
СТЕНОГРАМА  

засідання Комітету у справах ветеранів, учасників бойових дій, 

учасників антитерористичної операції та людей з інвалідністю  

від 13 травня 2015 року 

Веде засідання Голова Комітету О.Ю.ТРЕТЬЯКОВ 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Всем добрый день! Во-первых, хочу всех поздравить 

с прошедшим праздником Победы над фашизмом во Второй мировой войне. 

И открыть наш комитет, кворум есть, 3-5 человек. К сожалению, секретаря 

комитета сегодня лишили мандата. Но, наверное, "Самопомич"…  Я говорю 

про Андрея Мирошника. "Самопомич" выдвинет, определится.  

Кстати, я хочу сказать, если кто-то там видел эту переписку, там… 

была массовая эта самая истерия по этому поводу, скажу свое мнение. 

Просто, чтобы все общество знало, первое, он переписывался со своей 

сестрой. Это правда. Второе, по поводу шефа,  которое он там писал, вообще 

не хочу обсуждать. 

Если все депутаты по поводу этого должны уходить с парламента, я 

думаю, тогда две трети депутатов должны уйти. Просто… должны будут 

уходить всегда. Потому что, например, такие депутаты, как, могу даже 

озвучить фамилию, как член нашего комитета Юрий Бойко, который вообще 

не ходит на наш комитет ни разу… Тот же Еремеев, который вообще не 

работает и не ходит на комитет, имеет право оставаться с мандатами, то я 

считаю, что это несправедливо. Ну, это маленькая ремарка. Я думаю, что 

коллеги поддержат то, что я говорю сейчас. Мы в зале не очень хотели его 

отпускать. Вы, наверное, видели эти голосования, которые были. Но уже 

факт свершился. 

Хорошо, переходим к порядку денному. По просьбе народного 

депутата Шиньковича мы сразу начинаем с третьего вопроса. 

Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про статус 

ветеранів війни, гарантії соціального захисту" (щодо першочергового 
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безоплатного забезпечення санітарно-курортним лікуванням інвалідів війни, 

які брали участь в АТО). Законопроект номер 2215. Проект, як я вже сказав, 

Шиньковича Андрія.  

 

ШИНЬКОВИЧ А.В. Дякую.  

Шановний, Олександр Юрійович! Шановні, члени комітету! Колеги! Я 

дуже стисло. В чому особливість цього законопроекту, чому він потрібен.  

До Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 

захисту" в минулому році були включені військові формування, які 

захищають незалежність, суверенність та територіальну цілісність України і 

брали безпосередню участь в антитерористичній операції, військові 

формування. Далі. Пізніше, через місяць, в липні, були доключені працівники 

підприємств, установ, організацій, які залучалися та брали безпосередню 

участь в антитерористичній операції та в районах її проведення. Але в цьому 

ж самому законі, коли мова іде про безплатне щорічне забезпечення 

санаторно-курортним лікуванням, там іде уточнення, що це ветерани війни, 

учасники бойових дій, інваліди війни, учасники війни, а далі безплатне 

позачергове щорічне забезпечення санаторно-курортним лікуванням з 

компенсацією вартості проїзду до санаторно-курортного закладу і назад, це 

інваліди війни виключно.  

Що пропонується цим законопроектом. Дуже конкретне доповнення 

статті 13 Закону України "Про статус ветеранів війни та гарантії їх 

соціального захисту", де треба передбачити право інвалідам з числа осіб які 

брали участь, безпосередню участь в антитерористичній операції в період її 

проведення, на забезпечення санаторно-курортним лікуванням першочергово 

із числа позачерговиків, тобто безплатно, позачергово. Ми уточнюємо, що 

інваліди які брали безпосередньо… Чому така потреба виникла, насправді, в 

законопроекту. Тому що багато, хто звертаються і не отримують такого права 

безкоштовно і позачергово.   
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Так, звичайно, роблять поправки враховуючи ситуацію. Але, коли 

прийде час і ми сподіваємося, що все це закінчиться, тоді постане гостре 

питання, чітко, тоді коли буде критична маса. На сьогодні приблизно, ми 

можемо на сьогоднішній день сказати, що це біля 500 учасників, таким 

чином фінансово-економічне обґрунтування, і стали інвалідами вже, таким 

чином, якщо порахувати необхідні кошти, то вони становлять приблизно 2 

мільйони 430 тисяч.  

 

_______________.  На скільки осіб? 

 

ШИНЬКОВИЧ А.В. 500 осіб. Це за останньою статистикою. Вона, 

звичайно, буде зростати, але зростатиме відповідно… 

 

_______________.  (Не чути)  

 

ШИНЬКОВИЧ А.В. Так,  до 3 мільйонів. Тобто це не… (Шум у залі)  

Да, поранених – близько 5 тисяч. Таке  нам Мінздрав дає. А інваліди – 

приблизно 10 відсотків від цієї… Ми взяли ваші дані. Можливо вони 

корегуються міністерством… можливо вони корегуються, но не кардинально 

змінюються.  

Тому з розрахунку по нормативам, наприклад, Мінсоцполітики № 203 

про встановлення середньої вартості санаторно-курортної путівки, то ця 

потреба у додатковому фінансуванні в цьому році на даний момент  

становить приблизно 2 мільйона 430 тисяч тисяч.  Це не Бог знає які кошти і 

не всі волонтерським шляхом і благодійництвом можливо.  

Тому прошу підтримати. Воно не носить ніякого політичного 

характеру, виключно соціальна норма. Дякую вам.  

 

РИБЧИНСЬКИЙ Є.Ю. Дуже цікаво, правильно ви це робите. Скажіть, 

будь ласка,  отут я дивлюся, ваші поправки, порівняльну таблицю в чинній 
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редакції. Інваліди війни забезпечуються путівками відповідно Міністерством 

оборони України, Міністерством внутрішніх справ, тобто органи, які мають 

санаторні, лікувальні такі засоби… (Шум у залі)  Заклади. І де можна 

лікувати. Но я не впевнений, що у Державної прикордонної служби, 

Держслужби України з надзвичайних ситуацій, УДО є ці заклади. 

 

______________.  Є, є.   

 

 ______________.  Держспецзв'язку теж?  

 

______________.  У них теж є. Всі окремо мають по одному мінімуму.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Если нет, то нет. Такое дело. Ну что…  

 

______________.  Якщо всі мають і всі забезпечують… (Шум у залі)  

 

______________.  Наші експерти рахували, в якій кількості наш бюджет 

потягне. Ми рахували десь до 3 тисяч осіб.  Якщо ви кажете 500, то навіть 

зауважень немає. Розумію, що до кінця року може бути будь-що, але  сезон 

відпочинку  він в принципі – це літо і осінь. Ми дуже  сподіваємося, що це 

буде десь  в таких же нормах, так що ми підтримуємо.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Міноборони. 

 

ЩЕРБІНІН О.М Шановний Олександр Юрійович, шановні народні 

депутати, в цілому його вже розглядали неодноразово і дійсно підтримуємо, і 

немає ніяких заперечень. Єдине уточнення, от пан депутат Рыбчинский был 

прав, на сегодняшний день 2444 особы, это на 1 день 250 гривен, если 1, 21 

день лікуватися, получается 250 гривен в день и 12 тысяч с копейками це на 

одну людину. Вот. В принципі, ми цілком підтримуємо, у нас есть, але их 
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маловато, Александр Юрьевич, вы знаете, там залишилися Трускавець, 

Пуща-Водица и, этот самый, Хмельник. І все, на жаль. Прикордонниках есть 

в Одессе, но я не буду тут рекламировать, там, і в інших силових структурах 

теж відповідні заклади для лікування, відповідні є. Цілком підтримуємо.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Мінсоцполітики.  

 

ШЕВЧЕНКО В.В.  Ми підтримуємо. Єдине, що раз Мінфін підтвердив 

таку суму, то я хотів би сказати, що уже близько 10 років не виділяються 

кошти на капітальні видатки. І Мінсоцполітики утримання однієї людини –  

одне з найдешевших і відповідно. Коли ви поїдете і подивитесь на ці 

санаторії Мінсоцполітики, це 4 санаторії, а було 6, 2 із них було… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Разрешите, и мы там сделаем выездное заседание.  

 

ШЕВЧЕНКО В.В.  Можемо запросити, але це буде позор для України.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Знаете, правда, она есть правда, а что делать.  

 

_______________. (Не чути) 

 

_______________.Василь Васильович, а скажіть, будь ласка, ви самі 

їздили по цих санаторіях, дивилися, в яких умовах будуть відпочивати бійці? 

 

ШЕВЧЕНКО В.В.  Да, я був в Хмельнику Міністерства оборони. 

 

_______________. (Не чути) 

 

ШЕВЧЕНКО В.В. Да. І там санаторій готовий разом з департаментом, 

медичним департаментом. Військово-медичним департаментом Міністерства 
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оборони. Насправді, нам підтвердили, у нас навіть є письмово листопад, вони 

звертаються… 

 

_______________. В Пуще-Водице лікуються, здесь, вы знаете… І 

більш такий сучасний залишився Трускавец наш,  три. А решта Крим… 

 

_______________. В Пуще…… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. У меня вопрос к представителям исполнительных 

органов власти. К этому закону будут зауваження, принимать его за основу, 

или за основу і в цілому? Я для протокола правильно делаю. Немає 

зауважень ні в кого? 

Тогда предложение – за основу і в цілому. Кто - "за"? Единогласно, 

рішення прийнято. 

 

ШЕВЧЕНКО В.В. Спасибі вам велике. Дозвольте відбути, ще треба…  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Да, будь ласка. 

Мы немножко идем не по порядку,  8 пункт. Поскольку присутствуют 

уважаемые народные депутаты, проект Закону про надання допомоги в 

окремих районах Донецької та Луганської областей. Законопроект номер 

2409 (Воропаєв, Матвієнков). Будь ласка. 

 

МАТВІЄНКОВ С.А. Уважаемый председательствующий, уважаемые 

коллеги! Данный законопроект, который предлагается вашему 

рассмотрению, в какой-то степени является продолжением или 

имплементацией Минских соглашений, один из пунктов которого говорит о 

том, что мы должны обеспечить доступ гуманитарной благотворительной 

помощи на временно оккупированной территории. Данный законопроект или 

разрабатывает, или предлагает механизм оказания такой помощи. 
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Вы знаете о том, что помощь делится на 2 категории. Это гуманитарная 

помощь и благотворительная помощь. Данный законопроект выписывает 

механизм, как работать с благотворительной именно помощью на временно 

оккупированных территориях. Как непосредственно, так и через систему 

волонтерских организаций. Сразу хочу сказать, что действие этого закона не 

распространяется на закордонну помощь. То есть это закон, который касается 

только той помощи, которая должна идти с территории Украины. 

Если вы знакомы с этой моделью, то сегодня можно оказывать в 

основном на неподконтрольную территорию нам только гуманитарную 

помощь.  Благотворительная помощь  практически сегодня не оказывается, 

для того, чтобы ее привезти и оказать через благотворительные организации, 

нам необходимо перерегистрировать ее и перевести в разряд гуманитарной 

помощи, а затем она уже оказывается на этой территории,  что    своего рода 

вызывает определенные нюансы, моменты, время, волокиту и так далее, и так 

далее.       При этом, необходимо получить ряд разрешительных  документов, 

письменные соглашения,  согласования и прочие, прочие вещи.   

Поэтому мы как бы подготовили  данный законопроект и выносим на 

ваше рассмотрение, мы не претендуем, будем говорить так, на   

досконалость, если можно так выразиться, всех пунктов, или моментов  

механизма системы контроля этого законопроекта. По-хорошему,  конечно, 

этот законопроект  должно было подавать правительство, поскольку он 

входит, я имею в виду, в перечень тех  законов, которые должны быть в 

имплементации Минских угод, но мы вынесли  на рассмотрение данные 

законопроект и поэтому предлагаем его  поддержать в первом чтении. У меня 

все. Спасибо. 

 

_______________. Ну, я хотел бы, чтобы мы отнеслись серьезно  к этой 

ситуации, потому что по-хорошему правительство  делает  все правильно. 

Лично отправлял первый гумконвой на оккупированную территорию тем 

летом и   месяца полтора террористы, сепаратисты, даже не запускали   его 
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туда - это  лично отправлял. Поэтому, поддерживаю  правительство, что вся 

помощь, которая отправляется туда, должна идти по линии  гуманитарной 

помощи и быть подконтрольной  правительству. Потому что, что туда начнут  

отправлять,  мы понимаем, под видом чего,  что туда начнет заходить, деньги 

для террористов, может    быть,  я же не говорю. Может быть все.   

А с другой стороны, с юридической точки зрения,  все что, все 

движения, которые проходят через  линию обороны, они регламентируются 

чем?  Руководством АТО – раз,  которое имеет  право принимать решения, 

что может туда ехать и что передается. Правительством, которое работает  с 

Красным Крестом по  отправке гуманитарной помощи.  И в третьих, есть 

временные администрации, есть представитель украинской власти на местах, 

который          имеет полные полномочия принимать решения: пропускать 

что-то, или не пропускать.  Они там будут воевать, а мы им будем пиво с 

сигаретами возить? Я против этого, честно говорю.  

 

______________. Сергій Анатолійович, дивіться, юристи мої дивились 

на закон. Він можливо потрібен, але дуже не досконалий, скажімо так.  

Крім зауважень того, що він технічно неправильно оформлений і без 

дотримання регламенту Верховної Ради, згідно статті 94 Регламенту 

Верховної Ради. Там ще, розумієте, прийняття даного закону вимагає 

одночасно внесення змін до, перше, до Закону України "Про гуманітарну 

допомогу" і Закону України "Про благодійну діяльність та благодійні 

організації", які необхідно доповнити приписом про те, що новим Законом 

України можуть бути встановлені особливості надання гуманітарної 

допомоги на окремих територіях України. А це передбачає, що ці закони 

треба доповнювати  посиланням на новий закон. Тому треба його ще 

доопрацювати.  

 

МАТВІЄНКОВ С.А. Можно? Спасибо.  
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Есть вопросы, конечно, то, о чем вы говорите, есть система. Но мы 

четко должны понимать, я, как человек который представляет ту территорию, 

живу на той территории, понимаю, что и за той линией живут такие же 

граждане нашего государства, как и здесь. И поверьте мне, их немало. И 

людей, которые действительно нуждаются, и ситуация действительно 

сложная.  

Я вам приведу просто один элементарный пример. Вы знаете я очень 

сильно переживал и я думаю вы вместе со мной все, когда 25 января 

обстреляли город Мариуполь. Помните ситуацию? Из "градов". Тогда вы 

помните погибло, 31 человек погиб, 118 человек получили тогда травмы 

всевозможные. Кабинет Министров принимает решение о том, что выделить 

10 миллионов на оказание помощи городу Мариуполю. Все восприняли 

очень даже нормально, позитивно. И все восприняли 10 миллионов, все таки 

это деньги. Значит, первое поручение, областная администрация готовит 

документы, Министерство охороны здоровья, Министерство социальной 

политики разрабатывают процедуру делят эти деньги, кому, сколько, что, 

чего и как пойдет. Распределили средства. Распределили на материальную 

помощь, на техническую помощь которую нужно, разделили эти деньги. 16 

марта областная администрация принимает решение в отношении выделения, 

ну, распределения механизма, утвердили, проголосовали все. Отправляем эти 

документы. Передали в Киев в департамент. Департамент посмотрел и 

говорит необходимо изменить форму, форма немножко не такая. Давайте 

разделим отдельно выделим сейчас то, что касается  более предметно, то, что 

касается травм, и хотели бы мы понимать, какие это травмы. И то, что 

касается технических повреждений, тоже хотелось бы понимание, что за 

акты. Логично? Ну, логично. Делаем акты. 

В середине апреля вновь отдается. Получается, материальную помощь 

после этого опять получаем. Нет, вы давайте, материальную помощь отдайте 

одной строкой. Техническую помощь рассмотрите, пожалуйста, сделайте 

немножко более расширенно. 7 мая отдаем. 
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Теперь. Вот, 7 мая отдаем. Теперь согласование. В Министерство 

охороны здоровья, Министерство социальной политики, Министерство 

экономики, регионального развития, Министерство финансов сегодня нужны 

эти документы. Смотрите, люди пострадали, да, получили травмы. Кто-то 

лечился, кого-то уже, Царство небесное, нет, кто-то там восьмой раз 

приходит технические документы оформлять. Вы знаете, я просто не хочу 

передавать реакцию людей, когда к нему восьмой раз приходят и говорят, 

давайте, мы снимем, замеряем, как, что, чего. Он говорит: "А где деньги?!"  

Я к чему весь этот пример привожу. Это конечно, это тяжело, надо 

пробивать. Я буду и завтра пытаться там выбивать. Вот, хочу просто 

вытолкать это дело. Но вот эти все нюансы, которые есть, система контроля, 

да, должна быть, бесспорно. Я согласен на 100 процентов. Но и 

оперативность действий здесь тоже должна быть. Я поэтому, если есть 

замечания какие-то на доработку, давайте, будем дорабатывать. Совместно 

дорабатывать с комитетом, я не спорю. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Сергей Анатолиевич, у меня к вам предложение 

следующее. Первое. Если сегодня есть какие-то проблемы там по 

чиновникам и вы действительно там оказываете помощь там Мариуполю, то, 

что я знаю, и так далее, мы готовы вам в этом помогать. И здесь независимо о 

того, вы в оппозиционной или провластной лодке.  

 

МАТВІЄНКОВ С.А. Я думаю, все мы в одной стране. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Да, мы живем в одной стране. Позиция номер один.  

Позиция номер два, то, что я хотел сказать. Мы сейчас разрабатываем 

вместе с ООНовцами, у нас есть рабочая группа, где будет готовиться 

большой новый закон по гуманитарке и благотворительности, где ООН 

просит четко разделить, что такое гуманитарка, что такое 
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благотворительность. Туда вовлечены практически все институции, которые 

есть. 

У меня предложение. Дайте своих юристов в группу, которые будут 

участвовать в написании этого закона с практической точки зрения да? Я 

совершенно серьезно говорю. 

Теперь касаемо то, что этого закона. У нас есть представитель СБУ 

сейчас?  

Давайте…  не вставайте. Только микрофончик.  

 

_______________.  Первый зам начальника ………. управления.   

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ваше мнение.  

 

_______________. Я скажу о том, что я медицину представляю, 

поэтому я не могу…  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. То есть вы не из ………? 

 

_______________.  Я представляю медицинское управление.  

 

_______________. Буквально вчера мы в первом чтении приняли 

законопроект Константиновского, где мы четко регламентируем: не более 7 

дней на оформление гуманитарных… Пяти рабочих дней на оформление  

гуманитарной помощи. Между первым и вторым  чтением. У вас есть время 

внести свои  поправки относительно вот этих грузов. Можно туда чтобы 

временные рамки зразу же. 

Во-вторых. Ну это первое чтение прошло, во втором точно…   так что 

вносите свои поправки, это как-раз поможет. Преодолейте бюрократические 

барьеры, которые, к сожалению, до сих пор остались. 
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И из личного опыта знаю, что… и вам просто советую: а придите на 

Кабмин. И покажите постанову, где Премьер выделил деньги, а они из-за 

чиновников среднего звена тормозятся. Уверяю вас, будет очень живая 

реакция, и все забегают, как не знаю кто. Честно говоря. Придите просто и 

скажите: "Тогда был обстрел, до сих пор мурыжат голосу". (Шум у залі)  И 

все. Две секунды. Это делается очень быстро. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Мы в этом союзники…  

 

_______________. Спасибо.  

 

_______________. Кабміном від 30 січня була прийнята постанова, яка 

якраз передбачає порядок здійснення такої допомоги на тих територіях. Вона 

визначає,  між іншим, ті території, які або не в повному обсязі виконують 

свої повноваження, або не здійснюють їх взагалі. І в принципі у  ….. в законі 

йдеться і про це також. Да? Там є пункт 5 і пункти 8 і………постанови, і мені 

здається, що юристи просто… ну не передивилися їх. Там в принципі те саме, 

що у вас. Просто треба, дійсно, як сказав Максим Юрійович, зайти в Кабмін і 

там просто постучати трошки……. в двері,  в стіл і в усе інше. Віримо, що ми 

з вами разом зможемо це зробити.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. И, я еще окончание скажу. Смотрите, это ведение 

нашего комитета – гуманитарка. То есть, все вопросы, которые есть по этому 

вопросу и, где нужно, есть проблемы чиновничья, да, людской фактор так 

званый, да, мы готовы полностью помогать.  

Теперь касаемо закона. 

 

_______________. На доопрацювання.  
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Если это, скажем, не политика, то действительно 

нужно решать вопросы, то от мы вам искренне протягиваем, мы вам 

искренне протягиваем руку, а сейчас решение на доопрацювання.  

Хто – "за"? Единогласно. Спасибо.  

Больше нет народных депутатов?  

 

_______________. Не членов комитета? 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Не членов, нет, который, ну, я имел ввиду, понятно, 

да, которые представляют законы. Хорошо, тогда идем по порядку, да.  

Про проект Закону про внесення змін до статті 164 Податкового 

кодексу України щодо оподаткування пенсій інвалідів війни та деяких інших 

категорій. Законопроект 2781 народного депутата Третьякова та інших.  

 

_______________. Бурбак – доповідач.   

 

БУРБАК М.Ю.  Да. У нас під час комітетських слухань, які ми провели 

22 квітня напередодні такої річниці перемоги у Другій світовій війні дуже 

багато громадських організацій зробили зауваження, що, в принципі, це, ну, 

неправильно, що наразі здійснюється оподаткування пенсій інвалідів війни 

для того, щоб відновити соціальну справедливість, то ми внесли на вимогу 

громадських організацій наші пропозиції і зміни до статті 164 Податкового 

кодексу України, де ми це прибираємо. Тобто виправляємо технічні помилки, 

розуміємо, що це робилося не навмисно, тобто недоопрацювання. Тому 

повинні все ж таки, визнаємо помилку, яку ми зробили при прийнятті 

бюджету і виправляємо  те, що було. Це суть нашого законопроекту. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Спасибо.   

Минфин. 
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СОЛОВИХ Н.Г. …я не думаю, что будут поддерживать. Потому что 

дефицит  Пенсионного фонда надо из чего-то … 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Кстати, с бывшим главой  комитета,  а нынешним 

главой  налоговой, у нас была тоже долгая дискуссия, и  он,  тоже не очень 

хотел  его поддерживать.  А с другой стороны,   что делать?  Облагать пенсии 

погибших налогами? Семей погибших. Но ни и  так уже  отдали самое 

дорогое – жизнь.  Или инвалидов первой группы, которые получили 

инвалидность в результате боевых действий? Они отдали и так уже, можно 

сказать, условно свой налог.   

 

БУРБАК М.Ю. А ще, ми додаємо, що ми не головний комітет, не 

основний. 

 

_______________. Ви знаєте, в народі, взагалі той податок  називається 

"податком на бідність", і по суті він існує фактично  тільки на терені  України 

– це велика  ганьба. І цим законом       фактично, хоч одна верства населення, 

якимось чином вирулює з цієї ганебної ситуації.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Мы и так  в комитете, если вы знаете, видели  

наверное не раз, мы против какого либо  популизма  или   то, чего нельзя 

выполнить. Но в этом случае,  когда мы говорим про участников Второй 

мировой войны, ну давайте реально скажем, сколько их осталось.  

 

_______________. 23 тисячі пенсій інвалідів війни і  7 тисяч  пенсій 

учасників бойових дій. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Теперь мы говорим о чем? Мы говорим о разнице 

между 3600 и какой-то, какую якобы могут получать    больше. Но вряд ли, у 

кого-то есть больше пенсии. Но  даже если возьмем  там пенсию в 5 тысяч 
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гривен:   вычитаем  3600, оставляем 1400, да? Теперь берем 15 процентов 

отсюда, грубо говоря, там 200 гривен.   

Максим, сколько ты говорил? 

 

БУРБАК М.Ю.  23 тысячи пенсии… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Плюс  7. 

 

БУРБАК М.Ю.  …инвалиду войны и 7 тысяч пенсии участника боевых 

действий. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Итого, мы говорим, 200 гривен умножить на 30 

тысяч? Ну, сами согласитесь, что эта цифра приемлемая. 

 

БУРБАК М.Ю. Смешная. 

 

_______________. Є єдине зауваження щодо закону. Я цілком його 

підтримую абсолютно. Але є зауваження. Там є пункт, відповідно до розділу 

другого цей закон набирає чинності з дня, наступного за днем його 

опублікування. Це суперечить нормам Податкового кодексу України. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Не вопрос. Давайте, между первым и вторым 

чтениями внесем правки. 

 

_______________. Давайте-давайте.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Станете соавтором автоматически законопроекта. 

Вносите совместно правки. И я думаю, что это не проблема. 

 

_______________. Дуже важливо. Дякую.  
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БУРБАК М.Ю. Розумієте, тут таке питання. Чисто, ну, треба 

подивитися, скільки наших ветеранів доживе до 1 січня 2016 року. Тобто ми 

ж розуміємо, що це суперечить Бюджетному кодексу. 

 

_______________. Максим Юрійович, ми не будемо сперечатися. Ми 

прекрасно знаємо, що ми приймемо цей закон. А чи вистачить коштів в 

Мінфіні на його виконання, оце питання. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. У меня просьба к Минфину отнестись к этому 

вопросу с политико-финансового отношения, а не с чисто финансового. Ну, 

это правильно. Поверьте, у нас были очень тяжелые слушания перед 9 мая. 

Мы выслушали много позитивных слов, особенно то, что касалось и воинов 

УПА, законопроект Шухевича. Единственного автора. И коммунизм, 

фашизм. Поэтому мы должны сделать правильно и справедливо. Спасибо. 

Какое решение комитата по этому закону? Принять за основу, да? 

Единогласно. Спасибо. Я думаю, что Минсоцполитики тоже - "за". Первый 

закон. Я не спросил просто, прошу прощения. 

 

_______________. Дефіцит бюджету Пенсійного фонду – 80 мільярдів. 

Зекономили на цих всіх речах, на пенсіях там  близько …  мільярдів.  З однієї 

сторони, яку роль  … ветерани війни і учасники АТО, я не можу 

заперечувати, а з іншої сторони, …. Одночасно хотів би сказати, що інвалідів 

війни зараз 122 тисячі,        а учасників бойових дій 199 тисяч, ну може 

статистика не зовсім корелюється   останнім часом з присвоєним статусом. 

Якщо це  буде стосуватися учасників війни  760 тисяч… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Там нет участников войны, там только инвалиды. 

 

_______________. Ну, інваліди війни – це 122 тисячі. 
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_______________. Але це в цих пенсія, яка велика, розумієте?   

 

_______________. Яка перевищує 2600 гривень – це ті категорії, які 

підпадають     під дію наших  змін. 

 

_______________. Шановні народні депутати, просто тут, якщо ми 

говоримо про 2015 рік, то програми, які затверджені Мінсоцполітики, вони    

не враховують  відповідних…  

 

_______________. Ми  внесемо до другого  читання спеціальні зміни, 

так що все буде… 

 

_______________. Якщо це буде покриття з бюджету, то звичайно ми – 

"за". 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  У нас,  к сожалению, нет   выхода, чтобы  не принять 

этот законопроект и хорошо  его продумать перед вторым чтением. Я вам 

серьезно говорю: у нас нет выхода, мы не можем  смотреть на этих старых 

людей -   средний возраст участника Второй мировой войны  88 лет. Ну,  мы 

не можем поступить по-другому и мы в зале будем   это поддерживать и я  не 

представляю, как это в зале можно, ну, кто-то не проголосует за этот закон.  

Поэтому  у меня просьба: давайте, перед вторым чтением  все-таки пускай 

посмотрит и Минфин этот  законопроект внимательно,   и Минсоцполитики,    

какие правки мы внесем в него, но по участникам Второй мировой войны – 

это обязательная программа, не произвольная. 

 

_______________. По инвалидам. 
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Ну да, по инвалидам Второй мировой войны – это 

обязательная программа. А все остальное можно обсуждать, то есть 

инвалиды Второй мировой войны и  семьи погибших… 

Второй пункт. Про проект Закону про внесення змін до   деяких законів  

України щодо забезпечення інвалідів  автомобілями. Закон 2777, урядовий.  

Максим.  

 

БУРБАК М.Ю. Я вже в уряді не працюю. Але для того, щоб 

пришвидшити розгляд наших питань порядку денного, тому що їх дуже 

багато, то хотів би доповісти, що це врегульовуються  ті питання, які ми вже 

тут дискутували і внесли свої зміни до чинного законодавства, якими 

врегулювали питання, що  інваліди померли, по закону вони повинні були би 

повернути автомобілі назад управлінню соцзахисту. А вони їх купували, ну 

так прикро сталося, за свої гроші і визнавали це гуманітарною допомогою. І 

ми вже внесли  це на розгляд парламенту. Думаю, що або цього пленарного 

тижня, або наступного ми приймемо наші зміни.   

Бачимо законопроект  від Мінсоцполітики, від уряду. Він теж 

врегульовує ці питання, що якщо автомобіль більше 10 років був у інваліда 

або у… і після 10 років за бажанням інваліда або членів сім'ї вони бажають 

його у себе залишити, то їм надається це безкоштовне право. Тобто дуже 

добре, це урядова  ініціатива. Почув нас уряд також. Думаю, що треба 

підтримати. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Тебе не как член уряду… (Шум у залі)  

 

 ______________.  Ви, по-перше, з нашого боку, а не з того. 

А по-друге, є велике бажання, щоб Кабмін ще й забезпечив нас 

гарними дорогами. Бодай тих інвалідів. 

 

______________.  Больное место, да? (Шум у залі)  
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ГОЛОВУЮЧИЙ.  Мінсоцполітики. Василь.  

 

ШЕВЧЕНКО В.В. Ну я хотів підтримати… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Два міністра транспорту… (Шум у залі)  

 

 ШЕВЧЕНКО В.В. Дійсно, є такий законопроект, тому ми 

підтримуємо… урядовий вносимо, а підтримуємо ваш.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. А в чем разница, скажете мне.  

 

______________.  Ну в принципі це і 0932, який планується завтра 

розглянути, і 2777 – це законопроекти, які регулюють  два  різні питання. 

2777 регулює питання…  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Слава Богу.  

 

______________.  …передачі автомобілів, які… (Не чути)  

Залишення автомобілів у членів сім'ї після і саме гуманітарних, які 

забезпечили... 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Хорошо, спасибо. И отлично, что нет конфликта 

интересов.  

 

_______________. Нет, все нормально.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Что один дополняет другой. Тогда какое решение у 

нас?  
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_______________. Тільки "за", це ж урядовий. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  За основу і в цілому?  

 

_______________. За основу і в цілому. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. У Кабінету Міністрів не буде зауважень между 

первым и вторым чтением? Хорошо. Тогда за основу и в целом. Кто – "за"? 

Единогласно. Спасибо.  

Четвертый. Про проект Закону про соціальний і правовий статус осіб, 

які брали участь в бойових діях у складі добровольчих формувань у період 

проведення АТО на сході України, захищаючи незалежність, суверенітет і 

територіальну цілісність України (2231, народний депутат Іван Вінник). 

(Не чути)  

 Можемо написати таку формулировку? 

 

ШАМБІР Н.В. Я думаю, що напишемо, що відхилити в зв'язку з 

втратою актуальності.  

 

_______________. Є просто точне визначення. Я можу його просто 

сказати. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Давай.  

 

_______________. Ми можемо повернути законопроект суб'єкту 

законодавчої ініціативи. Так як на тепер Президентом України підписано 

Закон України про внесення змін, тобто наш закон 1688, яким визначається 

соціально-правовий захист. Тобто воно не є актуальним і так далі.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  А відхилити в связи с тем, что? 
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_______________. Що він дублює фактично.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Хорошо. Тогда написать эту формулировку. 

 

_______________. Така уява, що люди не читали наш закон, я просто 

дивуюся. (Загальна дискусія) 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Просто, к сожалению, мы свой закон гораздо 

быстрее, как называется, протолкнули, чем…  

 

_______________. Ми його готували 3 місяці. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Но мы, его достаточно быстро приняли, так как 

принимаются парламентом законы, мы достаточно его быстро приняли.       

Хто за таке формулювання? Единогласно. Дякую. 

П'ятий  пункт. Про проект Закону про внесення змін до деяких  законів  

України щодо скасування стягнення автостанційного збору з учасників 

бойових дій, які мають право на пільговий проїзд (законопроект 2246 

народного депутата Кузьменка). 

Я помню,  ви доповідали в прошлый раз. Все в курсе этого закона?  

Доповідати, ні?  

 

_______________. Не треба, ми вже все знаємо. Тільки маленьке 

зауваження, що в державній формі власності лишилися лише автостанції, 

розташовані в Київській області  і місті Києві, десь порядка  24. Все інше – це 

є підприємства із інших форм власності. Як ми можемо впливати на 

підприємства інших форм власності?  Думаю, що… 

 

_______________. Можна, я скажу? 
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_______________. Так,  будь ласка. 

 

_______________.   (Вимкнено мікрофон) …те, що входить в… 

 

_______________. Розумію. А тепер, я вам скажу. Ви знаєте,  нове 

прийняли рішення, що міністерство і місцеві органи влади не впливають на 

встановлення тарифу на  міські, міжміські перевезення.  І скажіть,  будь 

ласка, як   тепер значить: хто здійснює перевезення, сам може не 

встановлювати в тарифі  автостанційний   збір, тому що вони діють на 

договірних умовах з автостанціями.  

 

_______________.  Дивіться, а ви не вважаєте, що там два  

автостанційних збори: однин в квитку в самому знаходиться, тариф є,  

докладається  він, а один  просто так, хтось пролобіював. 

 

_______________. Я можу вам так сказати: є ще такі депутати, які 

відстоюють те,  що держава не  повинна втручатися  в бізнес і  в умови 

ведення бізнесу. Скажіть,  будь ласка, хто буде тепер, в мене питання: хто 

буде відшкодовувати приватній станції те, що ми їх зобов'язали не включати 

автостанційний збір   для пільговиків? 

 

_______________.  По-перше, ми не для всіх пільговиків, а тільки для 

учасників  бойових дій. 

 

_______________. Я розумію. 

 

_______________. По-друге, я ж кажу, тут корупційна складова у вас… 
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_______________. У мене  корупційної складової немає ніякої, в мене 

станції немає… 

 

_______________. Ви розумієте, тут два рази вони, тут  просто 

пролобіював. Ну чому  нема цього… 

 

_______________. Хто пролобіював?  

 

_______________.  Монополісти-автотранспортники.  

 

_______________. Ну, то це все  приватні підприємства. Скажіть  будь 

ласка, де зараз Верховна Рада  повинна схвалити закон,  який втрутиться в 

діяльність, в господарську діяльність  господарюючого суб'єкта.  

 

_______________.  Тут є така розбіжність, от я розумію,  що ви хочете 

сказати, що ми не маємо права втручатися… 

 

_______________. А вас як звати? 

 

_______________. Маргарита. 

А от  в Дніпропетровській області цей збір  не застосовують, вони самі 

прийняли рішення не застосовувати… 

 

_______________. Так от, на місцях треба  це зробити, ми не повинні 

регулювати - це не наші   повноваження.   

 

_______________.  Ми не можемо це зробити на місцях,  тому що є 

різні власники автостанцій… 
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_______________. Я хотів би ще останню мою ремарку, чому моє 

ставлення до цього негативне, том що всі ми    говорили про пільги, про  

перевезення, про залізниці. Вчора ви читали новини? Що "Укрзалізниця"  

визнала про технічний    дефолт. Ну от накопиченням  цих всіх пільг ми 

пришвидшимо інший дефолт: скоро будемо їздити на грузовому  транспорті,  

потому что нет дорог и не на чем будет ездить, честно говоря. 

 

_______________. Я ж вам кажу вже третій раз, що  подвійне 

тарифування  одно і того  ж транспорту… 

 

_______________. Я вибачаюсь, але щодо корупційної складової, 

зверніться в органи внутрішніх справ, щоб вони порушили кримінальну 

справу – саме цікаве буде.   

 

_______________. Є законопроект…  (Вимкнено мікрофон) 

  

_______________. Я повністю підтримую пропозицію Максима 

Юрійовича, що це до того, що немає інструменту компенсації. Комерційна 

діяльність – це…  В даному випадку,  якщо ми даємо… 

(Вимкнено мікрофон) 

  

_______________. …Міністерство транспорту, інфраструктури… 

 

_______________. То ви шукаєте тих, хто прийме? Дивіться, 

Маргарито, справа яка? Є такий Закон про автомобільний транспорт, ви його 

читали, правда? Там передбачені пільги по безкоштовному проїзду. Можна 

просто передбачити зміну до закону, яка б давала змогу тим, хто їздить 

безкоштовно ще й, значить, не сплачувати автомобільний збір. Але це не 

окремий закон. Це можна зробити зміни до Закону про автомобільний 

транспорт. 
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_______________. То ми так і зробили… 

 

_______________. Скажіть, будь ласка, значить, правильно 

попрацювали з обласним бюджетом, який відшкодовує своїм учасникам. 

 

_______________. Та ніхто нікому не відшкодовує. Просто прийняли… 

 

_______________. Тому що це місцевий бюджет… 

 

_______________. От давайте, у мене пропозиція. Ми будемо сваритися 

дуже довго, тому що питання риторичне. Олександр Юрійович, у мене є 

пропозиція направити на доопрацювання, а суб'єкт законодавчої ініціативи 

нам покаже, звідки Державний бюджет може покрити, відшкодувати дані 

збитки для автостанцій. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Так минулий раз ми ж це питання розглядали. Це є 

приклад, де за рахунок комунальної автостанції надана знижка така 

учасникам АТО. Учасник АТО, статус же не визначений, тільки для 

учасників бойових дій. Вони надали. Точно так же всі на місцевому рівні 

розглядають можливості. Тому ми минулий раз говорили: практику для 

місцевих бюджетів можна застосовувати будь-яку. А в даному випадку за 

рахунок доходів комунального підприємства, от і все. А поширювати, 

наприклад, на компенсацію, то, на жаль, коштів немає. 

 

_______________. На самом деле мы это можем сделать даже… 

 

_______________. Единогласно , дякую. Надо…  

(Вимкнено мікрофон) 
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 Шестой пункт. Про проект Закону, про внесення змін до Закону  

України "Про соціальний захист дітей війни" (щодо  надання громадським 

організаціям додаткових державних соціальних гарантій). Законопроект 

2363, Денисенко.  

 

_______________. Автори законопроекту пропонують внести…  

(Вимкнено мікрофон) 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ.  …по этому поводу. 

 

_______________. Ну, в даному випадку, мова йде про, коли ми 

говоримо    про надання  безкоштовного, то це по-перше рішення  місцевих 

територіальних громад про таку можливість  надання. І по-друге, знову ж 

таки, плата за користування  комунальними послугами, я так розумію, 

безкоштовно. Тому тут     теоретично ми б за те, щоб підтримати ці 

громадські організації, але загроза є, що інколи ми зустрічались, що коли 

громадським організаціям передається безкоштовно, то потім, воно може 

переходити  до інших форм власності – це детально тут не виписано. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Ну, завтра їх може буде тисяча, да, 2 тисячі 

громадських організацій. 

 

_______________. И будет... Есть на продажу… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я считаю… Да, Максим, пожалуйста. 

 

БУРБАК М.Ю. Маленьке зауваження. Ми ж ідемо по шляху 

децентралізації влади. Вся повнота повноважень і влади – на місця. Місцеві 

органи самоврядування мають право приймати рішення. Я хочу подивитися 

на того мера, який безкоштовно передасть приміщення. Він одразу отримає 
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кримінальну справу, тому що знає, заборонена передача. Є мінімальні ставки, 

там 4 громадських*** організацій, встановлено це. Раз. 

По-друге, яке відшкодування комунальних платежів? Якщо місцева 

рада приймає таке рішення, будь ласка, в межах своїх повноважень. І перший 

пункт, це популізм дикий. Ну, як можна… Як можна це сказати, в межах 

компетенцій надавати громадським організаціям фінансову допомогу з 

коштів відповідних бюджетів? Та це їх право повне. Масло масляне. 

 

_______________. Просто я так розумію, що ці всі автори законів: 

Фельдман, Шенцев і так далі – у них у всіх є громадські організації, які 

потребують просто, ви розумієте? 

 

_______________. Так может сразу написать: их в центре города. 

 

_______________. Пропоную  відхилити. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Кто –  "за"? Единогласно, спасибо. 

7 пункт – проект Закону про внесення змін до статті 15 Закону України 

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

збереження пільг членам сімей загиблих. Народний депутат Писаренко, 2371. 

Кто первый будет – Минсоцполитики или Минфин?  

Минфин, пожалуйста.  

 

______________. У вас є обґрунтування цього… 

 

______________. …обоснование финансово-экономическое и 

определение источников… (Не чути)  

  

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Мое мнение, это должно быть чисто компетенция 

Кабинета Министров. Оно должно определять, когда можно говорить о 
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льготах, когда нет. Потому что никто как Кабинет Министров не знает 

наполнение своего же бюджета. Поэтому предложение відхилити.  

Евгений.  

 

РИБЧИНСЬКИЙ Є.Ю.  Я ще хотів додати просто, що поки що немає 

навіть єдиного порядку і критеріїв, які визначають цей порядок. Кабмін хай 

визначиться і потім будемо приймати рішення. Я думаю, що у нас є 

аналогічні рішення набагато більш професійні і фахові. Дякую.  

 

_______________. Александр Юрьевич, всі кошмари, от Кабмін, який 

хоче скасувати все і всё в цій країні. Пам'ятаємо ту ніч, коли ми приймали 

бюджет. Що сказав Прем'єр? Подивимся виконання бюджету за перше 

півріччя, все що зможемо будемо обговорювати. То треба почекати. Ми 

розуміємо, що це просто політичний піар.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Добре. Хто…  

Единогласно, спасибо. Решение принято.  

8 пункт мы рассмотрели.  

9-й – про проект Постанови про внесення змін до Постанови Верховної 

Ради України № 1286-VII від 29.05.14 року "Про забезпечення незалежним 

медичним обслуговуванням військовослужбовців та осіб рядового і 

начальницького складу, які зазнали поранення, контузії чи іншого 

ушкодження здоров'я під час проведення АТО  на сході  України 

(реєстраційний номер 2414). Законопроект народного депутата Масоріної.  

 

БОРОВИК В.Є. Шановний пане голово, шановні члени комітету, 

дозвольте, від імені Олени Масоріної народного депутата, представити  наш 

проект  постанови… (Вимкнено мікрофон) 
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_______________. … ініціатива дуже гарна. А чому саме   "Феофанія", 

просто цікаво.  

 

БОРОВИК В.Є. Я маю на увазі, що  чинна постанова 1286 від  травня 

минулого року, вона регламентувала те, що нашим пораненим бійцям 

віддається тільки "Феофанія". Ми своєю постановою… 

 

_______________. Ну не так…  

 

_______________. …пропонуємо  розширити і віддати на користь,  в 

безкоштовне користування, нашим  пораненим бійцям всі медичні  об'єкти у 

Державному управлінні справами, а також  санаторно-курортні… 

 

_______________. Дивіться: ми приймали просто рішення про  те, щоб 

вони виходили на самоокупованість. Вони самоокуповані, тобто  вони не 

забезпечуються державою  жодним коштом і ми їм не можемо сьогодні 

сказати: давайте  - приймайте. Або ми мусимо за них заплатити, знову ж 

таки, це питання до Мінфіну, чи є у них на це кошти. Тільки ті установи, в 

яких реально є забезпечення фінансове, можуть  прийняти бійців, ми їх 

можемо зобов'язати. Але тих, кого ми зобов'язали перейти на 

самоокупованість, тепер зобов'язати ще взяти… Знаєте, це вбити їх просто 

кінцево. Дякую. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Скажіть, а от дитячий оздоровчий табір, это на какой 

возраст участников АТО рассчитан? 

 

_______________. Ні, ми тут не мали на увазі… 
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Я просто читаю. Это на какой возраст участников 

АТО? То есть вы, правда, считаете, что теперь дети должны проводить время 

с бойцами АТО. 

 

_______________. Нет, вовсе нет. Мы имели ввиду… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Я не знаю. Я читаю первый пункт. Сейчас по 

каждому пункту с вами пройдемся. 

 

_______________. …пропозицію. Я би радив відправити на 

доопрацювання автору законопроекту для того, щоб з'ясувати шляхи 

відшкодування тих витрат для лікарень і цей санаторно-курортний, який є в 

ДУСі, який фінансується, який на самоокупованості. Раджу вам подивитися 

на Житомирський горілчаний завод, він теж у ДУСі, заробляє гроші. Хай 

вони віддадуть гроші і покривають витрати для лікування наших бійців. Це 

було би правильно. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Я добавлю. Смотрите, мы в принципе поддерживаем 

то, что все должны помогать АТОшникам. Но у меня просто просьба, 

передайте просто автору или помощнику, который пишет автору: пишите по-

людски. 

 

_______________. Доопрацюйте… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Доопрацюйте. Не пишите: дитячий оздоровчий табір, 

пансіонат "Радуга" для участников АТО. Вот можете спросить у Мыхайла, он 

поедет в детский санаторий? Как он своим бойцам это объяснит? Давайте 

просто будем ответственнее. Все-таки ж, народные депутаты. Спасибо, 

поэтому на доопрацювання. И не выносите это в зал, потому что… Мой вам 

совет. 



31 

 

Единогласное решение, правильно я понимаю? 

 

_______________. Да-да… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. На доопрацювання, единогласно, да? 

10 пункт. Проект Закону про внесення змін до деяких законів України 

щодо відновлення існуючих раніше прав і свобод (о, Господи), прав і свобод. 

 

______________. Знаєте, чому…………. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Хорошее замечание. (Шум у залі) 

Законопроект 2523.  

Сегодня, маленькая шутка, Юрий Витальевич возмущался и чего они 

так в тюрьму не хотят идти.  

(Вимкнено мікрофон) 

  

______________. Відхилити.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я думаю, что ни Минфин, ни Минсоцполитики 

данный закон не поддерживают, да?  

(Загальна дискусія) 

 

______________. Це законопроект про технічний дефолт держави 

Україна, чесно кажучи.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Хорошо. Спасибо огромное.  

Голосуем. Відхилити. (Вимкнено мікрофон) 

Пункт 11, про затвердження рекомендацій за результатами слухань 

комітету на тему: "Соціальний захист і медичне забезпечення ветеранів війни 

та відзначення 70-річчя Перемоги над нацизмом у Європі".  
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Могу доложить, были слушания, были тяжелые слушания. Нас 

обвиняли и говорили. Мы пришли там к какому-то консенсусу. Провели, я 

считаю, их успешно. И по итогам этого слушания нужно затвердити 

результаты. Предложение затвердити. Кто –  "за"? Единогласно.  

Технический вопрос, мы на одном из заседаний… можем внести 

дополнительный сейчас?  

 

______________. Сюда? 

 

 ГОЛОВУЮЧИЙ.  Да. 

 Мы говорили о том, что мы создаем координационную раду. Помните? 

Оказывается не совсем законно, мы должны просто відмінити це рішення по 

реабілітації. Мы можем создавать при комитете, но… создавать только 

рабочую группу.  

 

______________. (Не чути) 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Координационную раду мы создавать не можем. 

Поэтому мое предложение: внесите это………….. 

 

______________. (Не чути) 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Просто  відмінити рішення. Добре? Робочої групи, 

робоча група у нас уже є.  

Все решения, да, единогласно?  

 

_______________.  Так.  

 

 


