
СТЕНОГРАМА  

засідання Комітету у справах ветеранів, учасників бойових дій, 

учасників антитерористичної операції   

від 02 вересня 2015 року 

Веде засідання Голова Комітету О.Ю.ТРЕТЬЯКОВ 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Четыре человека. Ну, Игоря ж нет уже.  

Всем добрый день!  Я хотел бы, с вашего позволения начать заседание 

нашего комитета с минуты молчания. Игорь Еремеев, я вам скажу, что я его 

знал более 18 лет. Мы могли политически быть где-то  согласны, где-то не 

согласны. Но точно могу говорить, что у него было очень много 

патриотизма. Поэтому прошу почтить память нашего погибшего коллеги.  

И в силу вчерашних событий, которые произошли, и бойцов 

Нацгвардии, которые вчера погибли под Верховной Радой.  

(Хвилина мовчання). 

Спасибо.  

Надеюсь, что скоро у нас будет секретарь комитета. Сейчас у нас 

кворум есть, четыре человека. В силу того, что, кворум уменьшился в силу 

того, что Игоря не стало. Ну, и секретарь комитета давно уже написал 

заявление. Потому кворум сейчас четыре человека. Думаю, что в ближайшую 

неделю добавится представитель "Самопомочи" с секретарем, это их квота. 

Заработаем более полноценно. А так сейчас традиционно мы должны избрать 

секретаря на этот комитет. 

У меня есть предложение Глеба Загория. Кто – "за"? Единогласно. 

Спасибо. Ну, это такая, более формальный, более процедурная, 

неформальная, более процедурная норма, подписать сегодняшнее наше 

решение вместе со мной.  

Итак, переходим к порядку денному. Перше питання про проект Закону 

про внесення змін до деяких законодавчих актів   України щодо посиленої 

відповідальності  в частині  працевлаштування  людей з  інвалідністю 
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(реєстраційний номер 2299), проект народного депутата Третьякова  и всего 

нашего комитета. Весь комитет –  соавторы,  по нашей доброй традиции. 

Откуда взялась вообще идея  написания этого закона. Если помните, 

после того, когда приходили, в том числе отсюда взялась идея написания 

закона, когда приходили талантливые люди с химического производства. 

Когда говорили, что  они не хотят, чтобы инвалиды  работали  у них на 

производстве, мы решили немножко ужесточить после этого. Они стали 

катализатором ужесточения процессов, чтобы к людям с инвалидностью, а к 

сожалению, в нашей стране их все больше и больше становится, к 

сожалению, в силу АТО, не очень хорошей медицины, так корректно говоря. 

Поэтому мы решили совместно со всеми нашими  коллегами написать  этот 

законопроект. 

Наталія Василівна, расскажите суть законопроекта. 

 

ШАМБІР Н.В.  Як вже було сказано, дійсно, законопроект  посилений, 

направлений   на посилення відповідальності підприємств за виконання 

квоти по працевлаштуванню людей з інвалідністю.  

Я не буду по всіх-всіх критеріях розповідати. Саме головне, на що,   

така "червона лєнта" по цьому  законопроекту – це унеможливити уникнення 

підприємств від сплати АГС через судові  позови. Тому, ми чітко 

прописуємо, що не може бути підставою для прийняття рішення,  щоб не 

платити. Надаємо можливість фонду самостійно  розраховувати 

адміністративно-господарські санкції, якщо це підприємство  саме не 

зробило це   у відповідний строк. Даємо можливість Державній  службі  

України  з питань праці  надсилати відповідну вимогу  до підприємства про 

сплату АГС. Причому, ця вимога буде мати статус виконавчого документа і 

виконавча служба буде мати  право у безспірному порядку  їй списувати 

відповідні суми. 

Є  і посилюємо  адмін. відповідальність роботодавців, керівників за      

несвоєчасне надсилання, несвоєчасне подання до фонду звіту про 
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працевлаштування людей з інвалідністю. Це такі самі головні. Інші питання, 

вони теж важливі, але головним є це. Головне науково-експертне управління, 

у нас ще висновку нема, але буде. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Я добавлю от себя. То есть это мировая практика, во 

всех странах, это достаточно жестко регулируется. Просто во всех странах 

европейских не платить налоги это считается очень плохо, а в нашей стране 

почему-то считается не платить налоги – это геройский поступок. Что 

придумал схему, чтобы не платить. А есть часто вообще просто втупую не 

платят. А через суды, на сегодняшний момент, не комментирую уровень 

судов, но через суды просто…  

Давайте послушаем теперь, что нам скажет Минсоцполитики по этому 

вопросу. 

 

 _______________. Мінсоцполітики підпорядкований через 

координацію Фонду захисту інвалідів. Є заступник голови, яка висловить 

своє зауваження.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка. 

 

РІЯКО Л.М. Шановний Олександр Юрійович, шановні депутати, 

велике прохання підтримати запропонований законопроект з приводу того, 

що ті пропозиції, які внесені і розглядаються на сьогоднішній день, 

призведуть до унеможливлення через судові інстанції не погоджувати 

сплату, призведуть до зменшення витрат через… На сьогоднішній день у нас 

прийнятий закон про судовий збір, який на сьогодні навантажить Фонд 

соціального захисту інвалідів і ці санкції, які йдуть, через суди  

розглядаються, навантаження на цей бюджет буде ще додатково, приблизно, 

28 мільйонів. І ці 28 мільйонів, які ми дуже збираємо складно, вони будуть 
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йти на судовий збір, що унеможливить в подальшому взагалі фінансувати 

програми.  

Якщо ми не змінимо практику судову взагалі і вимоги до роботодавців 

щодо працевлаштування та сплати, ми не зможемо в подальшому 

фінансувати програми такі, як навчання. На нашому бюджеті є центр 

реабілітації, середня вартість утримання центрів річна складає 110 мільйонів, 

ці кошти дуже потрібні, в бюджеті держави таких коштів нема. Тому я дуже 

звертаюсь до вас з проханням підтримати цей законопроект, який призведе 

до можливості подальшого фінансування, як наслідок – працевлаштування 

інвалідів. Тому що це буде вимогою для всіх роботодавців. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Кто хочет еще выступить? Спасибо. 

 

КАРПЕНКО В.В. Шановні народні депутати, Олександр Юрійович, я  

хочу від імені нашої організації, від імені чисельних громадських 

організацій, їх підприємств подякувати за таку спільну ініціативу, дуже 

серйозну. Хочу вам сказати, що закон є актуальним не тільки по тому, що все 

ж таки є по судам в нас робочі моменти, а все... Є і певна мотивація 

роботодавців, да, до залучення працівників з інвалідністю до праці. І саме ще 

в частині діяльності підприємств, громадських організацій інвалідів.  Тому 

незрозуміло, думаю, раз ви – автор, то ви і підтримуєте, а ми  то підтримуємо 

і дякуємо. 

(Не чути)  

  

_______________. ...повторимо, тому що це було, ну, тільки як ви 

фактично зареєстрували його, да, ми попросили, щоб наші люди з 

інвалідністю попрацювали безпосередньо з тими депутатами,  яких .... 

обирали на місцях. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. (Не чути)  
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_______________. З фракціями? 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. А ви... з фракціями  ...доопрацьовуйте. А ви  вже 

працюйте з комітетами. 

 

_______________. Хорошо. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Как в фигурном катании – обязательная программа и 

произвольная. Вам не нужно відпрацьовувати з депутатами. Это дело 

депутатов и  дело согласительного комитета, и председателя комитета, и 

руководителя фракции, а ваше дело – наоборот, більше відпрацювати текст 

закону і погодити текст з громадськими об'єднаннями, вот там треба 

відпрацьовувати. Поэтому пускай каждый делает свою работу. Правильно? 

 

_______________. (Не чути)  

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ну, кожен ... робити свою роботу. Ми – свою, ви – 

свою. Будь ласка. 

 

_______________. Шановний Олександр Юрійовичу, шановні депутати, 

Міністерство соцполітики в підтримку всіх виступаючих я хотіла б просити 

на етапі підготовки до другого читання врахувати деякі редакційні правки. 

Якщо  є така необхідність, я можу їх зараз озвучити, якщо ні, тоді просто ми 

опрацьовуємо із секретаріатом. Там мова іде про те, що.... 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Вы задали вопрос. Я не говорил по поводу того, что 

надо озвучить сейчас правки. 

 

_______________. А, вибачте. 
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Микрофон выключайте. 

Теперь по поводу прохождения законопроекта, то, что я хотел сказать. 

Мы его будем принимать в первом чтении, во втором чтении все 

правки, которые будут даваться, будут учтены, если они разумные, но если 

потом, после того, когда мы примем закон во втором чтении, кто-либо 

подойдет и скажет: "Ой, я забыл. Ой я недоработала", у нас будет, у членов 

комитета, протест против такого выражения, поэтому будьте добры как раз 

вот то, что касается между первым и вторым чтением, вместе с нашим 

секретариатом, с нашими юристами внимательно доработайте, чтобы мы к 

закону еще не принимали потом дополнительные еще 25 правок и не 

говорили: "Ой, мы что-то забыли". Договорились? Это касаемо тех правок, 

то, что вы будете давать и все остальное. Особенно касается, я как раз 

говорю это больше всего фонду. Не дай Бой я потом услышу, что вы что-то 

забыли. 

Отработайте, пожалуйста, обязательную программу как положено. 

Предлагаю проголосовать за принятие законов в первом чтении. Хто – 

"за"?  Спасибо. Единогласно.  

Второй попрос порядку денного. Проект Закону про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо зайнятості інвалідів, 

регистрационный номер 2322, урядовий. 

Я рад, что правительство после нашего закона внесло аналогичный. 

Давайте послушаем исполнительную власть. 

 

ШЕВЧЕНКО В.В. Цей законопроект розроблявся на виконання 

зауважень Рахункової палати, звернень в тому числі  і народних депутатів. 

Ми проводили проект міжнародний, це нам дозволило також вивчити 

міжнародний досвід, тому дуже багато положень, які є в цьому 

законопроекті, вони перекликаються з тими положеннями, які були також в 

попередньому законопроекті, який зараз розглядався. 
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Дуже коротко зупинюся на тих нормах, які передбачені цим 

законопроектом, це також, як і в попередньому, зарахування альтернативного 

виконання механізму нормативу робочих місць, не шляхом створення 

об'єднань, а шляхом завантаження роботою підприємств, громадських 

організацій, застосування коефіцієнту 2 при працевлаштуванні інвалідів 

першої та другої групи, першої групи – всіх нозологічних  захворювань, 

другої групи  - осіб з психічними розладами. Надання дотацій роботодавцям 

– це нова норма, якої, до речі, немає в попередньому законопроекті, надання 

дотацій на створення не тільки спеціальних робочих місць, а й робочих місць 

звичайних і в тому числі децентралізовано, не лише за рішенням, не тільки  

за рішенням Міністерства соціальної політики. Надання децентралізовано 

підприємствам громадських організацій цільових позик  на створення нових 

робочих місць на загальних підставах. Надання за рахунок коштів Фонду 

соцзахисту інвалідів компенсацій фактичних витрат, пов'язаних з єдиним 

внеском  загальнообов'язкового державного соціального страхування, це 

фактично редакційна правка, бо в нас є колізія в законодавчих актах і це не 

дозволяє Фонду соцзахисту інвалідів відшкодовувати внески в Пенсійний 

фонд. 

Крім того, пропонується доповнити статтю 188.1. Кодексу законів про 

адмінправопорушення також нормами щодо адмінправопорушень у разі 

несвоєчасного, неякісного подання звіту Фонду соцзахисту інвалідів.  

Законопроект підтриманий громадськими організаціями, підтриманий 

центральними органами виконавчої влади і схвалений на засіданні  уряду. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я скажу свое мнение вот по поводу надання коштів 

на утворення робочих місць, вот я за этот счет очень переживаю. Я знаю, вот 

по шахтерам 23 года столько  денег туда давали на рабочие места, они писали 

просто акты, что как будто рабочее место есть, а его просто не было. Есть 

какой-то контроль насчет этого? Да, пожалуйста. Если деньги пойдут 

целевые для инвалидов, я только  "за".  
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Сейчас, секундочку. Но если это будет как из серии шахтеров и 

миллиарды шли на утворэння рабочих мест по Донецку и Луганску, а на 

самом деле просто в карманы тамошних, системы власти там, я говорю там и 

тогдашнем Януковиче, и Ахметове, и всех остальных. То чтобы здесь такого 

же не произошло. Я за это еще очень переживаю. 

 

_______________. Олександр Юрійович, те, що стосується створення 

робочих місць, це йде мова про робочі місця для працевлаштування інвалідів 

на спеціалізованих підприємствах. Це підприємства системи, підприємств 

громадських організацій інвалідів. Коли укладається договір по прийнятому 

рішенню на фінансування для створення додаткових робочих місць, контроль 

іде однозначний.  

Укладається угода на три роки існування цього договору. Це 

передбачено в постанові Кабінету Міністрів. Потім контроль після того, як 

договір закінчує свою, свій термін три роки. Після цього ще три роки іде 

контроль з боку відділень фонду щодо фактичного створення робочих місць. 

Якщо підприємство створює робочі місця менше, ніж затверджено в 

договорі, це вважається невиконанням умов договору і потребує повернення 

цих коштів. 

Контроль іде з усіх боків. З боку міністерства, з боку фонду і з боку 

відділень і також контролюючих органів. Це обов'язкова норма. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Там меньше никогда не будет, будет только больше, 

это ж понятно. 

 

_______________. Ну, так, так.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я так говорю, что просто немножко я не то хотел вам 

сказать. Я вам хотел сказать о создании фиктивных рабочих мест. 
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_______________. Такого не буває. Нєт. За ці кошти такого не буває, це 

неможливо. Тому що, як тільки, ну, по правді кажучи, як тільки є бажання і є 

прийняте рішення, і фінанси вже зайшли…. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Подготовьте, пожалуйста, для членов комитета. Мы, 

может быть, не очень профессиональны в этом объективно. Подготовьте на 

страничке все, как происходит контроль за деньгами. 

 

_______________. Хорошо.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Как это осуществляется, какие, как это делается. 

 

_______________. Добре, добре. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Хорошо? 

 

_______________. Добре. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Спасибо. Есть еще дополнения, вопросы? У меня 

предложение такое. Чтобы в зал запустить два законопроекта, а там какой 

выиграет, тот и получит голоса.  

Что? Они …альтернативные, я знаю, они  …альтернативные, это 

понятно, они будут рассматриваться. Это два отдельных законопроекта, но 

они системно одинаковые. Поэтому предложение поддержать законопроект 

2322 в первом чтении. Кто - "за"? Спасибо. Единогласно. 

И третий законопроект, это альтернативный. Да?  Королевской. Проект 

закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

сприяння зайнятості інвалідів. Законопроект 2322-1. Это альтернативный 

Королевской и Солода.  
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Наталия Юрьевна написала письмо, что она просит рассмотреть 

данный законопроект без ее участия.  

Расскажите суть, в чем разница альтернативного законопроекта и…? 

 

_______________. Народні депутати Королевська і Солод взяли за 

основу повністю законопроект 2322а і доповнили трьома нормами. Вносять 

зміни до закону про зайнятість і пропонують із фонду брати гроші на 

компенсацію оплати праці людям з інвалідністю, забезпечення молоді, теж 

першим робоче місце брати гроші із фонду, і пропонує збільшити 

адмінвідповідальність, сам розмір. Якщо зараз 170-340, вона пропонує у 10 

разів, тобто до 1 тисячу 700 і 3 тисячі 400 гривень, такі новації.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Можно спросить у фонда, а какой лучше должен 

быть, уменьшенная відповідальність или увеличенная відповідальність? 

 

 _______________. Ні, відповідальність, вона повинна бути. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Это понятно. 

 

_______________. Те, що збільшення навантаження на фонд, ми не 

проти платити за все, за всі компенсації, за всі дотації, були б тільки кошти, 

які ми могли б зібрати. А те, що стосується 170 гривень і 340 гривень, справа 

в тому, що в основному не звітують і не виконують це бюджетні установи. І 

навряд чи, моя така думка, бюджетна установа зможе заплатити по рішенню 

суду за невиконання нормативу і несвоєчасну здачу звіту – 1700 гривень. 

Бюджетна установа цього робити не може. Це може  бути і селищна рада,  це 

може бути і лікарня, і все інше. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Кто-то  хочет еще выступить?  
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У меня предложение такое. На самом  деле, если два законопроекта 

одинаковые, если есть сенс  в  правках  Наталии Юрьевны, вернее в тех 

дополнениях к закону, которые она дала, то можем рассмотреть их в качестве 

правок ко второму чтению. Поэтому предложение законопроект отклонить, а 

правки, мы  потом, если она захочет,   подаст просто правки  к законопроекту 

Кабминовскому. Кто за такое предложение? Спасибо. Единогласно  

отклонили. 

Третє питання. Про проект Закону про внесення змін до деяких 

законодавчих актів  України щодо порядку особливого прийому  деяких 

категорій осіб, законопроект 2469, урядовий. 

 

ШЕВЧЕНКО В.В. В даному випадку, мова йде про Героїв Радянського 

Союзу і повних Кавалерів "Ордена Слави". Внісши зміни до Закону про 

визнання  такими, що втратили чинність деякі законодавчі акти   України,  

фактично було скасовано  надання відповідного доступу якраз Героям 

Радянського  Союзу  і  повним  Кавалерам "Ордена Слави". І з метою 

проведення у відповідність до Конституції  всіх цих нормативно-правових  

актів, зокрема врегулювання питань  визначених  декретом, міністерство 

внесло відповідні   зміни. Тобто мається на увазі,  що керівники підприємств 

будь-яких форм власності зобов'язані  приймати цих людей без черг і з 

максимальною повагою. Короткі зміни. 

(Загальна дискусія) 

  

_______________. Тоді з Конституції. 

 

_______________. А если не принял, то что? 

 

_______________. Не принял, то ничего, получается. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Понял. 
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Ну как вам сказать. В принципе, если  у вас много  времени    в 

министерстве есть  писать такие законы, я восхищен тогда деятельностью 

Министерства социальной политики.   

 

_______________. Це  ж Конституція. Тобто фактично ми 

проаналізували, що тоді в Конституції треба вносити відповідно... 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. А зачем вообще этот закон, если не секрет? 

 

_______________. (Не чути)  

 

_______________. Що в Конституції сказано, що Героїв Радянського 

Союзу приймати в першу чергу? 

 

_______________. Ну, там якщо детально, там виписано перелік пільг, в 

тому числі і безперешкодний доступ... (Вимкнено мікрофон) 

 ...Закон соцзахисту інвалідів реформується для покращення... 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Займитесь реформами и тратьте лучше свое время и 

наше время не на создание дополнительной очереди из героев и так далее и 

создание дефицита, а создание действительно реформы, то, чтобы люди 

действительно понимали свои перспективы и свое будущее. Потому что 

сейчас у всех первый вопрос – это про коммунальные оплаты, когда были 

льготы и так далее, и тому подобное, с 1 сентября то что. И то, что нам 

нужно рассмотреть и с этим выходить с какими-то предложениями по этим 

вопросам. 

Кто за то, чтобы принять закон за основу и в цілому с учетом правок 

комитета, которые доповідач скажет с Верховной Рады, технических правок, 

прошу проголосовать. Кто - "за"? 
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_______________.  Я хочу услышать вашу речь с трибуны. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. По поводу…  Меня лучше не выпускать на этот 

закон, потому что, я боюсь, что я могу… 

 

_______________. Так а не ви будете доповідати? 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Вирішимо зараз, вирішимо зараз. 

...хвостов в комитете нет, у нас нет законопроектов, которые мы не 

рассмотрели, как положено по Регламенту, в течение 30 ней. Все, что было, 

мы рассмотрели. Теперь у нас достаточно начнется такая спокойная работа в 

комитете. 

Спасибо, всего доброго.  

 

 

 


