
СТЕНОГРАМА 

засідання Комітету у справах ветеранів, учасників бойових дій, 

учасників антитерористичної операції та людей з інвалідністю 

від 01 липня 2015 року 

Веде засідання Голова Комітету ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Всем – добрый день! Разрешите открыть  заседание  

комитета. Кворум у нас есть 5 человек. Надеюсь, что и Максим Бурбак 

подъедет. По уважительным причинам, говорил, что  он чуть опоздает.  

Начнем традиционно с избранием секретаря комитета. Ну есть 

процедура, ее нужно выполнять. 

Кстати, сегодня подходил лидер фракции "Самопоміч" (это так, для 

информации), сказал, что они уже вызначились, кто будет секретарем. Он 

назвал призвище, но я не дуже пам'ятаю, правду кажу.  (Шум у залі) Чоловік. 

Вот… тому може на цьому тижні ми там і проголосуємо. Якщо ні, на 

слідуючому тижні буде секретар.  

Прошлый раз у нас был секретарем Максим. В этот раз предлагаю 

Женю Рыбчинского секретарем. Ну так по кругу пойдем.  

Кто – "за", прошу проголосовать. Женя, ты - "за" или нет?   

 

РИБЧИНСЬКИЙ Є.Ю. Я – "за".  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Руку поднимай. Иначе у нас не получается кворума. 

И так по кругу просто будем идти  пока… 

Переходим к повестке дня. Пункт 1. Проект Закону про внесення змін 

до статті  10 Закону України  "Про статус ветеранів війни і гарантії 

соціального захисту" щодо посилення захисту Небесної Сотні (реєстраційний 

номер 2022а). Третьяков. 

Наталия Васильевна, расскажите про  закон…. 
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ШАМБІР Н.В. Законопроектом пропонується внести зміни до статті 10 

Закону "Про статус ветеранів і гарантії соціального захисту" і поширити дію 

цього закону на членів сімей осіб, які загинули або померли внаслідок 

поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень  здоров’я, одержаних під 

час участі Революції гідності. Тобто йде мова про героїв Небесної Сотні. 

При цьому наголошується, що ця норма не буде поширюватися на 

членів сімей працівників міліції, всі які проходили службу в правоохоронних 

органах спеціального призначення, всіх інших військових формувань, які 

загинули або померли внаслідок поранення, каліцтва, контузії чи інших 

ушкоджень здоров'я, одержаних при виконанні службових обов'язків, 

пов'язаних з подіями Революції гідності.  

Ну в принципі ті, які були як би… стали причиною те, що  загинули 

наші люди.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Предлагаю… Да, говорите.  

 

ШАМБІР Н.В. Висновок Науково-експертного управління про те, що 

законопроект доцільно прийняти за основу депутатам при розгляді в 

першому читанні. В принципі робиться тільки два  зауваження: щодо коштів 

(ну  узгодження з Бюджетним кодексом) і щодо цієї норми, коли поширення 

на працівників міліції. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Мы… может быть эту норму просто ввести с 1 

января. 

 

ШАМБІР Н.В. Можливо, да. Ну тут, в принципі, невелика кількість цих 

людей. Їх там буквально в межах 20 осіб, то це не ті видатки, які…  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Минфин есть? 20 человек. 
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______________. … сказали, що в принципі цей законопроект, 

поданий… (Не чути) ….ми вважали все ж таки здійснити хоча б 

…попередньо. Тому що була якась інформація з приводу того, на яку 

кількість буде поширюватися цей законопроект. І в подальшому можливо 

розглянути, ну з урахуванням того, з урахуванням фінансово- економічної…  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Давайте активистов Майдана послушаем.  

 

_______________. Доброго дня шановна комісія, шановні члени…  

гості! Ще раз хочеться подякувати від ініціативної групи ….. Майдана за 

підтримку комітету щодо всіх наших ініціатив, зокрема цього законопроекту, 

що спільно розробили. І, дійсно, цей законопроект надзвичайно важливий 

саме для  родин Небесної Сотні, для матерів, які залишилися, для дружин, які 

залишилися без годувальника, без сина або батька.   

І, дійсно, минулого року, коли Президент нагородив орденом Героя 

України всіх тих наших героїв, які полягли на Майдані, вони отримали 

статус, статус і визнання держави. Але, на жаль, їхні родини  не отримали 

соціальний захист, соціальні гарантії, пільги,  які би їм були би в нагоді для 

навчання дітей, оплати комунальних послуг, інших витрат.  

 Тому цей законопроект, він надзвичайно важливий. Його вже родини 

Небесної Сотні очікують понад рік, вже майже півтора. Тому в принципі я би 

хотів звернутися від імені всіх, хто постраждав на Майдані, від імені родин 

Небесної Сотні до комітету все ж-таки цей законопроект рекомендувати 

Верховній Раді прийняти в першому читанні і зразу в цілому. Тому що до 

другого читання фактично нам немає що змінювати. 

Щодо зауважень Мінфіну, ну, в принципі це "Перехідних положень" 

питання дійсно дискусійне бюджету. Це можна передбачити в "Перехідних 

положеннях", які не потребують додаткових змін через Апарат Верховної 

Ради. А щодо пункту, який не поширюється на працівників правоохоронних 
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органів, то аналогічний пункт, він вже прийнятий у Верховній Раді в статті 7 

цього законопроекту і підтриманий комітетом.  

Тому, дійсно, говорили не раз, щоб працівників правоохоронних 

органів, інших органів силових, там внутрішніх військ і прирівняних, на них 

поширюються дії спеціалізованих законів про міліцію, про службу, які 

передбачають пільговий режим і щодо їхніх родин. І отримання соціальних 

пільг і соціального захисту родин тих правоохоронців, які загинули під час 

виконання, наголошую, виконання службових обов'язків. Вони вже захищені. 

Тому другий раз вони не потребують захисту. І буде неправильно, якщо ця 

норма буде розповсюджуватися. І подвійна якби соціальна гарантія, і 

соціальна пільга, - одне і те ж.  

Тому ця норма закону, вона фактично повністю дублює статтю 7 і 

щодо поранених майданівців, які мали статус інваліда війни. Отже, тому я 

все ж таки просив би розглянути можливість рекомендувати Верховній Раді 

це підтримати в цілому і за основу в першому читанні. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. О каком количестве человек мы говорим? 

 

_______________. На сьогоднішній день є, було, вірніше, 99 чоловік, 

які загинули під час подій Революції гідності. І за останній рік три тяжко 

поранених майданівця, на жаль, теж вже померли. І таким чином, вже на 

сьогоднішній день це 102 родини, які залишились без годувальника, без 

батьків… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я специально задал вопрос на самом деле, какие 

розрахункы Минфину надо. Потому что эта цифра, ну, настолько известна 

всей стране и всему миру, количество людей, которые погибли. Ну, сами 

посчитайте, ну, честно говоря. Я просто специально попросил озвучить, да, 

майдановцев. Правда, все майдановцы здесь. Ну какие расчеты нужны на 102 

человека? Согласитесь, что… Согласны, да, наверное, со мной… 
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_______________. Я з вами згідна, але наразі я коментую майже  

офіційну позицію Мінфіну, тому що… 

 

_______________. Дивіть, будь-яку цифру помножте на  100, два 

нолика додаєте, і буде та цифра. 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Смотрите, смотрите, я боюсь, что это не офіційна 

позиція, а шаблонная позиция. Это приблизительно разные вещи, чуть-чуть 

разные  вещи  между вообщем шаблоном и подходом. Вот мое ощущение 

такое, что это шаблонная позиция.  

Есть еще, кто что-то хочет выступить по этому вопросу?  Будь ласка. 

Представляйтесь, будь ласка. 

 

МАШКІН В.Г. Заступник голови правління Пенсійного фонду  України  

Машкін Владислав… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Микрофон. У нас стенограмма ведется так, что   

нужно…. 

 

 МАШКІН В.Г. З приводу розрахунків, які робилися, у нас є інформація 

про  94 члени сім'ї загиблих   Героїв Небесної Сотні, але це цифра людей, які 

нині одержують пенсію у зв'язку з втратою годувальника, і тим, яким 

робиться доплати відповідно до постанови уряду. Виходячи з формулювання, 

яке зазначене в законі, це коло буде розширюватись. Я просто хочу внести 

ясність щодо кількості. Це коло буде розширюватися, оскільки не всі мають 

право  на пенсію   у зв'язку  з втратою годувальника. У когось не було  стажу,  

хтось не має права на сьогоднішній день і тому подібне. Тому це не буде у 

будь-якому випадку більше  300  людей, якщо так  рахувати. Тому справа не 

в грошах,  справа все ж таки, я хочу наголосити на тому, що насправді 
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Пенсійний фонд встановлює відповідну надбавку до пенсії на підставі 

документу. Тобто видається певне посвідчення органами соціального 

захисту. На підставі нього проводяться  виплати. Для того, щоб  не було 

ніяких  непорозумінь все ж таки, кому видавати, кому не видавати, бо список 

Героїв Небесної Сотні, членів сімей, яким виплачується оця доплата до пенсії 

у зв'язку з втратою годувальника. він  затверджений  Мінсоцом згідно з 

МОЗом і громадськими  організаціями. І аналогічний механізм, якимось 

чином тут треба  передбачити, оскільки формулювання те, яке зазначене, 

воно дає дуже розширене  трактування, і ним можуть  просто скористатися 

люди… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Так вы своей постановой, внутренними документами 

Кабмина    и регулируйте. (Шум у залі)  Как правило,  в законе это не 

регулируется, это вечная дискуссия… 

 

МАШКІН  В.Г. Ми б врегулювали, якщо б закон давав… Вибачте-

вибачте! Якщо б закон  давав повноваження чи Кабінету Міністрів, чи ще 

комусь щось визначити, це може тоді визначити хтось, якщо закон не дає 

таких повноважень, то це є норма прямої дії і вона має виконуватися.  

 

ШАМБІР Н.В. В чому плані… членів сім'ї? 

 

МАШКІН  В.Г. Перелік, порядок визначення цього переліку.  

 

ШАМБІР Н.В. В законі в статті 10 чітко написано "до членів сім'ї 

належить", і  через п'ять абзаців перераховані члени сім'ї. Цей перелік є 

вужчий від тих осіб, яким ви призначаєте пенсію. Тому я не згідна з тим, що 

ви кажете, що число буде розширюватися, воно буде звужуватися. Тому що в 

нашому законі вужче категорія осіб, яким ми надаємо статус, на яких 

поширюються. Тому навколо цієї цифри – 100… Чому ми сказали "менше"? 
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Тому що є загиблі люди, у яких немає членів сім'ї, на яких буде 

поширюватися. Ну, немає тут, наприклад, дітей неповнолітніх. Ще дружина, 

чоловік не досягли пенсійного віку, їм не призначається, не виплачується у 

зв’язку з цим пенсія. Тому… Ну, навіть візьмемо 100 чоловік, да? Ну, ця 

цифра…  

 

МАШКІН  В.Г. Ну, мова не в цифрі. Я вже сказав, що мова не в цифрі. 

Тут не буде  чогось  такого … 

 

ШАМБІР Н.В. Вам  потрібно підтвердити тільки факт загибелі саме під 

час ………. . У вас є наказ, який затвердив, хто загинув. Що вам ще потрібно? 

……… порядку подання документів, напишіть, що користуєтесь цим 

переліком. Все! (Запис відсутній) 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. … мы с этими законами просто запоздали и так очень 

надолго. Ну… 

 

_______________. (Не чути) 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Да. Это уже как-то выглядит, на самом деле, 

выглядит так, ну, не очень, уже это называется, вот это вот вспомнили, да. 

Поэтому мое предложение: просто принять его за основу и в цілому, не 

растягивать и быстро его провести, попробовать даже на этой сессии 

пленарной. Кто за такое предложение? За основу і в цілому? 

Мы уже тогда… (Мікрофон вимкнено)  

Друге питання – проект Закону про внесення змін до деяких законів 

України щодо забезпечення функціонування реабілітаційних установ для 

інвалідів та дітей-інвалідів (реєстраційний номер 2042)  урядовий. 

Доповідає Полякова Оксана Юріївна. 
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ПОЛЯКОВА О.Ю. Шановний  головуючий, шановні народні депутати, 

присутні, цей законопроект і далі з ним в комплекті іде інший законопроект, 

їх треба розглядати одночасно, тому що вони один без одного не можуть 

бути... 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Давайте я его зачитаю, с вашего позволения. 

 

ПОЛЯКОВА О.Ю. Да.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Это третий законопроект, проект Закону про 

внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо забезпечення  

функціонування реабілітаційних центрів... реабілітаційних установ для 

інвалідів та дітей-інвалідів (2041а), урядовий. 

 

ПОЛЯКОВА О.Ю. Да. Урядовий. Це два закони... 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Это пакет. 

 

ПОЛЯКОВА О.Ю. Це пакетні законопроекти, тому що зміни до  

Бюджетного кодексу мають вноситися окремими законопроектами. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Да. 

 

ПОЛЯКОВА О.Ю. Справа в тому, що Законом про основи соціальної 

захищеності визначено напрямки використання коштів фонду соцзахисту 

інвалідів, які збираються від роботодавців, які не виконують норматив з 

працевлаштування інвалідів. І ми всі розуміємо, що якщо роботодавці 

сплачують кошти за невиконання нормативу по працевлаштуванню людей із 

інвалідністю, вони бачать, що ці кошти мають спрямовувати саме на 

працевлаштування їх на інших підприємствах, які будуть забезпечувати цю  
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гарантію для людей з інвалідністю. Проте у зв'язку з фінансовими, ну, такими 

складними ситуаціями вже протягом багатьох років в закон були внесені 

зміни, і на ці видатки, на адміністративно-господарські санкції були 

покладені ще обов'язки фінансувати реабілітаційні установи: установи 

професійної реабілітації і установи соціальної реабілітації дітей-інвалідів. 

З боку роботодавців постійно викликало це заперечення, бо це 

вважалося нецільовим використанням коштів фонду, хоча ця норма 

передбачена законом. І, таким чином, ми пропонуємо всі ці видатки все-таки 

покласти на державний бюджет, якщо це державна установа, і на бюджети 

обласного і місцевого рівня, якщо це комунальна установа. А кошти, які 

збираються наслідок адміністративно-господарських санкцій, спрямовувати 

саме на працевлаштування людей з інвалідністю. 

Довідково хочу сказати, що на сьогодні за рахунок коштів 

адміністративно-господарських санкцій утримується 9 реабілітаційних 

крупних установ, які забирають на себе більше ніж 50 відсотків зібраних 

адміністративно-господарських санкцій. І, таким чином, вносячи зміни до 

цих двох законопроектів, до цих двох законів, ми врегульовуємо питання, і з 

2017 року, якщо законопроекти будуть підтримані і проголосовані, бюджет 

буде утримувати ці установи за бюджетні кошти. 

Все, я закінчила.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Что скажет Минфин?  

 

ПОЛЯКОВА О.Ю. Мінфін погодив нам законопроект. 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Вы ж не Минфин, подождите, дайте послушать.  

 

_______________. Наразі у мене висновок, офіційний висновок 

Мінфіну, де Мінфін сказав, що все ж таки перекладання цих функцій на 

державний бюджет – це додаткові видатки. Тут ……. сума близько 90-95 



10 

 

мільйонів гривень. Тому до цього… ну, оскільки це урядовий 

законопроект… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я запутался. И все члены комитета запутались. Вы 

"за" или против? 

 

_______________. Ну, наразі висновок такий, що Мінфін не підтримує 

ці два законопроекти… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. А что нам делать, умным и красивым: направо или 

налево? 

 

ПОЛЯКОВА О.Ю. Ну, його схвалив уряд, і в нас є висновок Мінфіну. 

 

_______________. Це, да, рішення уряду… 

 

_______________. Тобто тепер відповідальність покладається на нас?  

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Какие еще мнения есть? Кто-то что-то хочет по этому 

закону выступить? Будь ласка. 

 

_______________. … що громадські організації та їх підприємства, в 

принципі, чекають змін до Бюджетного кодексу. Єдине, на що ми звертаємо 

вашу увагу, народні депутати, на висновок на проект Закону вже 2042а щодо 

термінології. До другого читання просимо це врахувати, тому що, на нашу 

думку, все ж таки реабілітаційна установа – це може бути як установа, як 

підприємство і як заклад. Тому в діючій нормі законі з цього приводу, ну, це 

є дійсно доречно. Зараз дуже актуально це питання. Дякую. 
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Предложение "за основу", поддерживаем 

Минсоцполитики традиционно или… 

 

ШУХЕВИЧ Ю.-Б. Р. Якого там має вступити цей закон в силу? 

 

_______________. З 1 січня 2017 року. І тільки з цієї позиції Мінфін 

нам погодив без зауважень ці два законопроекти. 

 

ШУХЕВИЧ Ю.-Б. Р. З 2016-го чи 2017-го? 

 

_______________. З 2017-го. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Через полтора года? 

 

_______________. Да. 

 

_______________. Всі розуміють, що Кабмін цей не доживе до 2017 

року, а виконувати буде наступний, я правильно розумію? Цікаво. 

(Загальна дискусія) 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. У меня просто вопрос простой. А зачем его сейчас 

принимать вообще? 

 

_______________. Якщо ми його не приймемо зараз, ми його не 

приймемо ніколи. Тому що завжди Мінфін нам його заперечує і пише, що 

видатків немає. А так ми будемо планувати ці видатки завчасно. 

 

(Загальна дискусія) 

  

_______________. Так правильно, ми не встигаємо вже на 2016-й. 
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(Загальна дискусія) 

 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. А чего вы так поздно внесли?  

 

_______________. Ми його три роки розробляємо і погоджуємо, ми 

його вносили завчасно. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Пока все вот мы работаем в этом комитете, мы его 

первый раз видим. 

 

_______________. Ні, так ми ж не могли вийти за межі Мінфіну. Нам 

Мінфін не погоджував. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Хорошо, ладно. (Шум у залі) 

В 2017 году найдут, понятно. Это, как говорит, "в 1917-ом мы найдем 

все", да?  

Предложение: принять за основу. Кто - "за"? Спасибо. Единогласно. Я 

имел в виду оба законопроекта: 2042 и 2041, - поскольку они пакетные, 

принять за основу. 

Четверте питання: про проект Закону про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо соціально-психологічної реабілітації 

учасників бойових дій, які брали участь в АТО. Законопроект 2838. Здесь 

много у нас соавторов: Барвиненко, Герега, Князевич, Острикова, 

Шинькович. Хто буде доповідати? 

 

_______________. Олександр Юрійович, сказали, що мав бути 

Шинькович, але він чомусь не прийшов. Ми його виносимо вже другий раз, 

цей законопроект… 
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(Загальна дискусія) 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Давайте мы еще раз его перенесем. 

 

_______________. П'ять авторів – і жодний не знайшов часу? 

 

_______________. Нам підтвердили, що буде Шинькович. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Давайте его тогда перенесем, не будем 

рассматривать, с вашего позволения. 

П'яте питання: про проект Закону про соціальний захист 

священнослужителів, які здійснюють свою діяльність в районі ведення 

бойових дій чи АТО. Законопроект 2993, Семенченко. 

 

ШАМБІР Н.В. Просить перенести. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Просить перенести. Ми перший раз його 

розглядаємо? 

 

ШАМБІР Н.В. Перший. 

 

(Загальна дискусія) 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ну, пускай он доложит его, ну, мы все равно… Как, 

он просит перенести, мы решение не можем принять по нему… Давайте 

перенесем. Якщо немає заперечень, послухаємо, що... Семенченко і 

перенесемо це питання. Добре? Домовилися. 

Шосте питання, проект Закону про внесення змін до статті 9 Закону 

України про гуманітарну допомогу (щодо недопущення затягування строків 
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проведення санітарного, ветеринарного, фітосанітарного, радіологічного та 

екологічного контролю гуманітарної допомоги). Законопроект 1509 – это 

законопроект... Как?  

 

ШАМБІР Н.В. Константіновського. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Константиновского, если помните, мы его 

рассматривали в первом чтении. Есть якісь зауваження у нас до нього? 

 

_______________. Да, Олександр Юрійович. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка. 

 

_______________. Суть законодавчої ініціативи, яка була прийнята в 

першому читанні, в тому, щоб Міністерство соціальної політики впродовж 

одного дня після прийняття рішення – після визначення відповідних товарів 

гуманітарної допомоги, надсилали відповідне рішення до всіх цих органів, 

які проводять оці види контролю. І ці органи повинні впродовж не більше, 

ніж семи днів, провести, ну, оформити всі, всі документи, які передбачені і 

під час проведення контролю, і за результатами контролю. 

За результатами обгово... ну, опрацювання цього питання в комітету, 

ну, ми виносимо на ваш розгляд трошки іншу, в межах цієї законодавчої 

пропозиції, але трошки іншу пропозицію. Якщо просто надсилати це рішення 

до відповідних органів, так, воно буде іти в паперовому вигляді мінімум 

тиждень – це за доброго дива, тобто скорочення часу розгляду не буде.  

Тому така пропозиція: Міністерство соціальної політики в той же день 

після того, як винесе рішення про визнання товару гуманітарною допомогою, 

розміщує на сайті своєму, це ж саме роблять, якщо прийметься закон 2532 і 

обласні державні адміністрації. І от розміщення на сайті вже є підставою для 
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того, щоб це рішення застосовували всі органи і в тому числі, які проводять 

фіто... ну, ці всі контролі. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. (Не чути) 

 

_______________. І після.... 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. ...тех, у нас больше нет тех, кто не касается там эти 

законы… Все могут… Минсоцполитики не надо уходить еще. 

 

_______________.  Есть, есть і інші. 

Наступна законодавча пропозиція. Одержувач гуманітарної допомоги 

звертається до любого органу, який проводить контроль, він повинен 

впродовж не пізніше наступного дня взяти зразки, якщо це передбачено, що 

потрібно брати зразки, і не пізніше 8 днів (ми трішки даємо один  день, тому 

що, якщо беруться зразки, то все одно нам сказали, що 7 днів – це 

мінімальний строк, протягом якого, коли беруться зразки, можна зробити там 

дослідження), тому ми даємо один день.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. У нас сайт не является по закону средством массовой 

информации.  

 

 _______________. А якщо в урядовому полі? 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Какой? 

 

________________. На сайті, наприклад, Державного агентства 

земельних ресурсів публікується рішення про проведення земельних торгів. 

Це теж офіційна інформація, і крім цього більше ніде не можна побачити 

земельні торги по всій Україні. 
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Что? Мікрофон для стенограми.  

 

ПРОТАС С.В. Святослав Протас, виконуючий обов’язки  Голови 

Держсанепідслужби України. 

З приводу офіційного сайту, то взагалі по гуманітарній допомозі по 

закону ведеться єдиний реєстр гуманітарної допомоги. Після того, коли 

приймається рішення, що це вантаж гуманітарний, вносяться туди відомості. 

До цього реєстру є доступ у митників, бо якщо там немає цього вантажу, то 

митники його не оформляють. 

А з приводу законопроекту, безумовно, ми підтримуємо будь-яку 

ініціативу, яка спрямована на спрощення надання цієї допомоги, але хочу 

зазначити, що така редакція (на жаль, ми тільки включилися в процес між 

першим і другим читанням) вона абсолютно не вирішує проблему, яку 

порушують волонтери. Поясню чому.  Тому що для волонтерів не стільки 

строк на сьогодні практично по всім органам зелене світло включено і 

першочергово і "днем и ночью" ми розглядаємо, підписуємо і 2-3 дні, 

максимум – тиждень – виходить документ. Питання в тому, що збирається 

гуманітарна допомога будь-де,  у кого-де, хто може і не завжди є документи. 

І ми тоді стаємо заручниками ситуації, коли, з одного боку, як державний 

службовець без відповідного переліку ми не можемо прийняти рішення, а, з  

іншого, як громадяни ми розуміємо, що хлопцям, зокрема в АТО, це 

необхідно і це стає проблемою, каменем спотикання.  

Уряд уже двічі спрощував порядок, є Постанова  544, яка регламентує 

порядок митного оформлення вантажів, гуманітарної допомоги. І на період 

антитерористичної операції уже на сьогодні  ця гуманітарна допомога від 

визначених донорів, куди  входить Червоний Хрест, а на сьогодні взагалі 

будь-який уповноважений урядом іншої держави, інших органів 

уповноважених організацій, вони взагалі не підпадають під заходи 

нетарифного регулювання, тобто контроль ні санітарний, ні фіто санітарний 
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цих вантажів не проходить. Але  два питання: це, по-перше, що  ця постанова  

виключно на період АТО, а друге питання, що тут визначені організації 

конкретні, що не дає можливість всім волонтерам брати участь в тому. Тому, 

якщо є можливість,  по Регламенту між першим і другим читанням трошки 

поміняти зміст, то ми би пропонували зняти нетарифне регулювання для 

гуманітарної допомоги для кризових для держави періодів. Наприклад,  

надзвичайний стан, воєнні дії, особливий період. Щоб така гуманітарна 

допомога проходила швидко, тому що "дорога ложка к обеду". Зміст від того, 

що воно стоїть там, а там чекає, тому… не варто.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Посмотрите, вот мы разрабатываем вообще большой 

закон, который уже там на  99 процентов готов по гуманитарной помощи. …. 

он на 99 процентов готов, сейчас мы его уже отдаем в Администрацию 

Президента на экспертизу и отдаем в Минрегионбуд, там новый глава 

агентства по реконструкции Донбасса, потому что  это как-раз будет касаться 

больше всего, к счастью, потому что нет других точек в стране. Да?  На …… 

последняя экспертиза. Может вы туда просто отнесите. 

 

ПРОТАС С.В. . Дякую. Обов'язково долучиться.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Вы можете связаться с нашим секретариатом, вам 

дадут просто проект закона, если вы его не видели. Если видели, то возьмете 

у себя. Мы, в принципе, всем рассылали. Да?  

 

ПРОТАС С.В. Да, да. А, новий? 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Новый проект закона.  

 

ПРОТАС С.В. Зв'яжемося, да, з секретаріатом. 
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А з приводу тоді цієї редакції, то можна просто офіційний сайт 

замінити на Єдиний державний реєстр гуманітарної допомоги. Щоб протягом 

дня… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Можно поставить через кому.  

 

ПРОТАС С.В. Має внестися інформація. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Можно через кому поставить.  

 

ДОЦЕНКО М.І. Дозвольте!  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Да, будь ласка. Представтесь, будь ласка. 

 

ДОЦЕНКО М.І. Шановні народні депутати! Доценко Максим Ігоревич, 

начальник Відділу гуманітарної допомоги Мінсоцполітики. Єдиний реєстр, 

він ведеться в Міністерстві соціальної політики. Але цей Єдиний реєстр – 

отримувач гуманітарної допомоги, а не вантажів, які визнаються 

гуманітарною допомогою. Всі вантажі після визнання, всі накази 

розміщуються на сайті Мінсоцполітики.  

А Єдиний реєстр, це окремо туди вносяться юридичні особи. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Постфактум. 

 

ДОЦЕНКО М.І. Вони паралельно ідуть. І вантажі визнаються, і 

юридичні особи. 

 

_______________. Це дві різні речі. Це дві різні речі. 

 

ДОЦЕНКО М.І. Ні-ні. 
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_______________. Що передбачає цей реєстр? Тих, хто отримує чи тих, 

хто відправляє? 

 

ДОЦЕНКО М.І. Цей реєстр, це ті, хто отримує. 

 

_______________. Це волонтери. 

 

ДОЦЕНКО М.І. Так, це волонтери, це благодійні організації, це 

релігійні організації. 

 

_______________. Той, хто проходить потім контроль на митниці. 

 

ДОЦЕНКО М.І. Звичайно. Але ж одна юридична особа може 

отримувати сьогодні, завтра, післязавтра. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. У нас все юристы говорят, что это немножко разные 

вещи предлагают… 

 

ДОЦЕНКО М.І. Абсолютно. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Только сайт. 

 

_______________. Державна фіскальна служба, митний блок. Декілька 

слів. Наш Митний кодекс передбачає максимальне використання 

інформаційних технологій при митному оформленні. Тобто, на жаль, поки 

що у нас фінансування ніяке, тому, так, нічого не здійснюється. 

Але є проект угоди, який вже підписаний нашим головою служби, зараз 

на підписі в Мінсоцполітики, угоди про інформаційне співробітництво. 

Згідно з якою Мінсоцполітики буде нам надсилати в електронному вигляді 
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свої рішення про визнання вантажів гуманітарної допомоги. І дійсно, такий 

варіант, він набагато спрощує порядок, зменшує час отримання нами 

інформації про визнання вантажів. Не буде йти тиждень пошта від Мінпраці 

до ДФС. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Вы поддерживаете сайт? 

 

_______________. Ні, ми не підтримуємо сайт чому. Тому що сайт, це 

не є офіційна інформація, яку можна використати нам.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Что вы предлагаете? 

 

_______________. Ми пропонуємо це залишити, тому що отримувачі 

повинні знати, що його вантаж визнаний.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Предлагаете что? 

 

_______________. Ми пропонуємо дописати, що Мінсоцполітики 

згідно угод про інформаційне співробітництво, такий термін 

використовується в Митному кодексі, надсилає рішення засобом 

інформаційних технологій до державних органів, в тому числі і нам, органам 

доходів і зборів. Ця інформація надсилається з ЄЦП, тобто вона є офіційною, 

і той, хто її направить, він відповідає, що там написано. Тому що сайт – 

можуть бути хакерські атаки, там можуть поміняти щось. Ця інформація не 

може бути потім використана, враховуючи, що ми здійснюємо митне 

оформлення і звільнення від оподаткування гуманітарної допомоги. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Мнение секретариата. 
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_______________. А якщо ми напишемо, що є підстави для 

використання в роботі органами, які здійснюють всі види контролю, чітко 

пропишемо? Тому що потім буде подвійний контроль. Це як би є одна із 

ланок для того, щоб потім митно оформити, тобто вже ви не зробите 

остаточне рішення, якщо не буде заключення про контроль, так? Тобто ви 

будете на останній ланці бачити рішення, хоч в електронному вигляді вам 

надіслане, хоч в паперовому, так? Але щоб органи ці приступили до роботи, 

їм достатньо буде ………….? 

 

_______________. Ну, хай органи за себе відповідають, а я кажу за 

митницю, що нам треба, дійсно, терміново отримувати цю інформацію. Я 

коли займався 5 років в комісії по гуманітарній допомозі, ми очікуємо там по 

5 днів інформацію з Кабміну про визнання вантажу, а нам всі дзвонять: 

"Давайте оформлюйте наш вантаж, він стоїть вже на митниці, вже гроші 

капають за його зберігання". 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка. 

 

ОРЖАХОВСЬКИЙ О. Шановний Олександр Юрійович! Олександр 

Оржаховський, заступник голови Державної ветеринарної та фіто-санітарної 

служби. 

Я вам зразу скажу, в нашій службі вже другий прецедент от буквально 

за останній місяць. Для мене, якщо є Наказ № 7 ваш, в який включений там 

27 пункт, є перелік вантажу, який визнаний гуманітарною допомогою. 

Приходять представники релігійних громад: дійсно, вантаж їде в АТО. Але 

як для мене, як для ……….., саме важливий, можливо, не цей наказ, а те, що 

цей вантаж без жодного документа приїхав на кордон і в київській митниці. 

Для мене… ну, і вже підключають Олександра Валентиновича, йдуть з РНБО 

дзвінки, Генпрокуратуру. Я підтримую Протаса, для нас важливий другий 

момент, шановні колеги: або в законі вписати, або щоб тоді діяла постанова, 
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це має бути Червоний Хрест, ООНівський вантаж, НАТО, уповноважена, 

наприклад, урядом Італії, хай буде релігійна установа, але щоб для мене… 

ну, лишіть мене, завтра щоб я не підпадав під другу статтю. Як людина я 

розумію, що вантаж мусить йти в АТО. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Все хорошо идет, этот закон уже рассматривается  

Бог знает сколько времени. И где вы были? 

 

ОРЖАХОВСЬКИЙ О. Александр, мы поддерживаем его. Нет, вот мы – 

ветеринарная служба поддерживает, нормально – 8 дней, це так, як ви 

сказали, нам вистачає. Но, друге, треба, щоб десь було прописано, що якщо 

підвид контролю, щоб були супроводжуючі ці документи. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. У меня предложение следующее, мы по этому закону 

давайте мы вам дадим 5 дней с секретариатом, доработайте правки, а мы, я 

предлагаю просто всем членам комитета, мы потом просто путем обходного 

листа утвердим этот закон. Принимается такая версия? 

 

_______________. .... питання. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Давай. 

 

_______________. Питання наступне. От у вас є реєстр тих, хто 

отримує ці вантажі, так. А чому нема реєстру відправителів? Є ж основні  

відправителі, правильно? Там Червоний Хрест, наприклад.  

 

_______________. (Не чути) 

 

_______________. .... може відправити.  
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_______________. Ні, я не кажу, хто може бути. Може бути і ваша 

дитина, я зараз кажу, тільки ті, хто в основному відправляє такі вантажі. 

Можна просто зробити так, щоб люди відправляли через якісь певні 

організації, які вже у вас визнані як... 

 

_______________. (Не чути) 

 

_______________. Так. Так. Щоб це не було, щоб кожна сім'я не 

відправляла від себе. Розумієте? В Америці є центри, через які 

відправляється це. 

 

(Загальна дискусія)  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. У меня предложение на самом деле простое, вот вы 

обсудите все… 

 

_______________. В рабочем порядке. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. …в рабочем порядке. Давайте договоримся: 5 дней…. 

 

_______________. … пропозицію. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Давайте, даже дам больше…. В среду, в среду должен 

быть закон всеми завизирован в прямом смысле этого слова, там, на проекте 

закона с обратной стороны для меня, чтобы я понимал, что все согласовано 

для нас, для членов комитета. Хорошо? И мы тогда это самое, чтобы не 

затягивая, этот закон, просто он очень нужен, мы на этой неделе все равно 

его не успеем включить в порядок денний, уже неделя идет. А если мы в 

среду все это сделаем, мы его включим. Можем, Наталія Василівна? Ну, на 

сайте вывесим рішення комітету, да. 
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_______________. Останній пленарний тиждень, щоб винести в с 

сесійний зал. Я думаю, що якщо до середи, головне... 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Просто, чтобы не затягивать, потому что потом 

каникулы и долго …. 

 

_______________. ...бажання, тому що вони  приходять... 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Только, пожалуйста, займитесь этим не в среду, за 

час до этого, а пускай приедут юристы, сядьте и обсудите вот здесь в 

комитете все правки. Спасибо. Принято? Члены комитета, поддерживаем эту 

версию?   

 

_______________. Так.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 

Сьоме питання. Про затвердження плану роботи комітету  на  третю 

сесію Верховної Ради України восьмого скликання.  

 

ШАМБІР Н.В. Це чисто технічне питання, нам треба його  зробити, 

тому що я  пропоную його зробити на останньому засіданні, не ризикувати.  

Тут включені всі… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Технический  вопрос, все помощники, все в курсе. В 

нашем праве всегда его изменить, если мы захотим. (Шум у залі) 

 Предложение: затвердити план. Якщо мы захоти, мы всегда   зробимо 

зміни.  Хто – "за"? Дякую. 
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Наступне питання. Про затвердження пропозицій до проекту  порядку 

денного третьої сесії Верховної Ради України восьмого скликання. Що це 

таке? 

 

ШАМБІР Н.В. Значить це іде перелік законопроектів,  які  вже готові, 

де є рішення, ну де ми головні, наш комітет   головний,  де є рішення… де  

ще ми маємо прийняти рішення. І саме головне  подивіться третій розділ, це  

останній листочок, питання, які доручається не включати до порядку 

денного, фактично це означає, що вони не будуть… виключені  як такі  як 

законопроекти. Тут у нас  6  законопроектів. Ми  намагалися зідзвонитися  з 

авторами законодавчої  ініціативи і узгодити нашу цю пропозицію.  В 

принципі погодились. Іде мова про законопроект   Королевської, де ми вже 

прийняли закон про те, щоб дітям не менше платити ніж, після  18  не менше 

ніж до 18. Уже немає сенсу розглядати цей законопроект.  

Щодо статусу учасників бойових і добровольців, два законопроекти. 

Теж немає  сенсу, вже ми вирішили питання. Так, тобто немає доцільності   їх 

розглядати. У будь якому випадку, у будь-якому випадку це буде все 

винесено, перед голосуванням будуть бачити всі-всі народні депутати, і всі, 

хто прослідкує, і будуть застереження, скажуть, що вони не бажають, що 

там… ми у любий момент можемо його звідти виключити.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  … как работает у нас сессия, что мы с голоса вносим 

в порядок денний то, что… это самое, имеет, к сожалению, чисто 

формальную вещь.  

Пане Юрію, вибачте. Так же воно?  

 

_______________. Так воно є.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Пропозиція: затвердити. Хто "за"? 
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ШАМБІР Н.В. Єдине маленька поправочка: ми відкоригуємо, якщо у 

нас на останньому пленарному тижні щось прийметься, да? Можливо з 

одного розділу в інший перейде. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Давайте для стенограммы: технико-юридические 

правки, которые может внести секретариат по останньому дню сессии.  

 

ШАМБІР Н.В.  Ну і звіт про нашу роботу. В принципі, якщо не буде 

ніяких… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Мы хорошо работаем. 

 

ШАМБІР Н.В. Похвали мене саму. (Сміх)  

Якщо не буде ніяких застережень, пропозицій, зауважень, то ми  

можемо вже після закінчення на сайті розмістити. То єсть ми мусимо 

розмістити на сайті.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Мы раздадим, это самое, всем депутатам, потому 

что, чтобы знали, как мы работаем,  на самом деле у нас нет ни одного 

законопроекта, который бы вышел за регламентную норму: 30 дней комитет 

должен  рассмотреть, - то есть у нас вообще нет никаких зауважень. И то, что 

раздают… Можно, кстати, раздать то, что раздают на этом самом… 

 

ШАМБІР Н.В. На Погоджувальній… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. На Погоджувальній рад, чтобы все знали, потому что 

многие мажоритарные депутаты, чтобы поехали в округа, отчет же все равно 

нужно делать за работу, правильно? Мы подготовим весь материал – отчет по 

работе – и раздадим всем народным депутатам, чтобы у всех было по итогам 

сессии. 



27 

 

 

_______________,(Не чути)  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Добре, пане Юрію? Щоб було. 

 

ШУХЕВИЧ Ю.-Б. Р. Так. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ну отчет повинен бути? Тоді приймаємо, да?  

 

ШУХЕВИЧ Ю.-Б. Р. Приймаємо. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Хто "за"?  

 

_______________. (Мікрофон вимкнено) Пять положительных решений 

из 34?  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Это хорошо или плохо?  

 

_______________. Это для стенограммы. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. У нас 5 положительных решений из 34?  

 

ШАМБІР Н.В. …крім тих, які прийняті як закон. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. То есть 34 мы завалили? А!? 29 мы завалили и 5 

приняли. Мы – не популисты потому что!    


