
СТЕНОГРАМА 

засідання Комітету у справах ветеранів, учасників бойових дій, 

учасників антитерористичної операції та людей з інвалідністю 

від 15 липня 2015 року 

Веде засідання Голова Комітету О.Ю.ТРЕТЬЯКОВ  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. …поэтому приняли исключительно, Макс, только в 

нашей редакции без единой правки. 

 

БУРБАК М.Ю.  Потому что у нас всегда  идеальный… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Пользуясь случаем, хочу поздравить Максима с тем, 

что он стал руководителем  фракции. (Оплески)  

 

БУРБАК М.Ю. Спасибо большое. А вы стали заступником керівника…  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. А я стал  заступником  керівника фракции. "Блок 

Петра Порошенка". Максим… 

 

БУРБАК М.Ю.  Це підвищить вагомість нашого комітету. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Да у нас теперь комитет вообще потрясающий стал, я 

имею в виду,  действительно, что  Максим говорив по весу.  

Сейчас мы тогда дождемся еще Глеба. 

 

_______________. А мы можем рассмотреть, а потом проголосовать… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Давайте рассмотрим.  
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_______________. Мы в принципе обсуждали это, можем сейчас, чтобы 

не задерживать людей… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Поэтому  еще раз прошу прощение за опоздание.  

Уважаемые коллеги,  в связи с отсутствием… традиционное начало, в 

связи с отсутствием в комитете секретаря комитета, для того, чтобы 

подписывали мы решения комитета, нам нужно избрать секретаря.  

 

_______________.  У нас останнє питання.  А!? Секретар.  

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Нет, сначала надо избрать секретаря, секретаря 

комитета.  (Загальна дискусія) 

 

ГАВРИЛЮК М.В.  Я ще не був, так? 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Да. Предлагаю тогда избрать Гаврилюка секретарем 

и дальше… (Загальна дискусія) 

 Нет, я вам скажу, что уже рассматривает регламентный комитет… 

(Загальна дискусія) 

 Так, а что мы  ждем?  

 

_______________. Нет, начинаем, а потом мы проголосуем. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Начинаем, да. 

Проект Закону про внесення змін до статті  36 Закону  України  "Про 

загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" щодо призначення 

пенсії у зв'язку з втратою годувальника членам сімей осіб, загиблих 

внаслідок поранення, каліцтва, контузії, одержаних під час участі у 

Революції гідності. Законопроект комітетський. 
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_______________. И два еще…. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Кто еще добавлен? 

 

_______________. Тире один, тире два. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. А… Угу. 

 

_______________. Олександр Юрійович, хотів би по законопроекту 

депутата Вознюка. Він вийшов на зв'язок і запропонував, він відкликає свій 

законопроект і йде в співавтори до нашого. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Немає заперечень?  

 

_______________. Тому що він зрозумів, що ми більш ширший, і він 

сказав, що "хлопці, я хочу до вас приєднатися". 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Оформить, пожалуйста, подписать, чтобы автор 

альтернативного законопроекта был с нами… 

 

_______________. Я думаю, що якщо ви знайдете можливість 

переговорити з паном Головко, то він може теж приєднатися.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. А хто такий пан Головко? 

 

_______________. Головко – це "Свобода". 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Добре, в зале напомните мне, чтобы я … 

 

_______________. Вони три однакових просто. 
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ГОЛОВУЮЧИЙ. А, это еще третий…  

 

_______________. Да, там же три. 

 

_______________. Ми не головні, головний комітет – з соціальної 

політики. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Хорошо, я переговорю тогда с паном Головко. 

Напомните мне завтра. 

(Загальна дискусія) 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ну да, рішення тоді: наш законопроект за основу і в 

цілому.  

 

_______________. Шухевич їде… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Їде, да? Добре, тоді ми саме голосування перенесемо. 

Третє питання: про проект Закону про внесення змін до статті 20 

Закону України "Про основи соціальної захищеності…". А, друге, вибачте, 

да. Друге питання: про проект Закону про внесення змін до деяких законів 

України щодо лікування дітей, які стали інвалідами на території проведення 

АТО у госпіталях для ветеранів війни та у військових медичних закладах 

охорони здоров'я". Законопроект Барвіненко, Герега, Князевич, Шинькович. 

Кто…? 

 

_______________. Нам обіцяли, що буде народний депутат Шинькович, 

але немає. Тому ….. розглядати. 
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_______________. Єдиний раз він був – і ми прийняли те, з чим він 

прийшов. Інші рази він просто не приходить… 

 

_______________. Його попереджали, запрошували. 

 

_______________. Суб'єктів законодавчої ініціативи чотири. Жоден не 

прийшов. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ну, здесь такой закон: про детей-инвалидов. 

Может… 

 

(Загальна дискусія) 

  

_______________. Там для того, щоб зрозуміти суть законопроекту, бо 

він повинен бути… Тому що дітей, які стали інвалідами на території 

проведення антитерористичної операції, прирівнюють до статусу дітей війни, 

яким вже 70 років. 

 

_______________. Це зовсім різні речі, абсолютно. 

 

_______________. З випливаючими звідси, ну я суті законопроекту не 

зрозумів, чесно кажучи, це повний нонсенс. 

 

_______________. Суть яка? Приєднати до військових шпиталів одне 

відділення педіатрії. 

 

_______________. Ну як це можна зробити? це не реально. 

 

_______________. Фактично не можливо. 
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ГОЛОВУЮЧИЙ.  Мінсоцполітики що? 

 

_______________. Мінсоцполітики має також зауваження до цього 

законопроекту. По-перше, ми повністю поділяємо думку  і депутатів… 

 

(Загальна дискусія) 

  

_______________. По-перше, ми повністю поділяємо позицію 

висловлену тут, що не можна дітей, яким сьогодні немає 18 років, 

прирівнювати до дітей війни, які передбачені Законом "Про соціальний 

захист дітей війни", яким на момент закінчення Другої світової війни не 

виповнилося 18 років. Тобто це однозначний процес сказано в науково-

експертному висновку. 

І, по-друге, ми все-таки, навіть розуміючи, що це не поєднані речі – 

дитяча педіатрія і військовий шпиталь. Хотіли б звернути увагу на те, що є 

діти, на жаль, ті, які воюють в загонах ДНР і ЛНР, і також отримують 

поранення, і ми вважаємо, що треба зробити позначку: "крім тих, що вчинили 

злочин проти держави", тобто не можна надавати їм такі ж права, навіть 

якщо… 

 

_______________. Скажіть, будь ласка, ну зараз діти, які стали 

інвалідами, вони ж отримають статус інваліда і отримають всі соціальні 

пільги. 

 

_______________. Вони отримають, але ми їм будемо давати пільгу на 

лікування і шпиталі, якщо він отримав поранення воюючи з нашими 

військами, не можна … 

 

_______________. Ні, ні, я кажу… дитина, яка отримала статус 

інваліда, він отримує… 
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_______________. Загальний статус діти-інваліда. 

 

_______________. Максим Юрійович, дуже важливе зауваження те, що 

діти війни, це діти Великої Вітчизняної війни, а у нас зараз АТО, а не війна. 

От треба це зрозуміти. потім ми на розберемося в цих визначеннях. 

 

_______________. Я пропоную відхилити, на доопрацювання. 

 

_______________. Ні, відхилити. 

 

_______________. Відхилити. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Міністерство охорони здоров'я, будь ласка.  

 

_______________. Пільги, надані дітям війни, дійсно, тим, яким 

виповнилося… до 18 років які стали інвалідами вже зараз, їм передбачається 

Законом "Про основи соціальної захищеності ветеранів" лікування в 

госпіталях ветеранів війни. А в цьому законопроекті мова йде про дітей-

інвалідів. Тобто цим дітям статус інвалідів повинні надати зараз, це діти до 

18 років, діти, які потребують педіатричну допомогу, яка не передбачена в 

госпіталях ветеранів війни. 

 

_______________. А фізично можливо відкрити в шпиталях 

педіатричне відділення? 

 

_______________. Звичайно, але це потребує додаткові фінансові 

витрати, це потребує… 

 

_______________. А в Мінфіні що думають?  
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_______________. Якщо в "Пояснювальній записці" в фінансовому 

обґрунтуванні говориться, що внесення цього законопроекту не потребує 

ніяких додаткових фінансів затрат, що з кожним роком зменшується 

кількість ветеранів війни, які обслуговуються в цих госпіталях, то ми 

категорично заперечуємо. Тому що Міністерством охорони здоров'я 

визначено госпіталі ветеранів війни як основні реабілітаційні центри 

учасників антитерористичної операції. Тому там кількість людей навпаки 

збільшується з кожним місяцем. Ми маємо статистику щодо лікування 

учасників АТО в госпіталях ветеранів війни: на сьогоднішній день вже 

більше 3 тисяч проліковано в госпіталях.  

І, крім того, Міністерством охорони здоров'я підготовлений проект 

постанови, яким передбачається збільшення витрат на харчування і 

медикаменти в цих госпіталях, що потребуватиме так само додаткових 

витрат бюджетних. Тому фінансово-економічне обґрунтування тут 

недоцільне. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я единственно маленькую реплику добавлю. Знаете, 

я вот все-таки не считаю тех детей, которые воюют на стороне ДНР против 

нас, ну, врагами Украины. Они дети. И то, что им там промыли голову, и то, 

что они там взяли это оружие, это, ну вот… Они дети. Как можно там 12-

летнего ребенка, или… там, у меня дочке 12 лет, назвать ее, что она может 

быть, условно, врагом Украины, даже если она там что-то сделала? Они дети.  

Я против этого закона, это понятно. Но давайте просто не называть вот 

этих детей сразу врагами Украины. Их надо лечить. Ну, это моя точка зрения, 

личная. Она, конечно, дискуссионная, очень, да. 

 

_______________. Маленьку ремарочку можна?  Стосовно статусу. У 

любому випадку, якщо вони стали інвалідами, то надання статусу учасника 

антитерористичної операції  вирішується тут  нашим законодавством. 
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ГОЛОВУЮЧИЙ.  Я думаю, что просто это отдельный  должен быть 

закон. Может это рассмотреть как в виде отдельного закона по поводу 

действительно детей, которые  стали  инвалидами, которые там подорвались 

на минах… 

 

_______________. Так они же, когда получают статус инвалида, они  

уже получают… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Они сразу все категории……. 

 

_______________. Это же все предусмотрено. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Все. Тогда  решение комитета… 

 

_______________. Это просто товарищи пиарятся  перед выборами.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Ну понятно, только Руслан что  здесь  делает, я так  и 

не понял. Какое решение комитета?    Відхилити. 

Хто – "за"? Дякую.  

Я с вашего позволения вернуть к первому  вопросу. Підтримати 

законопроект  тоді  комітетський 2162 і відхилити 2162-1  і 2162-2. 

 

(Загальна дискусія) 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Ми де-юре   должны відхилити.  

 

_______________. Ми просто напишемо: прийняти за основу в цілому  

наш і все… 
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Все. Хто за таке рішення? Дякую.  За основу і 

в цілому. 

 

_______________. (Не чути) 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Они сейчас   идут там соавторами и… 

Третє питання. Проект Закону про внесення змін до  статті 20  Закону 

України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" 

(законопроект  2588 Кишкаря). 

І що?  А що, ми в курсі, що він Паша, а його немає Паши, да?  

 

_______________. … депутата Кишкаря, представника немає і листа 

немає ніякого. 

 

_______________. Давайте перенесемо. 

 

_______________. Це дуже цікавий законопроект, з яким ми вже 

місяців три боремося у прямому смислі. Тому що законодавча пропозиція і 

минулого  не доопрацьована і ця доопрацьована  редакція, в принципі, тільки 

одна норма, яка може бути підтримана, всі інші  носять… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Это то, что мы …… розглядали. 

 

_______________. Да, да,  навіть декларативний характер, тому що  вже 

норми  у нормовані, разом з тим автор наводить порівняльні таблиці 

неіснуючу норму і намагається її врегулювати.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  А ми вже відкладали це питання? Скільки раз?  
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_______________.  Ми двічі відкладали, автор доопрацював, і перший 

раз ми розглядаємо доопрацьований законопроект, так? Але навіть цей 

доопрацьований законопроект, із трьох пропозицій заслуговує на увагу 

тільки одна. І вона в нас врегульована у поданому законопроекті, 2299а, від 

членів нашого комітету. Вона там єсть.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Так що будемо? Яке рішення?  Переносимо чи 

будемо розглядати по суті?  

 

_______________. Я думаю, що …  

 

_______________.  Відхилити…  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Просто відхилити? Яке рішення, уважаемые коллеги?  

 

_______________. Ну, одна стаття, яка… вона врегульована 

законопроектом комітетським – раз. Все інше, те, що ми були проти, що 

просили доопрацювати, він не змінює свою думку. Воно вже врегульовано 

все законом. Ну, про що тут говорити? ………. відхилити.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Послухаємо голову фракції…….. (Сміх)  

 

_______________. Пропоную так, що … У нас і так багато є 

законопроектів у залі, що треба розглядати. Якщо ми будемо їх … 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Хто за пропозицію Максима?  

Дякую, единогласно.  

Четверте питання – проект Закону  про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо  соціально-психологічної реабілітації 
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учасників бойових дій, які брали участь в АТО, законопроект 2838, 

Барвіненко. Ті ж самі соавтори, да? 

 

_______________. Теж рекомендували, казали, що буде Шинькович, 

але, на жаль, немає. Ми теж третій раз уже виносимо на ………… Олександр 

Юрійович. Тому, можливо, вже розглянути?  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Яка пропозиція?  

 

_______________. Давайте розглянемо, бо ……….. скажуть, що ми 

боржники.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Да-да. Доповідайте.  

 

_______________.  В цілому, підтримуючи необхідність  такої 

законодавчої ініціативи, все-таки маємо низку зауважень. І одне з них те, що 

вносяться зміни до Закону "Про реабілітацію інвалідів" і пропонуються нові 

установи соціально-психологічної реабілітації інвалідів в той час, якщо 

людина є учасником антитерористичної операції, вона має статус інваліда 

будь-якого, вона все одно підпадає під дію цього закону. І вона буде 

отримувати послуги в реабілітаційних установах для інвалідів. Для цього не 

треба створювати окремі установи для інвалідів-учасників антитерористичної 

операції.  

Доцільніше було б створювати такі установи для всіх учасників АТО, 

оскільки проблематика у них однакова. Всі вони потребують соціально-

психологічної реабілітації, незалежно від того, чи отримали вони вже на 

сьогодні статус інваліда, чи не отримали. І тим більше, що на цю програму в 

бюджеті виділені кошти, окремою бюджетною програмою. 

 

_______________. А скільки там ..? 
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_______________. 50 мільйонів? 

 

_______________. Сорок девять девятьсот…. 

 

_______________. 50. 

 

_______________. 50 мільйонів. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, а у вас є програми соціально-

психологічної реабілітації розроблені? Будь ласка. 

 

_______________. Стосовно законопроекту. В першу чергу дуже багато 

термінологічних неузгодженостей в цьому законопроекті. Це по-перше.  

По-друге, все ж таки питання створення центрів соціально-

психологічної реабілітації, питання, чому ми їх називаємо так в законі. 

По-третє, справа в тому, що 3 липня зареєстрований законопроект 

Кабінету Міністрів України 2263-а. І я думаю, що потрібно, скажімо так, 

розглядати, цей законопроект доопрацьовувати і розглядати вкупі з 

урядовим. А програма, програма є. Програма заходів з психологічної 

реабілітації учасників антитерористичної операції, там близько 50 мільйонів 

гривень.  

 

_______________. Там же було навіть і Розпорядження Президента, 

правильно, по психологічній реабілітації? 

 

_______________. Є Указ Президента, Указ Президента 150.                    

 

_______________. Вже є і розпорядження Прем'єра. 
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_______________. Є відповідний план медичної, психологічної, там і 

так далі. 

 

_______________. Це все є. 

 

_______________. Дублювання. 

 

_______________. Ще є урядовий законопроект. Я пропоную все ж таки 

підтримати урядовий законопроект. Тому що уряд пише законопроект, під 

нього виділяються гроші. І це було би цілком логічно. 

 

_______________. Ну, треба вивчати ще.  

 

_______________. …еще выполнять. 

 

_______________. Ну, и будете выполнять. 

 

_______________. …Думка, да, ми висловили. Що є розпорядження 

Кабінету Міністрів. І цим розпорядженням затверджено План заходів щодо 

психологічної реабілітації. І всі ці аспекти, які виписані в цьому 

законодавчому акті, вони буквально дублюються. 

І стосовно того, стосовно того, що розробити окрему державну типову 

програму психологічної реабілітації є розроблена  державна типова Програма  

реабілітації інвалідів. І в цій державній типові програмі є вагомий розділ, що 

стосується психологічної і соціальної реабілітації інвалідів усіх, в тому числі  

і учасників антитерористичної операції. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Какие мнения у народных депутатов. 

 

_______________.  І підтримати урядовий законопроект. 
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Урядовий ми ще не розглядаємо. 

 

_______________. Пропонуємо як найшвидше внести його  до нас… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Да. 

 

_______________. Так він уже у вас.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.   Є урядовий. 

 

_______________. Недавно поданий, так. 

 

_______________. 3 липня. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. А чому вы не рассмотрели? 

 

_______________.  3 липня… 

 

_______________. Він буквально на тому тижні внесений… 

 

_______________. На наступному тижні розглянемо. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Добре. 

 

_______________. Цей вже  просто давно. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Все. Давайте тоді, я зрозумів, по  четвертому 

питанню по законопроекту  2838 відхилити.  
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_______________. Відхилити. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Відхилити. Хто –"за"? Единогласно. Дякую. 

П'яте питання проект Закону про соціальний захист 

священнослужителів, які здійснюють свою діяльність …. бойових дій чи  

антитерористичної операції. Законопроект Семенченка.  

 

_______________. Скажіть, будь ласка, є представники Міністерства 

оборони. 

_______________. Є.  

 

_______________. Ви можете  нам доповідати по цьому законопроекту.  

 

_______________. Я думаю …………(не чути) 

 

_______________. А є помічник… 

Перепрошую, перепрошую… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Будь ласка. 

 

_______________.  Законопроектом пропонується врегулювати питання  

соціального захисту священнослужителів, які беруть участь в 

антитерористичній операції. Взагалі, світова практика показує, що ефективне  

забезпечення релігійних потреб військовослужбовцям можливе лише шляхом 

утворення спеціального інституту військових капеланів. Однак, довгий час 

такий  інститут не був утворений в  Україні. Однак Кабінетом Міністрів… 

Постановою Кабінету Міністрів від 2 липня було затверджено 

Розпорядження "Про  службу військового духовенства: в Збройних Силах, 

Національній гвардії, Державній прикордонній службі". 
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На виконання вищезазначеного акту Кабінету Міністрів було видано 

Наказ номер 40 Міністерства оборони України про затвердження положення 

про службу військового духовенства у Збройних Силах України.  

Однак, питання соціального забезпечення та захищеності капеланів в 

Україні залишається відкритим. Жоден із вищезазначених документів не 

містить положення про заробітну плату чи грошове забезпечення військових 

священників, не встановлює соціальних гарантій чи пільг. Капелани 

проводять свою діяльність в умовах ведення бойових дій. Тому, безумовно, 

на них повинні поширюватись соціальні гарантії, хоча б схожі на ті, що 

передбачені Законом України "Про статус ветеранів війни, гарантій їх 

соціального захисту" та Законом України "Про соціальний і правовий захист 

військовослужбовців та членів їх сімей". 

Крім того, існує велике число священнослужителів, які вже зараз на 

волонтерських засадах забезпечують реалізацію духовних потреб 

військовослужбовців, не чекаючи на бюрократичні процедури формування 

капеланської служби.  

Таким чином, проект… Так. Проектом передбачається поширити, по-

перше, проект закону на священнослужителів зареєстрованих у 

встановленому порядку релігійних організацій, які здійснюють, здійснюють 

діяльність із задоволенням релігійних потреб військовослужбовців у… 

 

_______________. (Не чути) Дать им зарплату и дать им соціальні 

пільги. Правильно?  

 

_______________. Це пропонується. Так. Поширити на них гарантії… 

 

_______________. А какую зарплату?  

 

_______________. Зарплату, яку встановить Міністерство оборони 

України.  
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_______________. А скажіть, будь ласка, тепер. В нас церква 

відокремлена від держави. Ну, так, почнемо, так, спочатку. Раз. Скажіть, будь 

ласка, чи отримують зарплатню служителі церкви, які служать у звичайних 

приходах?  

 

_______________. Ні, не отримують.  

 

_______________. Два. В чому логіка те, що повинні отримувати ті, що 

пішли на фронт? Ми розуміємо, що вони пішли воювати. Якби він був 

зареєстрований і став би військовим капеланом (тире) – солдатом, то на 

нього автоматично одразу, він застрахований, тому що там є виплата в разі і 

отримання інвалідності або смерті, то він є застрахований, тому що всі наші 

солдати зараз застраховані врешті-решт, ми це врегулювали.  

І, по-четверте. Я би хотів почути думку Ради церков по цьому питанню. 

Тому що ми  втручаємося в дуже  тонку таку сферу, чесно кажучи. То тут я  

не побачив цієї думки. Тому що я знаю, що от тих служителів, які були, а 

дуже багато з ними спілкувалися під час Майдану, то вони прийшли по зову 

серця, і тому що в них віра і вони несли… (Шум у залі) Вони несли Слово 

Боже. Те ж саме вони роблять  в АТО. Чи вони потребують… Чи це їх 

потреба, щоб ми їм за це платили гроші? Я не впевнений в цьому. (Шум у 

залі) Ну, мы сейчас сделаем то, что, может быть, им и не надо, потому что 

многие из них пошли туда по зову сердца.  

 

_______________. Так, а я би…  

 

_______________.  Перепрошую, може, я не правий, но…  

 

_______________.  Так, правильно.  

Але я би ще хотів почути тоді… представники Міністерства оборони…  

 



19 

 

_______________.  Є.  

 

_______________.  Дозвольте відповісти.  

Щодо виплат по гарантії у випадку смерті, соціального захисту. 

Проблема в тому, що даний заказ не поширює на даних священнослужителів 

статусу військовослужбовця, тому на них не  поширюються жодні пільги і 

гарантії …  

 

_______________. Я готовий вам відповісти. Цю проблему ви 

врегулювали, тому що є в нас волонтери, які вже захищені. Ми це проводили. 

Всі волонтери, які знаходяться в АТО, вони теж мають соціальний статус 

учасника бойових дій як волонтери. (Загальна дискусія) Це врегульовано. 

Вони отримують статус учасника бойових дій і отримують всі соціальні 

пільги. Це 1688, ми це врегулювали спеціально.  

Якщо капелан  не йде на військову службу, тоді він є волонтером. І тоді 

це питання вже врегульовано. Ну, як мінімум.  

 

_______________.  Ну, але в той же час його Міністерство оборони 

наймає як працівника.  

 

_______________.  Де?  

 

_______________.  Воно укладає…Указ пункт 4… (Загальна дискусія)  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка.  

 

КОХАНЧУК Р.М. Дуже дякую. Полковник Коханчук Руслан 

Миколайович.  
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Значить, тут треба структурувати. Загалом, почнемо з кінця, ми 

вважаємо, що такий закон потрібен, але він потребує серйозного 

доопрацювання. Серйозного  доопрацювання.  

Почнемо з кінця. Вважаємо, що дія закону має розповсюджуватися 

лише на військових священників –  капеланів. Тобто це люди, які пройшли 

відбір, рекомендовані церквами, пройшли навчання, призначені на посади 

військових капеланів. Зараз 677 розпорядження Кабміну, яке було оголошено 

про яке, воно каже, що це мають бути цивільні військовослужбовці, позиція 

Міноборони не була врахована. Ми вважаємо, що мають бути і цивільні, і 

військові, бо хто куди хоче. Це перше. Отже на військових капеланів 

штатних. 

І друге. На священнослужителів релігійних організацій, які були 

рекомендовані релігійними організаціями до виконання цих функцій, ну, 

наприклад, в зоні АТО, як ми зараз маємо на увазі, погодження їхніх 

кандидатур з Міноборони, які на волонтерських задах здійснювали цю 

діяльність. 

Справа в тому, що закон так виглядає… Нібито під представників 

церкви, які їдуть туди, да, як волонтери, але вони не є ні священиками, вони 

не закінчили семінарії, вони не є свячені, вони можуть бути там…., але іноді 

без… вони просто з біркою капелан і це підґрунтя нібито для того, щоб, їхні 

кандидатури не погоджені з Міноборони. Є у нас рада в справах …… при 

Міноборони, де входить представники тих церков, віруючі, які служать в 

армії, представники церков цих відбирають людей, посилають, ми надаємо, 

надсилаємо їх туди в зону бойових дій, у нас більше 130 чоловік пройшло 

там, від місяця і більше побували у військах, правда тільки 10 чоловік 

отримали статус учасника бойових дій.  

Тобто ця система якось так….., но працює. 

Закон тут не зрозуміло, тут плутанина в самих поняттях. Ну, 

наприклад, не розкрито поняття військовий священний, капелан, цей термін 

сам взагалі не вживається в цьому законі. Тобто тут дія закону 
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розповсюджується на  священнослужителів зареєстрованих встановленому 

порядку релігійних організацій, які здійснюють свою діяльність ….. потреб, і 

осіб, які належать до духовного персоналу. Але визначення духовного 

персоналу у нас, здається, ну да, у нас в 40 наказі, закон не може посилатися 

на 40 наказ Міноборони. А у нас є закон про Міжнародний Комітет 

Червоного Хреста, Червоного Півмісяця, там звучить: "Духовний персонал, - 

стаття 1, - особи як військові так і цивільні. Наприклад, - то єсть, що це є, - а 

наприклад, священики, капелани, тощо". У нас получається так, пункт 1 

частини першої статті 2, він говорить, що це є священики, і пункт 2, тоже 

частина  теж говорить, що це священики і капелани, то, вибачте. Тоді дайте 

тлумачення, що є військовий капелан, що ви вкладаєте, що ви  вважаєте 

духовний персонал? Чи диякон є священиком, чи диякон є як … Він не може 

повноту таїнств давати, наприклад… Повноту функцій. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. …подождите, а вот в Минобороны  будут собирать 

теперь с Московского патриархата брать, с Киевского… 

 

КОХАНЧУК Р.М. Олександр Юрійович, у нас це  відпрацьовано все. 

40 наказ зареєстрований  у Мін'юсті. Тобто ми все це пройшли. Так ми 

прив'язуємо  не до військової частини, а до гарнізону це питання… Дитяче 

питання якби капеланства, яке має бути капеланство. Капелан у військовій 

частині не один буде, а буде в гарнізоні. В гарнізоні там в залежності  від 

чисельності теж не один буде, а п'ять, якщо п'ять… 

 

_______________. Скажіть, будь ласка. 

 

_______________. Міністерство рахує. 

 

_______________. … має статус солдата чи як? 
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_______________. Ні, він згідно з постановою Кабміну № 677 

розпорядженням ми можемо їх прийняти тільки як працівників Збройних 

сил. 

 

_______________. Працівники, правильно. 

 

_______________. Так. 

 

_______________. І вони застраховані… 

 

_______________. Тут от проблема, дійсно.  

Цей  закон запропонований  він не вирішує проблеми,  а як цивільному 

надавати статус УБД, чітко, як… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Надать… 

 

_______________. Тобто це має бути прописано в цьому законі, тобто 

суперечність не розв'язана… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. (Не чути)     

 

_______________. Ви знаєте у нас зараз проблема, нам сформувати 

треба службу фактично одна людина цим  займається в міністерстві, одна  в 

Генеральному штабі. 

 

Рибчинський Є.Ю. Ви знаєте, жодна  релігійна  основа не  зверталася  

до комітету з подібними  проханнями і дуже цікаво, що  тільки один 

батальйон "Донбас" звернувся з таким проханням. І безпосередньо Семен 

Семенченко. Тут ще, яка ситуація, багато, хто вірив колись  в Аделаджу і 

його церкву, і що будемо робити з такими церквами? Знаєте, у нас церков 
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зараз є як собак не різаних, ви вибачайте, звичайно. Ні, є канонічні  церкви  є 

православні, є католики, а   є багато різних організацій, які  збирають 

десятину і практично грабують народ. 

Я думаю, що це питання  стоїть в  зовсім іншій площині і мусить 

розглядатися в іншому  комітеті, там на поверх нижче, Комітет по  культурі і 

духовності це треба туди… Тому що зрозумійте, є і артисти, які, ото 

Мочанов, він щодня в АТО, він грає на гітарі, "на передку" так би мовити  і 

так далі. Давайте і йому дамо.  Ну, питання   дуже тонке. 

 

_______________. Євген Юрійович, я з вами  погоджуюсь в одному. 

Між іншим цей же народний депутат подав відповідний  законопроект, де ми 

розглядали на тому ж комітеті.  Було прийнято рішення,  прислухались до 

позиції Міноборони, що  ми не можемо  все врахувати,  ми повинні 

запустити, сформувати систему,  запустити її і подивитися, як вона буде    

працювати і десь через рік виходити на закон, щоб не було сиро. І 

пропонували відсунути це. Натомість   була така пропозиція, що можемо 

розглянути можливість написання  Закону про  соціальний статус  військових 

капеланів, але народний депутат  чомусь пішов  шляхом, з цього    закону він 

вичленив тільки  питання захисту тих, хто в зоні АТО. Ми говоримо  ширше. 

Ми говоримо про те, що вони можуть  бути і цивільними  і військовими, ну і 

так далі, і так далі, багато питань. 

 

_______________. У мене маленьке зауваження. Розумієте, ми мали 

вже питання щодо юридичного врегулювання добровольців. Якщо ви берете 

рік для того, щоб врегульовувати питання капеланів, які зараз там  

знаходяться, то у нас  цього часу немає. Я щиро сподіваюся і маю надію, що 

за рік у нас  цієї ситуації  не буде військової.  (Шум у залі) 

 Розумієте, а потім… Може я романтик, але я маю надію,  що  через рік 

цього не буде.  І потім у нас постане питання знову врегульовувати питання, 

що вже було рік назад. 
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_______________. Можна маленьке зауваження, воно стосується 

історії. Громадянська війна  у Сполучених  Штатах з обох боків були 

капелани.  І ті, і інші благословляли своїх воїнів на братовбивчу війну. Треба  

розуміти одну просту річ, що після того Америка взагалі відійшла від такої 

практики. Тепер  тільки збройне формування може  звернутися  до  

керівництва із проханням надати  їм такого капелана, якого вони приймають  

у свій підрозділ.  Ніяк інакше. Дякую. 

 

_______________.  Я хотів відповісти на… 

 

ШУХЕВИЧ Ю-Б.Р. Перепрошую, … (Не чути)... Ви прив'язуєте до  

гарнізону, це добре,  до гарнізону  це в мирний час  і то  знаєте,  постільки 

поскільки… А у військовий час ви ж його до гарнізону не прив'яжете, бо 

люди і на фронті, поранені, і вмираючи особливо в шпиталях і так дальше, ну 

і вбиті, потребують відповідного, самі знаєте, супроводження   духовного. 

Але є практика. Чому ви там, в Міністерстві оборони… Хто цим займається, 

до речі, в Міністерстві оборони у нас? 

 

_______________. Поки що Департамент соціальної і гуманітарної 

політики Міноборони. Але підписаний недавно, буквально 7 числа цього 

місяця підписаний Наказ міністра оборони про створення Управління з 

питань служби військового духовенства. І це буде покладено повністю на 

управління. 

 

ШУХЕВИЧ Ю-Б.Р. Ото правильно. І мають приклади цілої Європи, і 

хоч би можуть списати з одного або з десятьох …… таку компіляцію 

зробити.  

Бо, слухайте, ми дійсно… От ви нам пропонуєте, але до чого ми будемо 

прив'язуватися? 
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_______________. Юрій-Богдан Романович, я не можу вам зразу весь 

наказ описати, тому що там є модель, так би мовити, мирного часу, і на 

військові дії там передбачена інша структура трішки. Я не маю зараз часу. Я 

думаю, що це не предмет розгляду цього комітету. 

Відносно думки ВРЦ. У нас є уповноважені представники церкви – це 

Рада у справах душпастирської опіки при Міноборони. Глави церков писали 

листи, що "ось ці люди мають право говорити від імені церкви в питаннях 

душпастирства військових". І коли розроблявся цей, 40-й наказ наш, 

положення про службу, то, звичайно що… Ну, чому так довго, ми 6 місяців 

писали його, хоча нам Кабмін сказав місяць. 

Отже, відносно: військовим капеланам не треба соціальний захист. 

Може, їм не треба. Навпаки, ми маємо дані по 9 капеланів, які отримали 

поранення. Вони потребують лікування, і фактично держава ніяким чином не 

може зараз їх лікувати. Тобто закон потрібний, я повторюся, але з серйозним 

доопрацюванням. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Смотрите, мы все поняли, что он нужен, наверное, да, 

нужно выходить от парторгов к нормальной, цивилизованной, ну, как раньше 

были парторги в воинских частях, или как они там правильно назывались, но 

вот вопрос в том, что этот закон на самом деле должны вы написать. и без 

обид к автору вашего закона.  

 

_______________. Ми можемо допрацювати його разом до другого 

читання у будь-якому…  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Это вообще исключено.  

 

_______________. Розумієте, після першого читання, якщо ми суттєві 

норми не можемо…  
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Читайте Регламент.  

 

_______________. І якщо ви хочете, щоб  законопроект пройшов у 

сесійній залі, в мене була пропозиція зараз, ми би його відхилили  на 

доопрацювання. Ви би попрацювали з Міністерством оборони. 

Потребувалось би нам рішення Ради церков по цьому законопроекту, це було 

б дуже правильно з вашої  сторони, і тоді готові були б повернутися до 

розгляду цього питання.  

 

_______________.  Ми не проти, але, можливо, у Міністерстві оборони 

не настільки ґрунтовні, щоб повністю змінити цей законопроект.  

 

_______________.  Ні, так принаймні зустрітися…  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Внесите не замену. 

 

_______________.  По-перше, ви можете зробити ……….. 

все………………. (Загальна дискусія) Але, я знаю, Міністерство оборони  це 

такий бюрократичний орган, який у тому, практично, не дуже зацікавлений. 

Тому, дійсно, рік-два триватиме.  

 

_______________. В четвер …………коли цей закон набере чинності.  

Так от, то треба було би, дійсно, виробити закон такий, який би можна 

було, як то кажуть, не стидно  було би внести у сесійну залу. Він би був 

прийнятий. Ну, а тоді вже  можна його …………  

Але… Ну, я вам скажу просто, сирий. Там багато дечого. Не забувайте, 

що капелани у Львові – це є одне, капелани там, в Маріуполі, Широкіно – це 

є зовсім інше. Ні, то статус ніби один і той самий, але там він учасник 

бойових дій, а він таки учасник, а тут… А тут він у далекому Львові… Він 
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там може бути і цивільною особою. Хоча і не повинно було бути. Він би мав 

бути при військовій частині і виконувати свої обов'язки. …………….. 

 

_______________.  Ми би просили за основу. Але як позиція комітету.  

 

_______________. Ні, так, ви розумієте, так, якщо ми за основу, то при 

доопрацюванні ми не зможемо, там, наприклад, якщо Міністерство оборони 

буде великі зміни, зауваження, ми фізично не зможемо їх звідти вилучити і 

тоді він не пройде. Законопроект потрібен. Якщо ви хочете, щоб він 

розглядався в сесійній залі, щоб ми його підтримали, наша пропозиція, ми 

відхиляємо на доопрацювання зараз, ви працюєте разом в робочій групі з 

Міністерством оборони і доопрацьований ми вносимо на розгляд. Ми від 

себе даємо слово, ми оперативно його розглянемо. Нормально?  

 

_______________. Тоді ставимо на доопрацювання.  

 

_______________. Хто за це?  

 

_______________. Хто – "за"?  

 

_______________. І домовляйтесь обмінятись телефонами і все… 

Дякую.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Так, шосте питання про проект Постанови про 

внесення змін до Постанови Верховної Ради України "Про обрання голів, 

перших заступників, заступників голів секретарів, членів комітету Верховної 

Ради України восьмого скликання та обрання голови Спеціальної 

контрольної комісії Верховної Ради України з питань приватизації" (2209). 

Все, да, чиновники могут идти.  
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_______________. (Не чути) 

 

_______________. Ні, ні, потім ще одне є.  

 

_______________. Ні, ні, там… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. А, ще сьоме є. Сьоме. Сьоме…… Да. Доповідайте, 

…….  

 

_______________. Цей проект постанови ми винесли, тому що тут 

стосується народного депутата, який пропонується, щоб прийти до нас на 

посаду секретаря комітету. Це Маркевич Ярослав Володимирович.  

Цей проект постанови сьогодні ж розглядається головним комітетом, 

Комітетом з питань регламенту. Тому тут… 

 

_______________. Цей, цей… 

 

_______________. Це наш. Це наш. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Це квота "Самопомочі" і мы только за, чтобы у нас 

был секретарь… 

 

_______________. Накінець-то, щоб поповнилось ще одним дієвим… 

 

_______________. Голосуємо?  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Да.  

 

_______________. За основу і в цілому. 
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ГОЛОВУЮЧИЙ. За основу і в цілому.  

 

_______________. Олександр Юрійович, в мене до вас пропозиція. Ну, 

я розумію, що це якось може не потрібно… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Всі підтримують це?  

 

_______________. Що ми…… І все.  

 

_______________. Да. Да.  

 

_______________. Все. І ………. 

 

_______________. Щоб вони розказали. Ось повинен бути…. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Доручення секретаріату підготувати от всі 

матеріали… 

 

_______________. ………Володимир Борисович це озвучити і сказати: 

"Хлопці, голови фракцій, будь ласка, розберіться з вашими депутатами… 

 

_______________. Голови фракцій  

 

_______________. Але є голови фракцій. А вони і є головами фракцій. 

Ну, тут цей порядок був… 

 

_______________. Тут є голова фракції, сидить, працю.. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Підготувати, будь ласка, добре?  
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Сьоме питання. Все, шосте ми пройшли. Сьоме питання. Щодо 

діяльності Комісії у справах колишніх партизанів Великої Вітчизняної війни 

1941-45 років при Верховній Раді України. Доручення Голови Верховної 

Ради України за номером 139685 від 1.07.2015 року. Наталія ………., будь 

ласка. 

 

_______________. У листі акцентується увага… 

 

_______________. Так він буде розширюватись, статус, в принципі. 

 

 _______________. А то, що він буде пошуками тих поховань часів 

наполеонівських війн? 

 

_______________. Ні. Ну, отих, що загинули в АТО, може, вони… 

 

_______________. Ні, то АТО. Ми про то, то буде. Але тут ведеться не 

про то. А про увіковічення і шанування, і розшук, і тому подібне. Отже, я 

вважаю, що цю комісію не треба. Є така пропозиція навіть працівників цієї 

комісії, - переформатувати її. І в зв'язку з прийняттям тих антикомуністичних 

законів, зробити її Комісією з питань національно-визвольних рухів ХХ 

сторіччя. 

 

_______________. Партизанських рухів. 

 

_______________. Ну, і партизанських, так, підпільно-партизанських 

рухів ХХ сторіччя. Все. Розширити і оставити. Ну, реорганізацію відповідну. 

 

_______________. Правильно. 

 

_______________. Ну, і все. 
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Так, тому що треба всіх сторін, правильно? Нація ж 

єднається зараз? 

 

_______________. Так, всіх. Так. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Цілком слушна пропозиція. Будь ласка. 

 

РИМАР В.Ф. Голова комісії Римар Володимир Федорович. Це питання, 

що вніс пан Зайчук на ім’я Володимира Борисовича Гройсмана воно 

надзвичайно актуальне і цікаве і на  сьогодні, і на вчора. А чому? Тому що  

партизани Великої  Вітчизняної війни визнані  всім світом, всім світом, які 

воювали на території України під час  41-45 років і в Західній Європі. Якщо 

сказати, який  внесок ми внесли у Західну Європу, 206  з'єднань  очолили 

партизанські керівники України, безпосередньо у Франції –  57,  90 – в 

Чехословаччині, 24 – в Італії, 13 – в  Югославії,  10 – в Болгарії і в інших 

країнах. Внесок колосальний. І цим керував Український штаб 

партизанського руху, який очолював партизанський рух на  України десь  з  

42-го року під час Великої  Вітчизняної війни, коли він був утворений при… 

 

_______________. (Не чути) 

  

РИМАР В.Ф. Так, тепер партизани України, наші партизани, котрих ми 

сьогодні ісповєдуєм,  знищили  465 тисяч ворогів… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Со всем уважением, пожалуйста,…. 

 

РИМАР В.Ф. Не треба історії. 

А тепер, а тепер  комісія  працює багато років, 67 років безпосередньо 

за участю вашого комітету, Олександр Борисович,  два ваших члени 



32 

 

секретаріату комітету  консультанти працюють у нас, ми працюємо з ними 

паралельно. І два штатних працівника, які працюють від Верховної Ради, 

голова  і відповідальний …………., які знаходяться на оплаті, але вони  не за 

державними службовцями. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Давайте по сути вопроса. 

 

РИМАР В.Ф. По суті. А тепер по суті. Якщо комісію за пропозицією 

Зайчука  передавати  в комітет,  він дав пропозицію службі передати. Але ми 

з вами ……. зв'язані, ми все знаємо один про одного, і ви безпосередньо. 

У нас прекрасний музей, у нас картотека знаходиться. Ваші люди там 

знаходяться. Архів ми здаємо, уже половину здали, половину здаємо. Архів 

дуже великий. 

Ми можемо залишатися, в смислі комісія, або як підрозділ, з функціями 

такими, і при комітеті. Це наша пропозиція. Або при державній службі, яка 

підпорядкована Кабінету Міністрів, з тими ж функціями, без втрат, без 

нічого. 

І за пропозицією пана Шухевича, ну що ж, це питання теж слушне. То 

теж люди, які з України, воювали за Україну, боролися. І чому… Да, і давно 

стояло це питання, що нам хотіли віддати функції і про атестацію УПА і 

інших вояків. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Есть два предложения. Одно предложение: передать 

в госслужбу. И второе предложение – это переименовать, сделать его более 

широким і залишити при Верховній Раді. Правильно? 

 

_______________. Це офіційно, ну, я ж просив, теж вніс пропозицію, 

що залишити комісію при комітеті, при вас. І це також пропозиція. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. При комитете - это и есть при Верховной Раде. 
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_______________. Ну хорошо, хорошо. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Вот есть две пропозиції. Сейчас еще послушаем… 

 

_______________. Ще дайте я два слова ще… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. ……….. два слова, если можно. 

 

_______________. Можна в процесі передачі в держслужбу її 

переформатувати і перейменувати. Ну, в процесі це зробити, і нормально. 

Тому що, я розумію логіку Верховної Ради. По-перше, ми хочемо зменшити 

фінансування, витрати. А, до речі, у держслужби буде більше фінансування і 

краще, ніж у Верховної Ради буде. 

 

_______________. Ну звичайно! 

 

_______________. Тобто там буде краще, я говорю з… фінансової… З 

фінансової сторони там буде краще.  

По-друге, Верховна Рада хоче займатися лише законодавчою 

діяльність. Тобто ці невластиві…  Це властива функція, вона потрібна. Але 

так воно було історично, то, певно, сенс є в передачі. Чи вам нема чого 

боятися, реально? (Шум у залі)  

 

_______________.  Де дадуть туди, то там буде Дерев'янко, як то він 

над Зайцем… начальником чи що?  

 

_______________.  Голова.  
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_______________.  … Голова тої комісії, так? Так то вже  зміниться, він 

буде мати функції одні і другі. То треба творити все ж таки, творити якусь 

комісію вже при Дерев'янкові, бо, знаєте… то вона або  розчинить… Ну, 

трошки сумнівно – передати туди.  

Дальше, тут було сказано, що архів передають і вже частково передали. 

Слухайте, а як ви передали? Є акт прийомки-передачі………….. ліквідації 

нема.  

 

_______________.  ……… законом передається.  

 

_______________.  При чому?.. Чекайте, закон якби був закон, 

ліквідувати комісію, ну, у справах… (Шум у залі) Ну, тоді ви не могли б 

архіву передавати… Яким……….  

 

_______________.  …………. передавати. Ми взяли дозвіл у 

керівництва Верховної Ради, яке звернулось із пропозицією передати архів. 

Тому що він… Ми маємо право зберігати чотири роки, а ми його зберігали 50 

років.  

 

_______________.  З 1948 року.  

 

_______________.  Це порушення було, грубе порушення ведення…  

 

_______________.  ………  

Ну, по-перше, я в любому випадку, чи воно залишиться при Верховній 

Раді, чи буде у Дерев'янко, то треба перейменувати, бо і там, і там люди, 

і……………. шанувати. Це моя особиста думка, я дуже вдячний, що ви 

підтримуєте………..  

 

_______________. І ще…  
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_______________. Чекайте-чекайте!  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. По-друге, давайте ми відпрацюємо з комісією 

Дерев'янко, як це може бути: це департамент чи це можна зробити при ньому 

комісію? Як це буде фінансуватися. І положимо вам на стіл два варіанти. 

Який ви приймемо, так ми і погодимо.  

Пане Юрію.  

 

_______________.  Так …….. приймемо.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Может, мы просто найдем такую форму, чтобы там 

були голова, щоб це було нормально і представницький, в приміщенні. 

 

_______________. (Не чути) 

Тут Міністерство оборони, тут Верховна Рада, якби то мало виглядати, 

знаєте, ….всі ті бюрократичні ті, ну і як маєте там вписувати, як воно там 

буде функціонувати, то з Дерев'янко також, а то він скаже: "Спаси, Господи, 

ще на мою голову один…". 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Це така справа, це в обов'язок. 

Не хоче працювати - не буде працювати, хоче працювати – пускай 

працює. 

Пане …. вибачте, в цьому випадку все гораздо просто. 

 

_______________. (Не чути) 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Да, будь ласка. 

Послухайте, ще раз кажу. 
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Ми запропонуємо вам варіант, принципи, скільки там буде штатних 

одиниць, як це буде називатися, яка це буде форма, ми запропонуємо вам 

варіант. І потім, тому що, я думаю, що всі мене підтримають, ми против того, 

чтобы кого-то передавливать, старых людей и мы против любого давления, 

да, давления. Но с другой стороны, ну действительно Верховная Рада, она 

несет контрольные функции, а не исполнительные, ну это прямая норма 

Конституции. 

Поэтому вот я предлагаю на следующее заседание мы подготовим 

материалы… 

 

_______________. (Не чути) 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Слушайте, может мы… 

 

(Загальна дискусія) 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Мы же не знаем еще этого. 

 

_______________. (Не чути) 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Смотрите, еще раз говорю, на следующее заседание 

мы перенесем принятие решения. До следующего заседания мы предоставим 

вам возможные варианты, что вы подумали и уже потом, с осознанным 

решением, мы это решение приняли, а пока мы сейчас должны дать 

доручення, я совершенно согласен.  

Ми маємо право доручення давати? Добре. 

 

(Загальна дискусія) 
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Давайте дадим доручення, чтобы нам предоставили 

Деревянко видение этого процесса на виконання доручення пана Гройсмана. 

Добре? 

І термін поставте, будь ласка. І термін постав.  

 

(Загальна дискусія)  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Місяць?  

 

ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ. Два. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ні, місяць. Ну коли місяць – не ставиться, тому що це 

автоматически місяць. Все, добро, и мы тогда вам просто дадим материалы и 

решение уже примем, когда будем видеть картинку. Но в любом случае 

переименовать, чтобы это корригировалось с законом Украины, который 

принят.  

 

_____________. З перейменуванням? 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. З перейменуванням – це в любому випадку. Всім 

дякую.  


