
СТЕНОГРАМА  

засідання Комітету у справах ветеранів, учасників бойових дій, 

учасників антитерористичної операції та людей з інвалідністю  

від 17 червня 2015 року 

Веде засідання Голова Комітету О.Ю.ТРЕТЬЯКОВ 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Всем добрый день! Открываем заседание нашего 

комитета. Небольшая ремарка в связи  с тем, что мы уже ведем стенограмму 

самостоятельно, без участия людей. Просьба, когда кто-то будет докладывать 

тот или иной вопрос, обязательно говорить в микрофон и представляться. 

Спасибо. 

Теперь по порядку  денному.  В связи с тем, что у нас в комитете уже 

больше месяца по вине фракции "Самопоміч", которая не дает нам секретаря. 

Вы знаете все, что бывший секретарь написал заявление, ушел с депутатов.  

Юристы посоветовали, что мы должны на каждом заседании комитета 

выбирать внутри секретаря для подписания протокола решения комитета. 

Поэтому мое предложение сейчас избрать Максима Бурбака, первого зама. И 

дальше так по кругу будем…  И дальше по кругу будем выполнять на 

каждом новом заседании функцию секретаря комитета.  

Но подчеркиваю еще раз… Я еще раз обращаюсь к секретариату, 

давайте совместно напишем письмо, разместим его на сайте. Коллективное 

звернення  от членов комитета, что мы очень просим фракцию  "Самопоміч", 

поскольку это их квота, все-таки выделить человека на секретаря. Потому 

что вот когда заходишь там, на согласительный комитет, маленькая ремарка, 

нету ни одного председателя комитета, нету ни одного естественно 

руководителя фракции, который бы не начал и не закончил свое выступление 

о ветеранах, инвалидах, про АТО, а как идти в комитет работать, так все в 

бюджетный сразу. Ну, все хотят помогать АТО,  а нас это не касается. Мы 

честно выполняем свой долг.  
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Все, это маленькая такая была ремарка. Теперь переходим к порядку 

денному.  

Пункт перший – про  проект  Закону, про внесення змін до деяких 

законодавчих актів  України  щодо збереження за інвалідами житла, 

технічних та інших засобів, реабілітації, автомобілів, які забезпечують їх  

життєві потреби,  законопроект 2748 народного депутата Кириленко. Нема? 

Вот у меня, все время один вопрос: депутаты   хотят просто писать 

законы, или чтобы они проходили в зале?  Мы должны уже рассмотреть, 

потому что мы уже несколько раз его рассматривали, и вот как раз по этому 

вопросу и выступал, и тогда… 

 

БУРБАК М.Ю.  Шановні колеги, законопроект номер 2748, я так 

коротко його продивився, є пару питань, які вже врегульовані під час роботи 

нашого комітету – це автомобілі, вони теж залишаються, ці вже питання  і 

урядовим законопроектом врегульовані. 

Тут два основних моменти. Це зміни в статті 29 Закону України "Про 

основи соціальної захищеності інвалідів в  Україні". Законопроектом 

передбачається, що на житло, яке є єдиним  місцем проживання інваліда, і 

належить йому на правах власності, або на земельну ділянку,  не 

допускається  … стягнення за виконавчими документами. Досить спірне 

питання як на мене, тому що тут є можливе і зловживання, тобто я би, 

звертався би  до авторів законопроекту щодо зняття цієї статті. А по-іншому,  

там де є технічні засоби, можна підтримати. Моя пропозиція повернути 

суб'єкту законодавчої ініціативи на доопрацювання. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Мінсоцполітики. 

 

_______________. Перший заступник міністра підтримує це, 

пропозицію першого заступника голови комітету. 
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ГОЛОВУЮЧИЙ.  Есть кто-то из Национального банка? Это же, как раз 

по кредитам  обсуждается, там же кредиты и …  

 

_______________. А вони листа написали? 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Листа написали? Мінфін, так?  

 

_______________.  Мін'юст.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.   Мін'юст.   

 

_______________. Є лист Національного банку, де вони так жорстко 

розписують, що дійсно одна з їх аргументів, що, наприклад, коли дається 

кредит, то перед цим треба буде перевіряти чи це житло одне єдине. Тобто з 

іншої сторони подивилися на цю всю ситуацію, тому теж не підтримують. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Тогда у меня просьба, вот сейчас мы проголосуем 

тогда предложение на доопрацювання. Кто – "за"? Решение единогласно. 

Когда будете? Зауваження? Отдайте письмо авторам Нацбанка с 

аргументацией почему Нацбанк против. Ну, естественно, и позиция нашего 

комитета следующая. Все можно поддержать, кроме вопроса квартир. 

 

 _______________. Кредитование. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. И кредитование. То, что нельзя забирать машины, 

там понятно, протезы, это понятно. И это мы полностью поддерживаем.  

Доброго дня! Мы как раз обсуждаем ваш законопроект.  

 

 КРУЛЬКО І.І.  (Не чути)  
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Давайте тогда еще раз вернемся к нему. 

 

КРУЛЬКО І.І. А ви вже розглянули? 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Да.  Мы уже даже на доопрацювання его отправили. 

Даже проголосовали.  

Наша позиция следующая, могу сказать от комитета. Комитет все это 

поддерживает, за исключение житла.  

 

КРУЛЬКО І.І.  Якщо ви звернете увагу на законопроект. Можна я…… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Да, будь ласка. 

 

КРУЛЬКО І. Іван Крулько. 

Тобто поданий законопроект, який спрямований на те, щоб захистити 

інвалідів в їхніх правах у випадку, якщо інваліди стають відповідачами в суді 

і відповідно на їхнє майно можуть бути накладені стягнення. У зв'язку з цим 

пропонується внести зміни до кількох законопроектів.  

І, якщо говорити вже про житло, ви по-іншому підтримуєте, якщо 

говорити про житло, то ми зробили в законі оговорку, що мова йде тільки в 

тому випадку, якщо це житло є єдиним житлом інваліда. Тобто якщо інвалід 

має кілька житлових приміщень і на них накладається стягнення, тоді, 

безумовно, що суд може приймати відповідні рішення. Але, якщо це єдине 

житло інваліда, то мені здається, що це було абсолютно неправомірно, якщо 

в такий спосіб його обмежувати в його правах. Тому я просив би все-таки, 

якщо рішення ще може бути переглянуто, переглянути його, ми можемо цей 

законопроект прийняти в першому читанні. Після його розгляду я готовий 

разом з комітетом внести всі необхідні поправки для того, щоб до другого 

читання законопроект був максимально відпрацьований. 
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БУРБАК М.Ю. Шановний колего! Ви ж знаєте, що згідно Регламенту 

суттєві зміни між першим і другим читанням не вносяться, а це істотно 

зменшує обсяг вашого законопроекту.  

По-друге, я вважаю, що це дискримінаційне питання, що надаються 

пільги лише інвалідам, а якщо звичайна людина теж заборгувала, то на її 

майно можна накладатися стягнення, а якщо людина інвалід, то не можна. 

Тобто тут уже є дискримінація, тому що по Конституції у нас всі люди рівні 

перед законом.  

І, по-третє, якщо б ви доопрацювали вилучивши цю статтю, то комітет 

би підтримав. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я скажу, то, что мы обсуждали на прошлом комитете, 

я тогда говорил такую фразу, нельзя создавать, давать возможность 

соблазнам. Как только выйдет такой закон, совершенно не исключаю, что 

инвалидов могут перепрописать в тех квартирах, которые не хотят 

рассчитываться с кредитами и начнётся непонятное движение. То есть, когда 

этот закон будет… то точно почву для шахрайства будет огромной.  

Поэтому мы, однозначно поддерживаем этот закон, если вы внесете на 

замену и уберете позицию житла, мы его сразу рассмотрим, я обещаю, на 

комитете. И точно говорю, что наша фракция точно поддержит его.  

 

КРУЛЬКО І.І. Якщо можна, я продовжу. Я добре знаю Регламент 

Верховної Ради, Максим Юрійович, і в принципі я не вважаю, все-таки, це 

достатньо оціночне поняття, але я не вважаю, що при підготовці до другого 

читання, якщо відповідна норма, яка стосується житла вона буде знята в 

законопроекті, то я не вважаю, що це буде істотно зміни філософії закону. 

Головна ідея цього закону полягає в тому, що дійсно, якщо є інвалід у 

якого є єдині засоби, то права інвалідів в тому контексті треба було б 

захистити. Я ще раз кажу, що, в принципі, можна було б подати зараз на 

заміну чи якось. Але, на мою думку, ми могли б абсолютно цей законопроект 
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відпрацювати до другого читання. Я тут абсолютно ніяких проблем не бачу. 

Тим більше, що я як співавтор буду абсолютно з вами солідарний з приводу 

того, щоби не створити ситуацію, коли можна буде робити корупцію, і таким 

чином використовувати інвалідів. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. У нас есть общее мнение о комитете, что вот если вы 

сейчас внесете на замену, буквально сегодня, я вам даже могу пообещать, что 

мы просто в виде подписного листа проведем оперативно прямо в зале 

комитет по этому вопросу и проголосуем за поддержку данного закона. В 

данной форме, чтобы устроить сейчас в зале борьбу и популизм, который 

будет возникать по поводу этого законопроекта, и все прения, которые будут, 

(а я прекрасно понимаю, что будет происходить) я бы очень не хотел. Я 

говорю это как председатель комитета. 

Поэтому его можно принять и за основу і в цілому, если мы уберем эту 

норму. Я не вижу проблем. Все равно на этой неделе он не будет 

рассматриваться. Мы его даже поможем внести в порядок денний на 

следующую пленарную неделю. Я просто не вижу особой проблемы, если 

будет воля на это авторов. В данном виде комитет уже принял решение. Я 

могу даже при вас еще раз повторить. Но, поверьте,.. в данном виде комитет 

не будет принимать. 

Поэтому мы предлагаем компромиссный вариант співавторам, чтобы 

вы подумали, обсудили между собой. И тогда прямо в зале там скажете свое 

решение. Спасибо. 

Друге питання. Проект Закону про внесення змін до статті 19 Закону 

України "Про основу соціальної захищеності інвалідів України" (щодо прав 

інвалідів). Реєстраційний номер 2750, Нечаєв. 

Хто буде доповідати? 
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_______________. Нечаева нет, Александр Юрьевич. Буде доповідати 

помощник-консультант Нечаева Александра Юрьевича Клименко Роман 

Вячеславович. Если будет такая воля… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Мы не возражаем. 

 

КЛИМЕНКО Р.В. Значит, данный законопроект был разработан с 

учетом обращения Союза химиков Украины, а также химический 

предприятий, в том числе и "Сумыхимпром".  

Данный законопроект под номером 2750, он направлен на внедрение 

сбалансированных требований по защищенности инвалидов Украины и учету 

особенностей предприятий с высоким процентом рабочих мест с вредными 

условиями труда. В связи с тем, что на сегодняшний день предприятие и 

предприятия химической промышленности находятся в неравных условиях, 

как мы считаем, поскольку, например, взять ООО "Сумыхимпром", то более 

60 процентов работников работают на рабочих местах именно с вредными 

условиями труда, на которых не возможно создать рабочие места для 

инвалидов. А доля подсобно вспомогательных работ на таком 

высокотехнологическом предприятии является крайне малой. В таком 

состоянии другие субъекты хозяйственной деятельности в том числе 

предприятия химической промышленности осуществляющие производства 

минеральных удобрений химической продукции для чего используется и 

хранятся такие опасные вещества, как серная, фосфорная, соляная кислота, 

сырье для изготовления и другие опасные вещества.  

Поэтому с целью внедрения сбалансированных требований по 

созданию рабочих мест для трудоустройства инвалидов и учета особенностей 

предприятий с высоким процентом рабочих мест с вредными условиями 

труда, предлагается внести изменения в статью 19 Закона Украины об 

основах защищенности инвалидов Украины, в частности частину першу 

статті 19 доповнити абзацом такого змісту: "При розрахунку нормативу 
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робочих місць для працевлаштування інвалідів, не включається кількість 

працівників які працюють у шкідливих та важких умовах праці, а також на 

об'єктах підвищеної небезпеки, зареєстрованих в державному реєстрі об'єктів 

підвищеної небезпеки".  

Таким образом народным депутатам предлагается устранить 

определенную неоднозначность по трудоустройству инвалидов, связанную с 

невозможностью создания рабочих мест для инвалидов на рабочих местах с 

вредными условиями труда. Благодарю за внимание. Прошу поддержать 

данный законопроект.  

 

_______________. Що, у власник "Сумихімпром" гроші закінчились чи 

як?  

 

______________. Власником є держава.  

 

_______________. Да, "Рівнеазот" також, да.  Вони так на всіх каналах 

б'ють себе в груди, що вони захищають народ, а потім просять пільги робити. 

Да.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Скажите, а в других отраслях нету такой проблемы? 

Да?  

 

КЛИМЕНКО Р.В. А это касается отрасли химической промышленности 

так как…….которые связаны с ………условиями труда. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  А там есть и угольная промышленность. 

 

_______________.  ……могут, могут сделать. Правильно? 
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КЛИМЕНКО Р.В.  …….которые определены с повышенной 

опасностью и со вредными условиями……. касается всех предприятий. 

Просто я на примере взял того, какие обращения к нам… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Напишите. Додайте эти обращения, я их опубликую. 

Давайте от каждого завода… От давайте сделаем следующим образом, 

передайте обращение… 

 

КЛИМЕНКО Р.В. Обращение Союза химиков бывает направлено… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Нет. Именно от этих предприятий, не от Союза 

химиков. Не от абстрак… Смотрите, не от абстрактной какой-то Союза 

химиков, а именно от этих предприятий, где они говорят, что инвалиды у них 

не могут работать. И мы переведем эту дискуссию, это я вам честно говорю, 

в публичную плоскость. 

 

_______________. (Не чути)   

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Давайте не переходить на личности. Потому что 

я…… 

Пане Юрію. 

 

ШУХЕВИЧ Ю.Р.  Я думаю, що…… що там є багато місць для 

інвалідів, там є з чим працювати. Так само обмежена кількість. Ну то тоді, 

взагалі, я не знаю, який список треба розширювати тих підприємств, де… то 

то, що зменшувати їм квоту, ну то для інвалідів. 

 

_______________. Пане Юрію, от довідково Мінсоцполітики нам 

зробило таку доповідну, що у гірничих та металургійних галузях…….галузях 

і навіть перевиконувався норматив. ДП "Львіввугілля", перевиконання 195 
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осіб. Шахта Засядька, перевиконання 17 осіб. "Орджинікідзевугілля", 

перевиконання 30 осіб. Центральна збагачувальна фабрика "Добропільська" – 

7 осіб. ПАТ Кременчуцький сталеварний завод – 17 осіб. 

Можливість, можна робити місця. Присадибному, надомні місця, 

створювати робочі місця… 

 

_______________. (Не чути)   

 

_______________. Є можливість робити інші альтернативні місця. 

 

МАРКЄЛОВ О.Ю. Так, є. Начальник юридичного відділу Фонду 

соціального захисту  інвалідів Маркєлов Олександр Юрійович. 

Я вважаю, що цей проект Закону неможна підтримувати з огляду на те, 

що частинами шостою   19 статті Закону України "Про основи соціальної 

захищеності інвалідів передбачено" щодо виконання підприємствами, 

організаціями і фізичними особами, які використовують найману працю, 

нормативи робочих місць визначено згідно   із частиною першою цієї статті, 

на яку посилається представник автора законопроекту, може бути  

зараховано  забезпечення  роботою інвалідів на підприємствах і в 

організаціях, громадських організаціях інвалідів,  шляхом  створення  

господарських об'єднань цими підприємствами, тобто  роботодавців з метою  

координації виробничої,   наукової та іншої діяльності для вирішення  

спільних економічних та соціальних завдань. Тобто є вихід з цієї ситуації, 

однак для цього потрібно створити відповідне господарське об'єднання і це 

буде зараховано  до виконання цього нормативу.   

Хотів би зазначити, що як було проведено аналіз,  невиконання 

нормативу підприємствами з шкідливими умовами  праці, тобто за 2014 рік 

було подано звітність  53-ма підприємствами, які  не виконали норматив і це 

на загальну суму тобто  434 мільйони гривень і 114 тисяч 554  гривні  і 62 

копійки. Тобто в даному випадку – це коштує, за невиконання цього 
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нормативу виконуються невідповідні бюджетні програми, які  фракція 

фінансуються  державою за рахунок Спеціального фонду Державного 

бюджету і це буде  великими втратами   цього ж державного бюджету 

стосовно Спеціального фонду. Дякую.  

 

ШЕВЧЕНКО В.В.  Перший заступник міністра … 

Шановні друзі, я хотів би звернути увагу, що вказана пропозиція може  

призвести до декількох складових. Перше - це зменшення  працевлаштування 

інвалідів  значне, тому що коли закон не передбачає  влаштовувати  на 

шкідливі 60 відсотків, про які   іде мова в  доповіді помічника-консультанта 

народного депутата. Вони можуть працевлаштовуватись і бути на ті 40 

відсотків де необхідна, і можлива їх робота – раз. Друге. До чого це призведе 

на наступному  етапі? Наступний етап – це при невиконанні квот,  вже 

представник Фонду  соціального захисту  інвалідів говорив.   

І для статичного розуміння ситуації, то можна взяти, глянути 

експортну складову України, в якій доля хімічної промисловості є значною. 

Тому в даному випадку це питання… Навіть були рекомендовані рішення 

Верховної Ради не розглядати. І на думку Мінсоцполітики, цей закон 

підтримувати не можна. Дуже дякую. 

 

 ГОЛОВУЮЧИЙ.  Вы беспокоитесь о инвалидах или о работодателях? 

 

 _______________. (Не чути)  

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Вот, наверное, не дай бог, чтобы кто-то из нас стал 

инвалидом. Хорошо быть здоровым и об этом говорить.  

 

 _______________. ………… куди ці кошти направляються і чи дійсно 

……… 
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Это пускай этим разбирается прокуратура, а не вы. 

Смотрите, каждый должен заниматься своим. Вы можете кого-то сейчас 

обвиняете, у вас есть какие-то доказательства или еще что-то или мы просто 

хотим поговорить? 

 

_______________. Ні, просто є певні дані, що ……… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Назовите данные? Назовите конкретные данные 

конкретных людей? 

  

_______________. В мене на даний час немає, ……… , які зібрані, куди 

вони направляються невідомо. ……… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Давайте, пожалуйста. 

 

_______________. Федерация инвалидов. Я бы попросил… Как два 

комитета назад я рассказывал пример по предложению к "Укрнафте", которая 

является тоже вредным производством и связано с опасностью. Мы вносили, 

в свою очередь, "Укрнафте" предложение по вариантам трудоустройства 

инвалидов и ……… всю эту квоту, которую не платят там 4 процента все 

штрафы. "Укрнафта" сначала согласилась, потом, когда увидела, что это 

реально, они просто отбросили эту тему и все. Просто вопрос стоит в 

желании предприятия с вредным производством устроить этих инвалидов. 

Вот коллега с фонда только что сказал, что создавайте предприятия, не на 

предприятия создавайте дополнительные хозяйственные объекты… 

(Загальна дискусія) 

Да нет, … 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Я прошу прощения, хорошо, то есть вы считаете, что 

работодатели хотят, чтобы этого не было? Дайте мне бумагу за подписью 
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керівника работодателей, что он не хочет, чтобы устраивали инвалидов на 

работу. Потому что я не очень верю вам, вы пришли без удостоверения, без 

ничего, дайте пожалуйста… Я не понимаю кто вы? Дайте официальное 

решение вашего правящего органа о том, что вы сейчас озвучили.  

(Загальна дискусія) 

Я  хочу на это посмотреть.  

По данному законопроекту, какое решение?  

(Загальна дискусія) 

Кто "за", прошу проголосовать. Спасибо, единогласно. 

Третий вопрос. Про проект Закону про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо соціально-психологічної реабілітації 

учасників бойових дій, які брали участь в АТО номер 2838, Барвіненко, 

народного депутата.  

 

_______________. Автора немає і листа теж немає, є рішення … 

 

_______________. Шість авторів і жодного… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Артур … вы видели этот закон?  

 

ДЕРЕВ'ЯНКО А.В. Голова Держслужби Дерев'янко, хотів би 

зауважити, що служба в цілому підтримує цей закон, але є там деякі 

розбіжності в термінології, чому навіть в самій назві закону…  законопроект 

потребує, щоб було уніфіковане вживання термінології, оскільки в назві 

проекту йдеться про учасників бойових дій, які приймали участь в 

антитерористичній операції. А в його змістовному наповненні є слово окреме 

"інваліди" кома, "учасники бойових дій". Якщо це мається на увазі інваліди 

війни, кома учасники антитерористичної операції, то ми в тому ракурсі його 

підтримуємо. Якщо це інваліди – це знову йде змішення категорій інвалідів, 
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які у нас інші, і інваліди війни. А так в цілому ми підтримуємо цей 

законопроект, якщо будуть зміни це в чисто технічному плані.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. В этом выражении, казнить – не…помиловать, да? 

Где запятая, так и принципиально меняется… 

 

_______________. Тому що в такій редакції інваліди, це подразумевает 

всі інваліди.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Министерство обороны что-то по этому поводу 

хочет сказать? 

 

ЩЕРБІНІН О.М. Виконуючий обов'язки директора департаменту 

соціальної  та гуманітарної політики, Щербінін Олександр Миколайович.  

Шановний головуючий, по-перше, Олександр Юрійович, вам щира 

подяка від цих військовослужбовців за Закон щодо надання відпустки. Щиро 

вдячний, да, за спільну роботу і намагається продовжувати.  

Ми в цілому теж підтримуємо. Але деякі, повернутися до умов мирного 

життя,  конечно необхідно там. Ми тут підрахували і я просто назву деякі 

цифри, якщо ваша ласка, що ми на сьогоднішній день маємо. Кількість 

інвалідів учасників бойових дій, які брали в АТО, які будуть перебувати в 

центрах  этих, социально-психологической реабилитации, 360  осіб, по 60 

осіб в 6 центрах. Згідно Закону про державний бюджет прожитковий мінімум 

тисячу 74.  І того тисячу 74 на 360, 12  месяцев, 4,5 миллиона.  Отже, 

орієнтовно утримання в шести таких центрах реабілітації учасників бойових 

дій, які брали   участь в АТО, в  державному бюджеті передбачено близько 5 

мільйонів гривень. Ми підтримаємо, але, бачите, ми тут, коли підрахували,  

вот такая цифра выходит.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. ……. не такие большие деньги на самом деле.  
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_______________.  Мы ж там  8,5 миллиардов еще попросили.   

Я понимаю. Ну, так что 5 миллионов не можете найти на 

реабилитацию?  

 

ЩЕРБІНІН О.М.  Я просто…. Вы ж как прибывает на комитет, вы 

говорите анализ і  довідки, і цифри. (Загальна дискусія) 

 Тому ми підтримуємо. Товарищ, Александр Юрьевич, да. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Но они цифру ……….. 

 

ЩЕРБІНІН О.М. Да, они будут тоже меняться. Доповідь закінчив. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Они будут меняться все равно в пределах 

погрешности. 

Я предлагаю этот вопрос перенести. А все-таки хотели б мы, наверное,  

послушать автора, да? Одного из их, чтобы просто понять, где действительно 

стоит запятая, как минимум, да. То, что Артур Валентинович говорил. Ну, и 

просто разобраться в этом законопроекте. Просто я предлагаю перенести 

рассмотрение этого вопроса. Правильно?  

Кто – "за", прошу проголосовать. Спасибо, единогласно. 

Четвертый вопрос –  проект Закона про  внесення змін до статті 287 

Митного кодексу України щодо спеціального уповноваженого державного 

органу з питань гуманітарної допомоги (законопроект 2053, проект 

комітетський). 

 

______________.  Можна швиденько?  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Да. 
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______________.  Законопроект технічний. Ще з 13-го року цієї комісії 

не існує, тому ми вносимо зміни і виправляємо положення… статус-кво 

відновлюється, статус-кво. Думаю, що ми на фракції вже обговорили навіть 

до рішення комітету, що ми будемо підтримувати. Технічний проект. Треба 

приймати. Тут нема що обговорювати. Реально.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Кто – "за"?  

 

______________.  За основу і в цілому?  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Да, да. (Шум у залі)  

 

 ______________.  Цієї комісії вже нема.   За два роки.. А закон… (Шум 

у залі)  

 

 ГОЛОВУЮЧИЙ. П'яте питання. Проект Закону про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо  відзначення та встановлення  

додаткових гарантій добровольцям АТО (2837). Проект народного депутата 

Люшняка та Кота.  

Ну, если можно, я доложу по этому вопросу. У нас была дискуссия с 

авторами данного законопроекта, и они попросили перенести… смысл 

законопроекта – учреждение Ордена… 

 

_______________. Доброї волі?   

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Доброй воли. Ну это в принципе компетенция 

Президента. И мы ему просто объяснили, ……..просьба автора перенести. И 

мы найдем какой-то выход красивый для авторов в этой ситуации. (Шум у 

залі)  
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 _______________.Ми не головні. Наш комітет не є головним. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Не головні?  

 

______________.  Ні, ні.  Ми просто розглядали, тому що вносяться 

зміни у тому числі до Закону "Про статус ветеранів війни". У цій частині 

якраз є неприйнятними, тому що всі питання про добровольця ми вже 

врегулювали в 1688.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Так какое  мы тогда решение должны принять? Что 

вы рекомендуете?  

 

_______________. Ну в нашій частині тільки   можливо на 

доопрацювання, тобто забрати зміни до Закону "Про статус ветеранів війни". 

Хай  орден вносять, хай приймає рішення по цьому питання Комітет з  

самоврядуванню.  

 

_______________.  Олександр Юрійович, пропозиція держслужби 

слідуюча. У нас закон… вірніше, про Орден Доброї волі, це внесення і 

додаткових нагород. У нас система нагород в Україні розроблена доволі 

чітко. Любий доброволець, любий громадянин України може бути 

нагороджений орденами за заслуги І-ІІ ступеня, а за бойові подвиги чи 

……… у нас є орден за мужність. І незалежно від того це доброволець і чи 

інша особа, вона може бути нагороджена. Подання може надавати і надають 

навіть громадські організації, вони надають, іде узгодження з місцевими 

органами влади, з державною службою і проблем в цьому немає.  

Закон 1688, який прийнятий 22 червня, набирає законну силу, всіх 

добровольців робить або військовослужбовцями, або працівниками МВС, по 

цивільним те ж саме. Тому держслужба вважає, що законопроект пропонуємо 
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відхилити. Якщо Президент вирішить, що треба зробити щось окремо це вже 

інше.  

Тому що знову ж таки під цей орден потім будуть дехто добавляти, що 

вони потребують статусу чи ще інший статус, система нагород працює в нас 

вже більше 27 років. 

 

_______________. Шановний Олександр Юрійович, єдине тут у нас. 

Ми в принципі  були в цілому підтримати. Але тут ще питання іде від членів 

сімей орденоносців, які загинули, от справа в чому, 1688. Якщо зміну внести 

в цей самий, то відповідно. Ви зараз випередили, ви сказали, що це 

прерогатива Президента України. І та система, яка існувала… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Министерство  обороны должно всегда поддерживать 

своего главнокомандующего. 

 

_______________. Я вам скажу, Олександр Юрійович, чому це 

виходить. Тому що зараз навіть ті вдови, сім'ї загиблих, які загинули в 

антитерористичній операції, а в нас їх там, ви знаєте, яка кількість, знову ж 

таки йде конфронтація щодо учасників Майдану і ордена, який ми знаємо, 

Небесної сотні. Тому це, я думаю, треба якось долати …… Адміністрація 

Президента… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Потрібне доопрацювання, так?  

 

ШУХЕВИЧ Ю.Р.  Щодо Ордену Доброї волі. Та кожна така окрема 

операція буде тягнути за собою введення нових…  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. (Не чути)  
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ШУХЕВИЧ Ю.Р.  Да. То так вже ті попробують орден Анголи, орден 

Мозамбіка.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ну, да, как-то так, да.  

Тогда…  Единогласно, спасибо.  

 

 


