 144… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  То, что я знаю данные, что все, когда будут…, будет 

порядка 241 тысячи участников АТО. Представляете себе 241 тысячу машин? 

 

КАТАРЖУК Б.Я.. Ну, не всі люди зможуть… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Ну, это будет другой вопрос.  
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А на какие деньги потом участников АТО, армию содержать? Вот 241 

тысячу машин завезут. То, что вы говорите оформить на себя, то вы должны 

знать… Вы юрист?  

 

______________. Да.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Вы должны знать, что сейчас уже нету доверенности, 

нет ничего. То есть вы просто на себя регистрируете машину, дали 

техпаспорт кому-то. И вот, знаете, что самое страшное, нельзя давать 

человеку соблазн.  То есть сейчас в стране люди живут не очень хорошо. Вы 

даете соблазн, что кто-то будет завозить "Мерседес", "………." 2998. И все. І 

человеку за это дадут какую-то суму денег, а потом скажут, дай просто 

техпаспорт. 

 

КАТАРЖУК Б.Я. Але ми передбачаємо можливість одноразового 

ввезення. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  241 тысяча "мерседесов"!  

 

______________. А скільки, Мінфін, а скільки за минулий рік було 

ввезено автомобілів нерозмитнені в Україні? 

 

______________. Там я по пам'яті, десь 70 тисяч автомобілів в рік. Ну, 

там йде мова про автомобілі в основному низької вартості, враховуючи 

ситуацію… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Вся Украина завезла за год 70 тысяч. Вы предлагаете 

240 тысяч без налога. То есть года 3-4 ближайших Украина вообще не 

получит проценты.  
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______________. (Не чути) 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Автопрома не будет… 

 

______________. И продаж не будет, вообще ничего. Все уйдет в серую 

тень.  

 

_______________.  (Не чути)  

  

БУРБАК М.Ю.  Ідея, вона позитивна. Це треба хлопцям допомогти. 

Але не таким засобом. Чесно кажу. Тут воно досить, скористаються ділки. 

Ну, чесно кажу, так воно і буде.  

 

_______________.  Тобто вбачаємо як би втрати до державного 

бюджету. Тому що все рівно… 

 

БУРБАК М.Ю.   Та втрати бюджету будуть все одно. Але, ви 

зрозумійте, 240 тисяч автомобілів. Ну, подивіться, з розмитнених приблизно 

тисяча євро з одного автомобіля. Я утрирую, бо воно далеко-далеко більше.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Какая тысяча, налоги, акцизы. 

 

БУРБАК М.Ю.  .  Я кажу, мінімум. Ну, тисяча євро. Помножте, це 

просто вражаючі суми.  

 

КАТАРЖУК Б.Я.  На ваш розсуд. Але ми вважаємо, що це виправдана 

пільга.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Аргументируйте почему.  
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КАТАРЖУК Б.Я.  Тому що фактично держава мало що для них робить. 

І, можливо…  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Конкретизируйте. 

 

БУРБАК М.Ю.    Може житло… Може  пільгово-кредитне житло. 

Може пільговий кредит на автомобіль придбаний, який виробляється в 

Україні. Хоча у держави і на це немає коштів. Вони вам чесно кажуть, що на 

це немає коштів.  

Я розумію, що треба все зробити, щоб хлопців вшанувати за те, що 

вони… відзначити за те, що вони там були.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. А если мы говорим, что про категорию, которую 

бойцы АТО получили инвалидность, то это уже категория у нас 

урегулирована законодательно.  

Если мы говорим про инвалидов, да, действительно, здесь вот я бы 

согласился.  

 

БУРБАК М.Ю.  .  Позачергово, першочергово… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Но это уже…  

Минфин, скажите.  

 

_______________. А у нас, это Минсоцполитики, у нас же ж по  

линии… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Наталия Васильевна, скажите по поводу инвалидов. 

У нас же отрегулировано это законодательно.  
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ШАМБІР Н.В. В законі передбачено, дійсно, що особи, які визнані 

інвалідами, мають право на забезпечення технічними засобами реабілітації, 

до яких відносяться автомобілі. Просто справа в тому, що грошей не дуже 

багато державний бюджет виділяє.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ну, а завозить же они могут… 

(Загальна дискусія)  

  

_______________. …І відповідно "Євро-4" буде… 

 

_ КАТАРЖУК Б.Я.  Безпосередньо інвалідів ми не зачіпали. Ні-ні, 

інвалідів ми не зачіпали.  

 

_______________.  Особи, які мають довідку, пройшли вони все,  і 

довідку мають, щоби їм транспортний засіб, вони забезпечили… Такий 

транспортний засіб ввозиться як гуманітарна допомога. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Мы сейчас будем принимать решение. Просто 

нехорошо, когда одни как бы хорошие, а другие плохие. То есть вы 

заботитесь о 243 тысячах участников АТО, а мы вот в комитете такие плохие, 

не заботимся о них, находясь в одной коалиции. Ну, как-то… Честно вам 

скажу, передайте автору, ну, как-то не очень. 

 

КАТАРЖУК Б.Я.Ну, автор виходив з найкращих своїх намірів, але… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Пожалуйста.  

 

_______________.  Нехай зал розбереться. 

 

_______________.  Нехай буде.  
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_______________.  Ми не зарубали законопроект нашого колеги, а зал 

буде розбиратися. Добре? 

 

КАТАРЖУК Б.Я.  Добре.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Мы каждый в своей фракции будем рекомендовать.  

(Не чути)  

 Я зачитаю для стенограммы. Третє питання. Про проект Закону про 

внесення змін до Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії ъх 

соціального захисту" (щодо надання додаткових освітніх пільг учасникам 

бойових дій). Господи, одни льготы.  

Говорите. 

 

ШАМБІР Н.В. Передбачено, що учасники бойових дій на території 

інших держав мають право на позачерговий вступ до вищих навчальних 

закладів. Автор законопроекту пропонує добавити не тільки "на території 

інших", але також на території України.  

І застереження від міністерства. На території України на сьогоднішній 

день  бойові дії не ведуться. Якщо автор законопроекту мав на увазі 

учасників антитерористичної операції, то на сьогоднішній день це питання 

врегульовано іншим шляхом, прийнятий відповідний закон, яким 

передбачено …надання такій категорії осіб відповідно державної цільової 

підтримки. Чітко розписали: це і стипендія, і підручники безкоштовні, і 

гуртожитки безкоштовні, тобто пішли трошки іншим шляхом.  

І… Є Міністерство освіти і науки? 

 

ШАРОВО.  Є. 
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______________. Є. От ви скажете, що стосується саме оцього 

позаконкурсного. Тому що весь час піднімається питання…  

 

ШАРОВ О.  Дякую. Шаров Олег, Міністерство освіти і науки України.  

З точку зору Міністерства освіти і науки України ця пропозиція 

погіршує можливості здобуття вищої освіти для учасників бойових дій. Тому 

що вони їх прирівнюють до тих соціальних категорій населення, які мають 

можливість конкурувати за дуже обмежену кількість місць державного 

замовлення, що відноситься на позаконкурсний вступ. Місць державного 

замовлення стає щороку все менше і менше. І на позаконкурсний вступ 

відповідно до  закону їх може бути визначено не більше 5 відсотків цих 

місць. І там вже стоять в черзі сироти, там вже стоїть в черзі купа інших 

категорій, зараз не буду їх перераховувати, інваліди, в першу чергу.  

В той же час 425 закон, який продубльований в Законі про  вищу 

освіту, пропонує зовсім інший і набагато більш, скажемо так, орієнтований 

на людей, безпосередньо на людину і механізм – механізм недержавної 

цільової підтримки. Яка буде надаватися не в межах ось цієї квоти, а в межах 

того, що є людина, якій ця державна цільова підтримка повинна бути надана.  

І зараз знаходиться на опрацюванні відповідна постанова Кабінету 

Міністрів  України. Я переконаний, що до наступного набору, до літа 

наступного року вона точно буде прийнята. Не буду казати, що це станеться 

за тиждень чи за два тижні. І думаю, що це питання буде врегульовано 

значно кращим чином.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я скажу свое мнение в отношение политической 

силы, которая это подавала. Вот они вносят стране конфликт. Есть вот 5 

процентов льготной квоты. И теперь нужно выбирать между афганцами, 

участниками АТО, инвалидами, сиротами, и этим вносят сумасшедший 

конфликт. Потому что каждая из категорий, она считает, что она имеет на это 

всю полноту права. И тогда получается, что мы сами свое общество вот 
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разрываем. Этого делать вот категорично нельзя. Это на мое усмотрение, это 

чисто провокация. Такая, как была 31 числа, во время принятия 

Конституции.  

Поэтому мое предложение – відхилити. 

 

_______________.  Підтримуємо.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Хто – "за"? Единогласно. Дякую. Рішення прийнято.  

 

_______________.  Дякую дуже.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Всем спасибо. Дякую.  

 

 

 


