
СТЕНОГРАМА 

засідання Комітету у справах ветеранів, учасників бойових дій, 

учасників антитерористичної операції та людей з інвалідністю 

 

 

8 квітня 2015 року 

 

Веде засідання Голова Комітету Третьяков О.Ю.  

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Всем добрый день! Я хочу начать с того, что 

поблагодарить всех авторов законопроекта 1688, народных депутатов и все 

ведомства и министерства, которые работали над данным законом. Мы его 

приняли. Я считаю, что это хороший закон. (Оплески). 

И зал показал 274 голоса. 

 

РИБЧИНСЬКИЙ Є.Ю. 275. Один переписав свій голос, вийшло 275.  

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Понял. Тем более. 275 голосов, это означает 

всеобщую поддержку данного закона, что касается бойцов АТО и их 

социального сопровождения.  

Кворум есть у нас. Сейчас присутствуют 5 человек, и подойдет еще 

один член комитета, будет 6 человек. Кворум есть. Поэтому заседание 

комитета открыто.  

Починаємо засідання. Питання перше. Про інформацію Рахункової 

палати України щодо результатів аудиту формування спеціального фонду 

державного бюджету за рахунок сум адміністративно-господарських санкцій 

та пені за невиконання нормативу робочих місць, призначених для 

працевлаштування інвалідів, та ефективності їх використання  на створення 

таких робочих місць.  
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Кстати, мы на эту тему уже говорили. И говорили о том, что мы 

пообщаемся с прокуратурой, чтобы она все-таки заставила платить.  

Доповідає Олійник Дмитро Семенович. Будь ласка. 

 

ОЛІЙНИК Д.С. Шановний Олександре Юрійовичу, шановні члени 

комітету, шановні учасники засідання! Рахунковою палатою в кінці 2014 

року проведено аудит формування спеціального фонду та ефективність його 

використання на створення робочих місць, призначених для 

працевлаштування інвалідів. За результатами аудиту колегією Рахункової 

палати зроблений висновок, що існуюча система створення робочих місць 

для інвалідів за рахунок сплати роботодавцями адміністративно-

господарських санкцій за невиконання нормативу із працевлаштування є 

недосконалим. Це негативно позначається на повноті таких надходжень до 

фонду, не стимулює роботодавців до створення робочих місць і не забезпечує 

ефективне використання коштів на цю мету.  

Недоліком Закону України номер 875 "Про основи соціальної 

захищеності інвалідів України" є те, що він не визначає обов'язкової частини 

коштів для спрямування на заходи зі створення робочих місць для інвалідів. 

Як наслідок, в останні роки обсяги видатків фонду на цю мету істотно 

зменшуються. У 2013-2014 роках на цю мету передбачалося спрямувати 33,5 

відсотка фонду. 25 відсотків – у 2014 році. А фактично в 2013 році 

спрямовано 12,6 мільйона, або 6,2 відсотка. А за 9 місяців 2014 року – всього 

97,5 тисяч гривень, або 0,06 відсотка. Отже за своєю суттю даний фонд 

перестає відповідати своєму призначенню.  

На підтвердження цього наведу дані про структуру використання 

коштів фонду в 2013 році. В загальних видатках фонду, який формується за 

рахунок адміністративно-господарських санкцій та має використовувати їх 

на створення таких робочих місць для інвалідів, за цей рік видатки склали, як 

я сказав, 6,2 відсотка, а решта: 74,4 відсотка – це забезпечення діяльності 
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різних рівнів центрів професійної реабілітації інвалідів, 6,2 – професійне 

навчання інвалідів за направленням Державної служби зайнятості, 4,5 

відсотка – це допомога на зміцнення матеріально-технічної бази 

реабілітаційних установ, 3,5 відсотків – фінансування заходів фізкультурно-

спортивної реабілітації за заявками Національного комітету спорту інвалідів, 

3 відсотки – це фінансування організаційно-технічного забезпечення самого 

фонду. Як наслідок, із 986-ти запланованих створення робочих місць для 

працевлаштування в 2013-2014 роках з фонду впродовж 2013 року та 9 

місяців 2014 року за звітними даними фонду, я підкреслюю це, створено 464 

робочих місця, або всього 49 відсотків від запланованого.  

Проте в ході аудиту було з'ясовано, що ці дані не відповідають 

дійсності, бо до звітних даних за цей період безпідставно включно 236 

робочих місць, що створені за рахунок видатків, здійсненних у попередніх 

роках. Крім того, до виконання показників плану включені як 

працевлаштовані 225 інвалідів, які лише здобули освіту за рахунок коштів 

фонду в різні роки, що, по-перше, не було передбачено планом, а по-друге, 

видати диплом про отримання освіти – це не значить працевлаштувати і 

створити робоче місце. Тобто фактично до виконання планового показника 

треба зараховувати лише 3 створених робочих місця замість 464.  

Необхідно назвати інші фактори, які негативно впливали на стан справ 

із використанням коштів фонду. Це перш за все затримки з боку Міністерства 

фінансів та Мінсоцполітики із прийняттям рішень про розподіл залишку 

коштів на єдиному казначейському рахунку за відповідним кодом, зміщення 

Мінфіном розподілу залишку на кінець року із раніших періодів, а також 

несвоєчасне проведення органами Державного казначейства цих платежів. 

Це призвело до утворень на початок звітних періодів кредиторської 

заборгованості, неоплачених фінансових зобов'язань і до повернення в кінці 

2013 року до бюджету як невикористаних 33,5 мільйонів. Станом на 

1.10.2014 року неосвоєними були 8,5 мільйонів гривень. Протягом 2013 року 
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та 9 місяців 2014 року Мінфіном, Мінсоцполітики та фондом не забезпечено і 

повноти надходжень до спеціального фонду, що не менш актуальна проблема 

для вирішення цього питання. Зокрема, відповідно до статті 19-ої Закону 

"Про основи захищеності інвалідів" підприємство зобов'язано сплачувати без 

урахування вжитих заходів роботодавців із працевлаштування. Нечіткість 

формулювання цієї норми дозволяє роботодавцю ухилятися від сплати 

санкцій або відсуджувати їх через суди. Як наслідок, за оцінками аудиторів, 

спеціальним фондом державного бюджету в 2013 році недоотримано 

щонайменше 2,3 мільярда гривень. Обсяги фактичної заборгованості зі 

сплати роботодавцями сум адміністративно-господарських санкцій на 

1.10.2014 року становить 1,3 мільярда гривень. А через відмови судів у 

задоволенні позовів фонду, а також банкрутство підприємств віднесено до 

безнадійної заборгованості ще 1 мільярд гривень.  

Негативно позначені в питаннях організації адміністрування 

надходжень до фонду та використання коштів зміни в організаційній 

структурі органів, які уповноважені на виконання цих функцій. Зокрема, не 

було врегульовано питання контролю за нарахуванням і сплатою 

роботодавцями сум адміністративно-господарських санкцій, що негативно 

вплинуло на загальний стан їх надходження.  

Повноваження після внесення Законом України номер 5462 змін і 

доповнень до статті 19-ої не передано до фонду від Державної інспекції з 

питань праці. Порядок проведення перевірки підприємств та фізичних осіб, 

що використовували найману працю, затверджено Постановою Кабінету 

Міністрів, згідно з яким органами контролю за виконанням нормативу 

залишається відділення фонду, а не відповідні органи Держпраці. Не 

приведена ця норма у відповідність із статтею 19-ю закону.  

Норма статті 11-ої закону в частині формування бюджету фонду за 

рахунок коштів державного бюджету, благодійних внесків, добровільних 
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пожертвувань та інших надходжень не була виконана з часу запровадження 

закону.  

Більш детальна інформація нами розміщена у звіті за матеріалами 

аудиту, а також у матеріалах, які надіслані відповідно до Верховної Ради, до 

Кабінету Міністрів і до Міністерства соціальної політики, з відповідними 

рекомендаціями, висновками та пропозиціями, які зокрема знайшли своє 

відображення і в проекті рішення до сьогоднішнього засідання комітету. 

Дякую за увагу.   

  

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Честно, я ничего не понял. Я прошу секретариат, в 

следующий раз, можно делать просто табличку с цифрами? Когда много 

бумаг, чтобы со всеми этими цифрами разобраться, надо быть полным 

профессионалом в этом вопросе, а многие народные депутаты не очень 

понимают, например, я. Я прошу делать просто табличку, чтобы было 

понятно и доступно. Это первое. 

Второе. Я сейчас скажу свое мнение, думаю, меня поддержат коллеги, 

что мы хотим с этим разобраться. Это не касается Рахунковой палаты, а этого 

фонда. Насколько я понимаю, он вообще не нужен.  

 

ОЛІЙНИК Д.С. Если отслеживать то, что с ним сейчас происходит, то 

он не отвечает уже тому, для чего он создавался.  

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Тогда нужно принимать решение. Если он нужен, 

то нужно доказать, что он нужен. Об этом мы сейчас спросим у 

Минсоцполитики. А если он не нужен, может быть, действительно тогда 

Кабинету Министров от него избавиться.  
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ОЛІЙНИК Д.С. Он получается как источник для финансирования 

других финансовых мероприятий за счет этого фонда. Поэтому, если его 

расчистить и направить в нужное русло, он нужен.  

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Я же и говорю, есть два варианта: первый - фонд не 

нужен, вариант второй – он нужен.  

 

ОЛІЙНИК Д.С. Он нужен, если его освободить от несвойственных 

функций.  

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Если нужен, то при каких условиях он нужен?  

Василю Васильовичу, будь ласка, скажіть щодо цього фонду.  

 

ШЕВЧЕНКО В.В. Шановні друзі, в багатьох випадках я не маю, що 

заперечувати, бо термін, в який проводилася перевірка, вона здійснювалася, 

коли була практично інша влада. У той же час, я можу говорити про останній 

період, що на сьогодні з фондом. Фонд – це кошти, які формуються із 

державного бюджету, із спецфонду. Спецфонд, про що колега говорив, 

збирається із штрафних санкцій за непрацевлаштування інвалідів. І друге, це 

бюджетні кошти, які ідуть на виплати, які стосуються протезування, 

забезпечення візками, засобами реабілітації.  

У той час, коли ми зайшли працювати в міністерство з новим 

міністром, фактично стояла проблема: не фінансувалися протезно-

ортопедичні вироби взагалі у зв'язку із реорганізацією так званою 

підприємств, яка була заблокована громадськими організаціями. Мало того, 

виник публічний скандал з неможливістю протезування, і це було правда. 

Нам необхідно було терміново розблоковувати цю ситуацію. Ми внесли 

відповідні зміни, надавши можливість учасникам АТО, які протезувалися, 

трьохкратне перевищення номіналу, плюс комісія, тобто ми в межах того 
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захаращеного поля, я вважаю, ситуативно питання вирішили. Зараз ми чуємо 

тільки відлуння, що протезування здійснюється волонтерами. В багатьох 

випадках це так, але на сьогоднішній день соціально важливою є якраз 

проблема розвитку галузі. Що стосується розвитку галузі, то у нас відсутня 

сама система інтеграції у світове протезно-ортопедичне забезпечення.  

800 мільйонів - це фонд. Загальний бюджет фонду  - 1 мільярд 97 

мільйонів 609 тисяч, 820 мільйонів з яких – це якраз протезно-ортопедичні 

вироби.   

Зараз колега говорив про кошти, які збираються. Фонд має дві функції: 

одна функція – це збирати ці штрафні санкції за непрацевлаштування 

інвалідів, 4 відсотка. 

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Кому они платятся?  

 

ШЕВЧЕНКО В.В. Вони платяться якраз безпосередньо фонду.  

Заступник голови фонду може по деталях доповісти, що відбувається.  

У даному випадку ми напрацьовуємо бачення, в тому числі повної 

реорганізації цього фонду.  

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Вы говорите "напрацьовуємо бачення", а сроки 

можно говорить при этом?  

 

ШЕВЧЕНКО В.В. Можна. Але, наприклад, зміни тільки до одного 

наказу зайняли у нас два місяці. Тому що два місяці він висить на сайті 

уповноважених організацій.  

Якби ми не продовжили таким чином, то ми б взагалі зупинили 

соціально значиму протезно-ортопедичну та іншу допомогу. Плюс тут 

присутні громадські організації, які або в складі наглядової ради, або в інших 

формах управління цього фонду.  
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І ми дуже хвилюємося, що якщо ми зробимо невірне рішення, то це 

призведе тільки до того, до чого воно призвело влітку минулого року.  

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Я так понял, что вы считаете, что фонд нужен? 

Скажите честно, фонд нужен или нет?  

 

ШЕВЧЕНКО В.В. У даному випадку він потребує повної реорганізації, 

прозорості бачення коштів суспільством.  

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. То есть фонд нужен? 

 

ШЕВЧЕНКО В.В. Це може називатися не фондом, якось інакше.  

 

РИБЧИНСЬКИЙ Є.Ю. А з міністерства можуть надходити ці гроші?  

 

ШЕВЧЕНКО В.В. З міністерства ні, тому що це зміна до законодавства, 

шановні друзі. 

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Если фонд нужен, можно увидеть от фонда со 

временем дорожную карту, что нужно нам сделать, чтобы он заработал?  

 

РІЯКО Л.М. Можна. 

 

ШЕВЧЕНКО В.В. Це заступник директора фонду.  

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Когда?  
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РІЯКО Л.М. Шановний Олександре Юрійовичу, члени комітету, 

присутні! Я заступник директора Фонду соціального захисту інвалідів Ріяко 

Любов Миколаївна.  

Фонд існує протягом 25 років. Це одне.  

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Давайте по сути вопроса. 

 

РІЯКО Л.М. Закон "Про основи соціальної захищеності інвалідів" 

регламентно встановлює 4-відсотковий норматив. Відповідно до цього 

закону є тенденція зменшення роботодавців, які звітують до фонду. Якщо у 

2012 році звітували до фонду 101 тисяча роботодавців, на сьогоднішній день 

звітує 82 тисячі. Є для цього причини: у нас немає Криму, у нас проблеми в 

Донецьку і Луганську.  

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Давайте не оправдываться со сложившейся 

ситуацией. Давайте говорить, что делать дальше.  

 

РІЯКО Л.М. Я про проблеми кажу, про надходження адміністративно-

господарських санкцій. Зменшується чисельність підприємств, які виконують 

норматив, і в той же час, які не виконують. Зменшується чисельність 

підприємств, тому що іде реорганізація бюджетних установ, і вони також не 

виконують норматив. 87 відсотків від загальної чисельності бюджетних 

установ, які звітують до фонду, не виконують встановлені цим законом 

нормативи. За 2012 рік до фонду по адміністративно-господарським санкціям 

надходило 252 мільйона, за 2013 рік – 165, за 2014 – 162. Кожного року 

надходження падають на 50 мільйонів. Ці кошти  надходять до спеціального 

фонду державного бюджету. Це доходна частина державного бюджету. Є 

загальна частина бюджету і є спеціальний фонд державного бюджету.  
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Так трапилося, за рахунок цих коштів з 2004 року утворювалися центри 

реабілітації міжрегіональні, які були покладені на фінансування нашого 

фонду. В середньому 70% з цих коштів фінансуються центри реабілітації. 

Центрів реабілітації є 10. Втратили ми міжрегіональний центр в Євпаторії, 

який фінансувався за рахунок фонду. На сьогодні є 10 центрів, які забирають 

70%. У 2012 році – це 151 мільйон, в 2013 році – 97, в 2014 році – 90.  

І коли дивилася Рахункова палата, так, є зауваження, що створення 

робочих місць іде за залишковим принципом, але це не наша провина. Так, 

треба змінювати фонд, треба змінювати напрямки фінансування. Зауваження 

Рахункової палати: коли центри реабілітації будуть перенесені на загальний 

фонд державного бюджету, фонд буде виконувати притаманні для нього 

функції. Фондом фінансується не тільки навчання інвалідів за направленням 

із центру зайнятості, але й навчання інвалідів у вищих навчальних закладах. 

Середня цифра по вищим навчальним закладам на рік складає 12 мільйонів.  

Судова практика на сьогодні. Підтримують суди на 22 відсотки. Нам 

відмовляють в судах. Одна із причин в тому, коли роботодавець звертається 

до центру зайнятості, дає інформацію про наявність вакансії, це вже суд 

приймає рішення про відмову. Щороку ми втрачаємо 1 мільярд 300 грошей, 

які б могли поступати в спеціальний фонд державного бюджету.  

Якщо буде сплата цих коштів у зовсім іншому напрямку та інакше 

будуть прийматися рішення в судах, можна внести такі зміни в закон.  

Висновок такий: ми працювали і бажаємо працювати та виконувати ті 

завдання, які стоять перед фондом. Дякую за увагу.  

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Я, наверное, плохой чиновник. Я такой доклад 

тяжело воспринимаю. В цифрах было бы понятнее. Это первое.  

Второе. Напишите дорожную карту, что нужно делать, если все 

считают, что фонд нужен. Скажите, когда вы напишете, сколько нужно 

времени?  
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РІЯКО Л.М. Разом з міністерством ми визначимося. 

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Сроки скажите.  

Смотрите, если есть проблема и вы проигрываете суды, вы в 

прокуратуре были?  

 

РІЯКО Л.М. Так. 

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. И что? Это же они должны защищать интересы 

государства в судах, правильно?  

 

РІЯКО Л.М. Так, вони виступають, але не на всіх справах. Вони беруть 

крупні справи з крупними цифрами. "По мелочам" вони не ходять.  

 

ОЛІЙНИК Д.С. Тут скорее вопрос в проблеме с законодательстве, 

нормы нужно четко выписать.   

 

РІЯКО Л.М. Безумовно. Ми внесли пропозиції щодо внесення змін. І 

сьогодні на засідання комітету я їх принесла.  

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Я предлагаю так. Мы примем решение за основу. 

На следующем заседании комитета мы более четко уделим этому внимание. 

Можно так сделать?  

 

ШАМБІР Н.В. Можна.  
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ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Народные депутаты, и я в том числе, к этому 

вопросу лучше подготовимся, потому что это вопрос серьезный на самом 

деле.  

Когда мы будем проводить следующее заседание комитета?  

 

ШАМБІР Н.В. Якщо зберемося, наступного тижня робота в комітетах.  

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Наступного тижня ми зберемося.  

Подготовьтесь, пожалуйста. Вы поставьте в повестку дня этот вопрос.  

 

ШАМБІР Н.В. Хорошо. 

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. До этого времени я готов вместе с вами сходить к 

Генпрокурору, если нужна его помощь. В хорошем смысле этого слова. 

(Сміх) 

Или мы этот вопрос решаем, или мы ставим вопрос о том, что он 

никому не нужен. Если решаем, давайте выпишем как. Спокойно сядем и 

разберемся. Если есть законы, надо выполнять законы, по поводу того, чтобы 

люди с инвалидностью могли работать, значит его надо исполнять.  

Если закон плохой, значит нужно его менять. Но пока он действующий, 

он должен исполняться. Если прокуратура ходит только на большие дела, где 

большие цифры, а на маленькие цифры она не ходит. (Сміх) Понятно, что 

прокуратура должна решать интересы государства в суде. И я понимаю, что 

она должна ходить в суды независимо от объема цифр. Это второе. 

Третье. Можно попросить ваших юристов, чтобы они посмотрели 

прецеденты, которые были?  

 

РІЯКО Л.М. У нас есть. 
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ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Есть подборка, да?  

 

РІЯКО Л.М. Конечно.  

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Хорошо. А есть такие случаи, что один суд 

принимает одно, а второй суд принимает иначе?  

 

РІЯКО Л.М. А потім верховний скасовує. 

 

ШУХЕВИЧ Ю.Р. А що скасовує: одне, друге чи обидва? 

 

РІЯКО Л.М. Первая инстанция отказывает, аппеляция в нашу сторону, 

высший – в нашу, верховный отказывает.   

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. По одинаковым делам? 

 

РІЯКО Л.М. По одинаковым делам.  

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Хорошо. Это вопрос достаточно долгий и сложный, 

мы отдельно по нему разберемся. Если надо будет, пойдем в суды и поставим 

точку в этом вопросе. Так оно продолжаться не может.  

Рахункова палата, ви погоджуєтеся? 

 

ОЛІЙНИК Д.С. Конечно.  

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Тогда переносим этот вопрос. И более основательно 

к нему все подготовимся, чтобы не для галочки, хорошо? И решим это. 

Спасибо.  

Пока берем за основу. Кто за? Единогласно.  
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На следующем комитете, я это говорю под стенограмму, мы этот 

вопрос дорассмотрим.  

 

ШАМБІР Н.В. Якщо є пропозиції, давайте. 

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Естественно, они будут.  

 

РИБЧИНСЬКИЙ Є.Ю. Я перепрошую. Одне зауваження по фонду. 

Бажано не тільки цифри по цьому року, минулому, а ще й структуру самого 

фонду: як він утворений, хто там працює, скільки коштів виділяється на 

утримання.  

 

РІЯКО Л.М. Я готова зараз відповісти.  

 

РИБЧИНСЬКИЙ Є.Ю. Не зараз. Це окремо у нас буде розгляд цього 

питання.  

 

РІЯКО Л.М. Це 29 відділень, 522 особи по Україні: 70 осіб – 

центральний апарат, по 20-21 особі – в регіональних відділеннях.  

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Мы сейчас не сможем это проговорить. У нас есть 4 

вопроса, которые правительство срочно внесло в повестку дня, чтобы завтра 

поставить на голосование, и мы должны обязательно их рассмотреть. Это 

связано с 9 Мая. А вопрос по фонду очень долгий, я прошу его перенести на 

следующее заседание, с согласия всех народных депутатов. Спасибо. Этот 

вопрос закрыт.  

Поскольку пришла народный депутат, поэтому просьба рассмотреть 

следующий вопрос. Это "Різне". Про утворення Координаційної ради з 

питань реабілітації учасників антитерористичної операції при Комітеті 
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Верховної Ради України у справах ветеранів, учасників бойових дій, 

учасників антитерористичної операції та людей з інвалідністю. На самом 

деле это вопрос, который мы рассматривали еще пару месяцев назад. Но его 

нужно закрыть.  

Ирина Сысоенко – заместитель главы Комитета по охране здоровья.  

 

СИСОЄНКО І.В. Доброго дня, шановні колеги. Мене звуть Ірина 

Сисоєнко, я заступник Голови Комітету охорони здоров'я. 

 Хочу нагадати про те, що ще в лютому ми разом двома комітетами 

провели круглий стіл з питання охорони здоров'я і особливо з питання 

реабілітації учасників бойових дій.  

За цей час ми зрозуміли, що є багато неузгоджених дій між 

представниками різних міністерств та відомств, у нас повністю відсутні 

стандарти по реабілітації, у нас відсутні методичні рекомендації відповідні 

по реабілітації. Є багато різних запитань і проблем, які ми всі повинні 

вирішувати.  

У зв'язку з тим, що в предметах відання питання саме реабілітації 

відноситься до вашого комітету, я просила б Олександра Юрійовича 

прийняти рішення разом з членами комітету про утворення Координаційної 

ради, куди увійшли б як народні депутати, можливо, декількох комітетів, так 

і представники міністерств та відомств, що займаються саме реабілітацією на 

всіх рівнях. Тому також я звернулася із цим питанням до вас, і прошу 

прийняти таке рішення та затвердити Координаційну раду разом з її 

положенням і надати всі пропозиції по тим членам, які б увійшли в цю 

Координаційну раду.  

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Дякую.  

 

ЗАГОРІЙ Г.В. А вже є якісь пропозиції щодо складу? 
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СИСОЄНКО І.В. Ті пропозиції, які в мене були, я надала до апарату 

комітету. Якщо ви вже вирішували це питання, то, можливо, якийсь 

попередній склад учасників вже можемо сьогодні представити.  

Можливо, сьогодні вирішити питання про факт створення 

Координаційної ради. 

 

ЗАГОРІЙ Г.В. Створення, головування, можливо, першого заступника.  

 

СИСОЄНКО І.В. Так. А потім вже вирішувати питання про склад.  

 

ШУХЕВИЧ Ю.Р. Які функції цієї Координаційної ради мають бути?   

 

СИСОЄНКО І.В. Функція Координаційної ради може бути одна і єдина 

– це об'єднати зусилля всіх тих представників різних міністерств і різних 

відомств, в тому числі, оскільки питанням реабілітації займається частково 

Комітет охорони здоров'я, то, я вважаю, що ми всі повинні діяти разом і мати 

один такий колегіальний орган, який сьогодні ми створимо, якщо ви 

погодите, і об'єднати всі дії на один спільний результат. Тому що сьогодні 

одні роблять одне, інші – інше, і повноцінного результату, особливо в 

питанні психологічної реабілітації, сьогодні в Україні немає.  

Ми маємо гарний досвід іноземних країн. Іноземні країни готові 

ділитися, в тому числі Ізраїль, надавати фахівців в Україну, щоб на 

належному рівні створювати методичні рекомендації, стандарти 

психологічної реабілітації. І ми повинні терміново над цим вже працювати. 

Тому я прошу, щоб ми створили такий орган, в якому ми будемо все це 

напрацьовувати.  
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ШУХЕВИЧ Ю.Р. Пані Ірино, ще одне. Я особисто зіткнувся із 

питанням статусу. Ви самі розумієте, ті, що були в АТО, повернулися 

інвалідами, особливо добровольці, і не можуть добитися ніякого статусу. 

Там, по-перше, МСЕКи, які в обласних центрах. Вони лежать в госпіталях, їх 

виписують. Уявіть собі, із глухого карпатського села дістатися до Львова чи 

до Івано-Франківська на той МСЕК. І замість того, щоб вирішити це питання, 

поки вони в госпіталі, чекають поки їх випишуть, щоб добитися визнання 

того, що вони отримали інвалідність там, в зоні АТО. Є цілий ряд питань, які 

відносяться не тільки до психологічної реабілітації, а це також психологічна 

реабілітація, до речі, тому що це вбиває тих людей.  

 

СИСОЄНКО І.В. Я повністю з вами погоджуюся, що ми маємо велику 

кількість різних проблем і завдань, які ми повинні терміново вирішувати. Але 

мені хочеться, щоб ми вирішували це комплексно сумісними діями, щоб не 

було так, що хтось має одне бачення, хтось інше, а результату для всіх людей 

у нас, на жаль, немає. Тому я маю велику надію, що коли буде створена така 

Координаційна рада, її результатом буде комплексний підхід по вирішенню 

всіх тих проблем, в тому числі щодо тих, про які ви сказали.  

 

Помічник народного депутата Шухевича Ю.Р. Я тільки доповню. Як 

тоді ви, пане Олександре, рекомендували, можливо, щоб на комітеті була 

людина, може, одна, а потім більше, щоб якраз всі ті питання, не тільки 

реабілітації, а й надання статусу, МСЕКи, інвалідності, щоб воно 

акумулювало все на собі.  

 

СИСОЄНКО І.В. А ми можемо це поєднати в роботі саме цієї 

Координаційної ради.  
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Помічник народного депутата Шухевича Ю.Р.  І ми піднімали питання 

по партизанах, які досі є при Верховній Раді. 

 

ШУХЕВИЧ Ю.Р. Є комітет в справах ветеранів, а партизанів немає. 

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Я пару слов скажу по этому поводу. На самом деле 

сегодня ни в исполнительной, ни в законодательной власти не существует 

какого-то органа, лица, который отвечал бы за реабилитацию. У нас 

действительно сегодня лебедь, рак и щука. Министерство здравоохранения 

делает одно, Министерство социальной политики другое. Координации нет, 

не к кому идти ни западным, скажем так, волонтерам, не знают, куда 

обращаться. Поэтому по этому вопросу мы хотели объединить именно два 

комитета, которые этим занимаются, - это Комитет охраны здоровья и наш 

комитет. Мы должны сделать между собой Координационную раду, 

пригласить людей из органов исполнительной власти, обязательно 

общественные организации, начать работу.  

А то, что вы говорите, естественно, что будет секретарь этого комитета. 

который будет на себе аккумулировать все просьбы, все ситуации и выносить 

на Координационную раду.  

 

Помічник народного депутата Шухевича Ю.Р. Можливо, взяти когось 

із хлопців з АТО, конкурс, щоб йому це боліло. 

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Обязательно. Но это уже технические вопросы. Это 

может быть даже человек с инвалидностью, потому что это человек, к 

сожалению, который будет больше всего переживать за это.  
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РИБЧИНСЬКИЙ Є.Ю. Скажіть, будь ласка, чому ми не можемо цю 

функцію покласти на Службу у справах ветеранів АТО і так далі, на вашу 

думку?  

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. А вот у нас есть представитель, Мальцев. 

 

РИБЧИНСЬКИЙ Є.Ю. Чому треба створювати ще одну службу, якщо 

така вже є, і вона має видавати і посвідчення, і інші дії?  

 

МАЛЬЦЕВ І.В. По-перше, питання реабілітації – питання міжвідомче, і 

в першу чергу це питання виконавчої влади. Це питання Міністерства 

охорони здоров'я, тому що це реабілітація не тільки психологічна, це і 

фізична реабілітація, медична реабілітація і так далі. Тому на минулому 

засіданні уряду був прийнятий комплексний план щодо реабілітації, в тому 

числі учасників антитерористичної операції. В цьому плані вже передбачено 

створення і в областях координаційних рад, і створення міжвідомчої 

координаційної ради. Не дуже зрозуміло, як будуть працювати декілька 

координаційних рад. В тому числі зараз створюється міжвідомча комісія при 

службі щодо проведення заходів з психологічної реабілітації відповідно до 

бюджетної програми. Це міжвідомча комісія, але також координаційна рада. 

Мабуть, вже треба створювати координаційну раду по роботі з 

координаційними радами. 

На мій погляд, це питання може бути розглянуто в рамках взаємодії 

центральних органів виконавчої влади і міністерств. Це моя особиста думка, 

тому що це питання не узгоджено з головою, зараз він на засіданні уряду. 

 

СИСОЄНКО І.В. Я хотіла б доповнити, давши відповідь шановному 

колезі. Питання реабілітації, воно дуже широке і комплексне: питання 

санаторно-курортної реабілітації, питання психологічної реабілітації – воно 
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потребує затвердження стандартів Міністерством охорони здоров'я. Тому ми 

не можемо все це робити на базі однієї служби. Координаційна рада саме між 

двома комітетами дасть можливість залучити, можливо, всі ті координаційні 

ради, які вже існують на місцях, в регіонах, щоб їх представники були 

представниками нашої ради, тобто побудувати це на вертикальному рівні, 

для того щоб була чітка взаємодія і тоді буде відповідний результат такої 

сумісної роботи.  

 

РИБЧИНСЬКИЙ Є.Ю. Скажіть, будь ласка, чи є у вас точна цифра, 

скільки до вас вже зверталося людей з точки зору саме психологічної 

реабілітації?  

 

СИСОЄНКО І.В. Ви маєте на увазі, скільки бійців АТО звернулося?  

 

РИБЧИНСЬКИЙ Є.Ю. Так. 

 

СИСОЄНКО І.В. Я вам скажу. 16 тисяч бійців АТО, які зараз 

знаходяться в Київській області, вони всі потребують психологічної 

реабілітації.  

 

РИБЧИНСЬКИЙ Є.Ю. Потребують і звернулися – це зовсім різні речі. 

Я запитую, скільки людей звернулося?  

 

ТРЕТЬЯКОВ О.І. Маленькая реплика. При всем уважении к 

правительству, я счастлив, что прошло 4 месяца и вы, наконец-то, стали 

делать координационную раду в исполнительных органах власти, и вы 

подумали о том, что нужно делать реабилитацию. Я, правда, счастлив на этот 

счет. Я просто переживаю, что с такими темпами первое заседание у вас 

будет месяца через три. Я вам честно говорю, как только мы, народные 
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депутаты, увидим, что исполнительные органы власти, наконец-то, стали 

работать, мы на второй день нашу Координационную раду распустим. Вот и 

все. Но те темпы, с которыми вы работаете, хоть я и член коалиции, честно 

говоря, не очень соответствуют тому, как это должно быть, прямо скажем. 

Причем вы, наверное, знаете, что я везде и всегда отстаиваю вашу службу и 

всегда говорю, что она работает хорошо. Но это не касаемо конкретно вашей 

службы, а вообще исполнительных органов власти. С такими темпами мы 

ничего не сделаем.  

И, смотрите, если это будет так же, когда Николай Томенко внес 

постанову о том, чтобы передать "Феофанию" Минздраву для лечения 

участников АТО, мы, естественно, этого не сделали, потому что все были 

против этого, но после этой постановы, когда в "Феофании" сказали, что 200 

коек дополнительно для участников АТО уже есть, и этому есть письменное 

подтверждение, оно у нас на сайте висит, то Николай Томенко хлопал в 

ладоши и говорил: "Я счастлив, что это произошло. Я отзываю свою 

постанову". Это рычаг для ускорения процесса.  

Мы ни в коем разе не будем делать надстройку над надстройкой. Мы 

разумные люди и понимаем, что такое управление и как должна работать 

управленческая структура. Но функция Верховной Рады – это контроль, это 

прямая наша норма.  

 

СИСОЄНКО І.В. Я хочу звернути увагу, Олександре Юрійовичу, на 

круглому столі, який ми проводили разом з вами, ми звернули увагу на те, що 

в Україні відсутній сьогодні закон про реабілітацію. Тобто сьогодні питання 

реабілітації дуже актуальне для великої кількості людей, але у зв'язку з тим, 

що відсутній взагалі механізм на законодавчому рівні, ми розуміємо, що це 

саме питання органу законодавчої влади.  

Тому, я думаю, що з урахуванням напрацювань, які є вже у вашому 

комітеті, які є в Комітеті охорони здоров'я, і також із урахуванням досвіду 
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інших країн  ми можемо також спільно напрацювати редакцію законопроекту 

про реабілітацію в Україні.  

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Это обязательно.  

Будь ласка. 

 

ШУХЕВИЧ Ю.Р. По-перше, пане Олександре і всі шановні члени 

комітету, хочу вас привітати з нашим успіхом спільним: вчора прийняли 

закон 2088. От кажуть, як виконавча влада діє. Цей закон мав бути вже рік 

тому. Ще рік тому почали гинути люди, почалися масові поранення, інваліди 

і так далі, а тепер ми от тут продискутували, винесли і, слава Богу, що 

прийняли. Тому ми можемо себе привітати із цим спільним успіхом. 

Власне, щодо Координаційної ради. З одного боку, я вважаю, що вона 

потрібна, тільки, як вже було сказано, можуть повторюватися 10 

координаційних рад, як пані Ірина каже, що різні відомства приймають різні 

рішення, які суперечать одне одному, то може статися таке, що з'явиться 10 

координаційних рад, які також будуть виносити рішення далеко не 

скоординовані між собою.  

Пан Олександр правильно сказав, що як запрацює виконавча влада, то і 

не треба буде нашої Координаційної ради, яку пані Ірина пропонує.  

 

 ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Нам лишь бы дело делалось. 

 

ШУХЕВИЧ Ю.Р. Так. Але якщо вона буде для того, щоб її 

підштовхнути, то буде дуже добре, тоді треба створити. 

Також я хочу підтримати пані Ірину щодо психологічної реабілітації. 

Ви знаєте, це проблема дуже серйозна. Бо, на жаль, наші МСЕКи, щоб 

визнати людину інвалідом, в тому розумінні не дуже хочуть. Як людині під 

час бойових дій ногу відірвало, вони кажуть: "Добре, що не голову". Тут 
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людині треба буде перебороти багато всіляких труднощів. Тому, я думаю, що 

потрібен якийсь такий спеціальний закон, щоб визнавали цих людей 

інвалідами, як вони дійсно цю інвалідність надбали там.  

Я думаю, що таку Координаційну раду варто створити.  

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Я для стенограммы предложу следующий вариант.  

Рішення перше. Створити Координаційну раду, склад і положення 

Координаційної ради взяти за основу. Всі мають з цим ознайомитися і на 

наступному засіданні комітету прийняти.  

Тобто перше рішення – створити Координаційну раду. Хто за це 

рішення? Одноголосно.  

Друге рішення – склад і положення взяти за основу. Для этого уже не 

надо принятия решения. А на следующем заседании комитета мы 

утверждаем. Принимается? Спасибо.  

 

СИСОЄНКО І.В. Дякую. Дуже задоволена. Сподіваюся на продуктивну 

роботу.  

Наступне питання. Є народний депутат. Прошу.  

 

ГОЛОВКО М.Й. Доброго дня, шановний Голово, шановний Юрію 

Романовичу, шановні народні депутати! До вашої уваги пропонується проект 

закону  № 1100 про визнання Організації Українських Націоналістів і 

Української Повстанської Армії воюючою стороною у Другій світовій війні 

за свободу і незалежність України. Цей законопроект спрямований на 

відновлення історичної справедливості, виходячи із ситуації, яка зараз є. І 

наша важка історія ХХ століття, що Україна була розшматована між різними 

імперіями і українському народу доводилося боронитися і захищатися, 

протистояти як Російській імперії, на той час більшовицькій імперії, так і ІІІ 

рейху зі сторони Німеччини. І, починаючи із 1939 року, Організація 
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Українських Націоналістів, змушена була вступити в боротьбу, і пізніше 

сформувавши Українську Повстанську Армію, яка на два фронти захищала 

суверенітет, боролася за суверенну незалежну самостійну соборну 

Українську державу. Тому для відновлення історичної справедливості, 

залишилося не так багато тих ветеранів, тих борців, які дійсно захищали із 

зброєю нашу державу, все ж таки визнати їх борцями за волю України, а 

саме: визнати Організацію Українських Націоналістів і Українську 

Повстанську Армію воюючою стороною за незалежність України у ІІ 

Світовій війні, визнати боротьбу членів підпільної військової політичної 

організації ОУН, бійців УПА за свободу і незалежність України в період з 

вересня 1939 року до 1956 року національно-визвольною боротьбою.  

До речі, я як представник Тернопільщини, хочу сказати, що остання 

боївка УПА була знищена на Тернопільщині в 1960 році. 

Третій пункт. Визнати діяльність ОУН і УПА такою, що відповідає 

вимогам додатку Четвертої гаазької конвенції від 18 жовтня 1907 року щодо 

критеріїв воюючої сторони.  

Четвертий пункт. Визнати учасників бойових дій, членів ОУН і вояків 

УПА, які в роки ІІ Світової війни та повоєнний час вели національно-

визвольну боротьбу українського народу проти правлячих режимів -  

гітлерівської Німеччини і сталінського СРСР – за утворення Української 

самостійної соборної держави. Поширити на цих осіб відповідні пільги, 

передбачені Законом України "Про статус ветеранів війни, гарантій їх 

соціального захисту".  

Я думаю, проект закону у вас на руках, я пропоную, враховуючи і 

політичну ситуацію, і те, що зараз хлопці на сході продовжують ту боротьбу, 

яку ще в 40-х роках розпочали наші діди на західних теренах України. Можу 

сказати, що зараз хлопці на сході навіть використовують ті ж самі псевдо 

вояків УПА, в принципі і метод боротьби той самий використовують. Тобто в 

принципі вся ця боротьба була закладена на початку ХХ століття в 40-х 
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роках, і зараз вона вже в спадок передалася сучасним борцям. І тому 

символічно, що в такий час на догоду української  історії, на догоду 

національної справедливості ми повинні визнати наших героїв, які боролися, 

і в тому числі продемонструвати, що ми позбулися імперського впливу, адже 

Москва цьому суперечила всі ці роки, пам'ятаєте, і переписувала історію, 

завжди називала бандерівців і вояків Української Повстанської Армії 

"пособниками фашизму". Ми всі розуміємо, яка це була цинічна брехня, бо 

якраз боротьба починалася із гітлерівської Німеччини. 

Я думаю, в цьому питанні у нас є живий свідок, син легендарного 

генерала Української Повстанської Армії Романа Шухевича, пан Юрій. Він 

може більш детальніше про це доповісти. Я думаю, що ця Рада може 

залишити позитивний свій слід, тому що в попередньому скликанні, я хочу 

вам нагадати, коли ми ініціювали цей законопроект, нам забракло 6 голосів. 

На той час ми не мали більшості, щоб цей законопроект був розглянутий в 

стінах парламенту. Тому, я думаю, що це скликання цю ганьбу змиє і ми 

визнаємо вояків Української Повстанської Армії, їх боротьбу за незалежність 

України героями України. 

У мене все. Якщо є якісь запитання, я готовий відповісти.  

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю.  Первое, что я скажу, я думаю, что ни у кого из 

присутствующих здесь в комитете нет ни йоты сомнения, что эти законы 

нужно принимать. Единственное, в чем действительно есть проблема… 

 

ГОЛОВКО М.Й. Відразу 3 законопроекти. 

 

 ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Да.  

 

ШУХЕВИЧ Ю.Р. Дозволите, пане Олександре? 
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ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Так, пане Юрію, будь ласка. 

  

ШУХЕВИЧ Ю.Р. Пане Михайле, ви не ображайтеся, але я вам скажу, я 

ознайомився з цим законопроектом. По-перше, там є пару методичних 

питань. У нас був неправильний переклад, бо ще немає українського 

перекладу. Ми звернулися до Президента, сказали: "Ви знаєте, що 

Міністерство юстиції визнало, що конвенція стосовно України не діє, а 

Міністерство закордонних справ каже, що діє". То ми вимагали, щоб дали 

якийсь узгоджений варіант. Я знаю, що діє, але, бачите, як там вирішується. І 

тому УПА не була воюючою стороною, то були воюючі, а воюючою 

стороною може бути держава  або відповідна політична сила, яка відповідає 

за цю боротьбу як керівний орган. Тобто УПА були просто воюючі, а не 

воююча сторона, або збройні сили воюючої сторони – УПА. Це одне. 

Друге, що я вам хочу сказати, що недоліком цього законопроекту є те, 

що він бере, по-перше, ОУН - політична організація, вона не є ні воюючою, 

ні воюючою стороною, ні воюючою силою, то є політична організація. УПА 

– справа інша.  

Але ми торкнулися ОУН, 1939 рік, а до 1939 року? Там є декілька 

таких неточностей.  

Але про інше. У нас зараз так може статися, що буде обговорення 

іншого законопроекту, який охоплює все. Ви сказали, що у ХХ столітті була 

ця боротьба, так от, охоплює всіх учасників тієї боротьби, визнати їх 

борцями за волю України, і всі ті організації, такі як Національний  фронт в 

60-х роках і так далі  - всіх їх визнати борцями за волю і незалежність 

України. І це є комплексний закон. 

Ще раз кажу, ви не ображайтеся, але його треба було б доопрацювати, 

на мою думку. Я вважаю, оскільки я зараз буду наполягати на комітеті на 

прийнятті того закону про борців за волю України, то я би сказав, що 

тимчасово його треба відкласти. Приймуть той закон і він вичерпає і це 
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питання, яке стоїть у вашому законопроекті. То є моя думка щодо цього 

законопроекту.  

 

РИБЧИНСЬКИЙ Є.Ю. Я думаю, що я підсумую всі бачення, тому що 

це дуже важливий закон. На превеликий жаль, він напередодні травневих 

свят виник, коли це може ускладнитися. Як тільки ми зайшли в парламент, 

його треба було приймати відразу. Я думаю, що, якраз об'єднавши зусилля з 

паном Юрієм-Богданом Романовичем,  ви спільно зробите той закон, який на 

часі дуже і дуже. 

Але я хотів би зауважити, що і в І Світову українські націоналісти, і не 

тільки чисто українці, а й Василь Вишиваний, будучи Габсбургом, також 

воювали за волю України. І треба додати не тільки тих, хто був після 1939 

року, можливо, всіх, хто був у ХХ сторіччі.  

 

ШУХЕВИЧ Ю.Б. Є в законі про борців у ХХ столітті. 

 

РИБЧИНСЬКИЙ Є.Ю. Про це і йдеться? Дякую.  

 

ГОЛОВКО М.Й. З вашого дозволу. 

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Будь ласка. 

 

ГОЛОВКО М.Й. Я дякую за зауваження. Єдине, я хотів попросити, щоб 

його не відхиляли, можливо, дійсно направити на доопрацювання. Бо мета 

закону була, ми не охоплювали всіх тих героїв всього ХХ століття, і Січове 

стрілецтво, і тих самих Героїв Крут, але ми мали за мету, щоб політично їх 

визнати, бо це дуже важливо для держави, надати соціальні пільги.  
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А в контексті всього закону, ми будемо підтримувати будь-який 

законопроект, ми не вимагаємо, щоб тільки за нашим авторством 

законопроект був ухвалений. 

 

РИБЧИНСЬКИЙ Є.Ю. Він може бути спільним. 

 

ГОЛОВКО М.Й. Так. Ми будемо розглядати і підтримувати 

законопроект.  

Єдине, хочу попросити, якщо ви будете інший законопроект 

голосувати, то хоча би це не відхиляти, а відправити на доопрацювання. Щоб 

не було формулювання комітету, що відхилений.  

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Мы корректны.  

Первое. Я считаю, что ваш закон подвигнул всех, чтобы все начали об 

этом говорить.  

 

ГОЛОВКО М.Й. Це і була наша мета.  

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Это то, что я до этого приводил пример Николая 

Томенка по поводу "Феофании". Поэтому однозначно, я считаю, что то, что 

вы эту тему постоянно разогреваете и двигаете, только честь и хвала вам. Это 

первое. 

Второе. Мы конечно хотели бы больше прислушаться к пану Юрию, 

это по праву, скажем так. 

 

ГОЛОВКО М.Й. Це  все правильно. 

 

ШУХЕВИЧ Ю.Р. На доопрацювання. Не ображайтеся. 
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ГОЛОВКО М.Й. Пане Юрію, я не ображаюся. 

 

ШУХЕВИЧ Ю.Р. Тим більше, що коли буде офіційний переклад 

конвенції, тоді все буде зрозуміло, бо там неправильний переклад.   

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Поэтому предложение: на доопрацювання. На сайте 

комитета мы вывесим все правильно, дадим вам почитать, вы посмотрите.  

 

ГОЛОВКО М.Й. Домовилися.  

 

КОРОТКІН Ю.Г. Обратите, пожалуйста, внимание на Седьмую 

конвенцию. Половина из вас ее либо не читали, либо не всё читали. Там 

более жесткие условия, чем вы сказали. Вы хорошие идеи пробиваете, но, я 

согласен с паном Юрием, что нужно все-таки более основательно с 

юридической позиции это подготовить.  

Потому что в Латинской Америке национально-освободительное 

движение начала 19 века признали только в 20-м году, когда признала это 

движение Англия. Понимаете, нужно еще какое-то другое движение, должно  

признать другое государство, тогда оно может быть воюющей стороной. А 

так, это движение ни одно из государств не признало. Так что, будьте 

осторожны.  

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Предложение по поводу законопроекта 1100, на 

доопрацювання. Хто за? Одноголосно.  

 

ГОЛОВКО М.Й. Я вам дякую. Але обов'язково прийміть законопроект 

Юрія-Богдана Романовича.  
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ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Розглядаємо далі. Якщо ми вже почали говорити 

про законопроект пана Юрія, то будемо його розглядати. Це третє питання 

нашого порядку денного. Про проект Закону про правовий статус та 

вшанування пам'яті борців за незалежність України у ХХ столітті. 

Законопроект 2538-1. Проект пана Юрія Шухевича.  

 

РИБЧИНСЬКИЙ Є.Ю. Може, розглянемо урядовий спочатку, а потім 

ми доповнимо?  

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Я специально так сделал.  

 

РИБЧИНСЬКИЙ Є.Ю. Добре. 

 

ШУХЕВИЧ Ю.Р. Шановні члени комітету, ви знаєте, що ми працювали 

разом з Інститутом пам'яті. В'ятрович пішов на засідання Кабінету Міністрів і 

Прем'єр вирішив, що треба реєструвати. І він ще сирий був зареєстрований. 

А ми тим часом підготували свій. Ми думали, що колись разом це зробимо. 

Навіть була така домовленість з В'ятровичем, що ми разом подаємо: Інститут 

національної пам'яті і я. Але сталося так, що той зареєстрували, і я тоді 

зареєстрував свій законопроект.  

В чому тут різниця? По-перше, сам законопроект охоплює все ХХ 

століття: події до Першої Світової війни і закінчується 24 серпня 1991 року. 

Це одне. 

Друге. Ми там постаралися дати всім борцям за волю України статус 

відповідний. Але всі ці пільги і таке інше виключили. З одного боку, ми не 

хотіли, що зараз піде, що це додаткові фінансові витрати і таке інше, а з 

іншого боку, розумієте, були різні пропозиції: статус прирівняти до 

учасників ІІ Світової і таке інше. Все це не так просто. І учасники ІІ Світової 

– це одне, а це було трохи інше. А виписувати якісь пільги – це надто 
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складно, і ми вважаємо, що це не дуже потрібне, то, може, це зробити 

окремим законом, щоб дати їм пільги, інші соціальні гарантії. Тим більше, 

оскільки це борці ХХ сторіччя, то ви ж розумієте, їх дуже мало залишилося, в 

тому числі учасники 1918-1920-х років, то їх вже нікого нема, то нема кому 

давати. Там йшла мова і про посвідчення якісь, багато чого. Я вже так 

сміявся, кажу, що, і Петлюрі давати, Коновальцю давати посвідчення, 

Бандері.  Все це ми усунули.  

Я взяв історичну частину у В'ятровича, бо вона є досконало виписана. І, 

як я вже казав, ми там усунули всілякі пільги, гарантії і так далі. Дали тільки 

один статус.  

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Просто политический законопроект, да?  

 

ШУХЕВИЧ Ю.Р. Це політичний законопроект. Ми вважаємо, що він 

потрібний, що це є дійсно відновлення історичної справедливості для всіх, а 

не вибірково.  

Щодо урядового. Тут є хтось з Інституту пам'яті?  

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Давайте тоді відразу і урядовий розглянемо як 

альтернативний.  

 

ТИЛІЩАК В.С. Шановний Олександре Юрійовичу, шановні народні 

депутати, шановні колеги! Маю честь представляти урядовий законопроект. 

Я не буду вже говорити про актуальність, це зрозуміло. Я зупинюся на 

деяких відмінностях цих двох законопроектів. Перш за все, ми у своїй 

преамбулі, яку ми зробили широку, прописали спадкоємність між традицією 

УНР і сучасною Україною, чого немає в законопроекті пана Юрія.  

Друге, оцей список організацій визвольного руху, який є в 

законопроекті пана Юрія, був в нашому законопроекті попередньому, ми 
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його обговорювали, але в результаті вирішили відмовитися від цього з 

кількох причин. Перше, цей список не може бути вичерпним. Тобто завжди 

будуть організації, особливо в другій половині ХХ століття, неформальні 

об'єднання, які можуть в цей список не увійти.  

Друге питання, пан Юрій почав говорити про посвідчення, про статуси, 

ми задумувалися не стільки про часи Петлюри, оскільки верхня межа 

законопроекту 24 серпня 1991 року, саме оцей якраз відрізок напередодні 

проголошення Дня незалежності, тут може знайтися дуже багато борців в 

різній формі, які захочуть отримати посвідчення тощо.  

В законопроекті пана Юрія є "Народний Рух за перебудову", але там 

були і інші організації, які не згадані в цьому переліку, з одного боку. З 

другого боку, навіть той самий "Народний Рух  за перебудову" на своєму 

першому з'їзді не ставив питання про незалежність.  

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. И у вас, и у вас, в обоих законопроектах нет 

посвідчень? 

 

ТИЛІЩАК В.С. Ні, немає.  

Цей закон, по-перше, політичний, для того, щоб визнати цю боротьбу, 

висловити своє ставлення. 

 

РИБЧИНСЬКИЙ Є.Ю. У вас є якісь зауваження? 

  

ТИЛІЩАК В.С. Тому ми вирішили зробити таким чином: дати загальне 

визначення, хто є такі учасники боротьби за незалежність, окреслити 

загальне коло, визначити оці форми боротьби, які підпадають, і не давати 

конкретного переліку, тому що можуть бути різні питання.  
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ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Есть принципиальная разница между первым и 

вторым законопроектом? 

 

ТИЛІЩАК В.С. Немає. Наш, можливо, в деяких моментах дещо 

деталізований, зокрема щодо соціальних гарантій. Ми говоримо, що держава 

надає гарантії, які будуть визначатися окремим законом. У пана Юрія є лише, 

що держава може надавати соціальні гарантії.  

І щодо визнання нагород організацій визвольного руху, ми також 

передбачаємо, що потрібен спеціальний закон для їх прирівняння.  Тобто в 

окремих моментах він дещо деталізує положення, а в цілому принципіальної 

різниці немає.   

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Я понял, у нас сейчас просто дискуссия, кто 

останется в истории, да?  

 

ШУХЕВИЧ Ю.Р. Пане Олександре, я тут не погоджуюся в частині, де 

нагороди і таке інше прирівняти. Золотий хрест "Бойової заслуги Романа 

Шухевича" до чого прирівняємо? До Ордена Леніна, Героя Радянського 

Союзу чи Ордена "Бойового червоного прапора"? 

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Красной звезды. (Сміх) 

 

ШУХЕВИЧ Ю.Р. А щодо переліку, то я вам скажу, те, що Кабінет 

Міністрів. Бо, дійсно, були невеличкі організації, які діяли, яких НКВД 

арештовували, тобто хоч і невеликий проміжок часу, але вони діяли. Але 

тепер от виявиться, відкриють архіви, а є такий законопроект про відкриття 

архівів, і знайдемо організацію, в якій було 5 членів, які щось робили і так 

далі.  
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РИБЧИНСЬКИЙ Є.Ю. Ну то долучимо потім. 

 

ШУХЕВИЧ Ю.Р. Так. Але то Кабінет Міністрів вже має робити, бо там 

геть секретні матеріали є.  

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Правильно. Как раз почему в 1688 говорили не в 

законе это писать, а в Кабмине.  

Будь ласка. 

 

КОГУТ А. Доброго дня, шановні депутати, шановні присутні! Мене 

звати Андрій Когут, я є виконавчим директором Центру досліджень 

визвольного руху і також є менеджером групи політики національної пам'яті 

"Реанімаційного пакету реформ".  

Урядовий законопроект зокрема готувався також і за участі нашої 

групи, куди входять представники Інституту історії, Інституту археографії та 

багатьох інших як неурядових, так і організацій Академії Наук. Власне, 

законопроект, який розроблявся спільно з Інститутом національної пам'яті, 

містить декілька важливих відмінностей від того, щоб було подано паном 

Юрієм. І буквально три дуже важливі речі. 

Перша річ, це те, про що згадував пан Володимир, це необхідність того, 

щоб в преамбулі було згадано посилання на міжнародні правові акти, і в 

урядовому законопроекті вони є.  

І другий момент, який стосується преамбули, це те, що, ми вважаємо, є 

обов'язковими посилання на державні традиції до Української Народної 

Республіки, Західноукраїнської Народної Республіки, Карпатської України та 

інших державних утворень, котрі існували впродовж ХХ століття.  

Другий момент, стосовно переліку організацій. Вже згадувалося, що 

дуже важко дати вичерпний перелік, особливо стосовно другої половини ХХ 

століття, тому ми після довгих дискусій  виклали це в такій формі, яка б 
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давала можливість включати всіх інших, власне, вже через урядові 

структури, не передбачаючи додаткових змін до законодавства.  

І третій момент. Ми вважаємо за обов'язкове включення в законопроект 

згадки про відкритість всіх архівних документів, котрі стосуються боротьби 

за незалежність. Ми вважаємо, що такий пункт обов'язково має бути. Це теж 

та суттєва редакційна відмінність, яка є в урядовому законопроекті, і немає в 

законопроекті пана Юрія.  

Неважливо котрий з них буде взятий за основу, проте, ми вважаємо, що 

ці три моменти обов'язково мали б взяти до відома і включити пізніше до 

доопрацювання. Дякую.  

 

ШУХЕВИЧ Ю.Р. Щодо архівів, тут лежить окремий урядовий 

законопроект про відкриття всіх архівів, тобто він доповнює і те, що ви 

сказали, і те, чого в моєму законопроекті не вистачає.  

 

КОГУТ А. Саме так. Але ми вважаємо, що, власне, поєднання між 

цими двома законопроектами матиме потрібний ефект і тільки сприятиме 

нашій спільній справі. Дякую.  

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Насколько я понимаю, это два одинаковых 

законопроекта, и не проблема написать преамбулу. Это на принятие самого 

закона не влияет никак. То есть мы говорим о том, что он нужен и они оба 

одинаковые на 95%. Вопрос более политический, за кем авторство? Как по 

мне, то, конечно, я бы авторство отдал бы Шухевичу. Я сейчас говорю не как 

Председатель Комитета,  а как гражданин Украины.  

Но опять-таки, вопрос политический: наверное, мы примем два проекта 

"за". Пане Юрію, як ви? 

 

ШУХЕВИЧ Ю.Р. Це воля комітету. 
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ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Да, это воля комитета, согласен. Естественно, что 

первый проголосуется урядовый, без циферки 1. Ну, это мы уже в зале будем 

договариваться. Там уже правы депутаты будут, пан Юрий.  

 

ЗАГОРІЙ Г.В. Можна взяти за основу.  

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Как юридически это можно сделать? 

 

ШАМБІР Н.В. За Регламентом треба брати за основу якийсь один.  

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю.  Любой. Отлично. Тогда берем за основу 

законопроект пана Юрия. А урядовый законопроект будет альтернативный.  

Тоді пропозиція комітету: взяти за основу законопроект пана Юрія. 

Хто за це рішення? 

 

ШУХЕВИЧ Ю.Р. Без мого голосу кворум є? 

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Нет. (Сміх)  

Для стенограммы, законопроект 2538-1 взять за основу. А другий 

законопроект, урядовий, как правильно? 

 

ШАМБІР Н.В. Визначитися шляхом голосування.  

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Нормально. Только чтобы два мы не завалили в 

результате.  

 

РИБЧИНСЬКИЙ Є.Ю. Все буде нормально.  
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ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Хто за таке рішення? Одноголосно. Рішення 

прийнято. 

 

ШУХЕВИЧ Ю.Р. Дуже дякую.  

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Наступний законопроект. П'яте питання. Про 

проект Закону про внесення змін до Закону України "Про статус ветеранів 

війни, гарантії їх соціального захисту". Законопроект  № 1819 народного 

депутата Семенченка.  

Этот законопроект на 80% схож с законопроектом, который вчера был 

принят, 1688.  

 

ЗАГОРІЙ Г.В. Тогда не с законопроектом, а уже с положениями закона. 

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Уже законом, да.  

Вначале говорилось, что депутат Семенченко его отзовет, но вот не 

отозвал.  

 

ЗАГОРІЙ Г.В. Я прошу прощения. До этого у депутата Семенченка 

были несколько правок, которые были обсуждены здесь, на комитете, к 1688 

– базовому.  

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Поэтому, мое предложение, поскольку этот 

законопроект уже потерял актуальность, відхилити його.  

 

ШУХЕВИЧ Ю.Р. То так і написати: відхилити за втрати актуальності.  

 

ЗАГОРІЙ Г.В. А є представники, помічники?  
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ШАМБІР Н.В. Немає.  

 

ШУХЕВИЧ Ю.Р. Можливо, він і не прийшов у зв'язку із тим, що той 

закон був вчора прийнятий.  

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Я думаю, что это техническая ошибка, потому что 

он говорил, что он его отзывает.  

 

ЗАГОРІЙ Г.В. На словах було так заявлено.  

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Не розглядаємо.  

Шосте питання. Про проект Закону про внесення змін до Закону 

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

першочергового безоплатного забезпечення санаторно-курортним 

лікуванням інвалідів війни, які брали участь в антитерористичній операції). 

Законопроект 2215.  

Во время пленарного заседания ко мне подходил автор законопроекта 

Герега и устно просил его перенести. 

 

ШУХЕВИЧ Ю.Р. Добре.  

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Поддержим автора, да?  

Сьоме питання. Про проект Закону про соціальний і правовий статус 

осіб, які брали участь у бойових діях у складі добровольчих формувань у 

період проведення антитерористичної операції на сході України, захищаючи 

незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України. Законопроект 

2231, Вінника.  

 

ШАМБІР Н.В. Просять перенести.  
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ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Він тут був, ми обговорювали це питання. Мы 

выработали этот компромисс по поводу погибших. 

 

ШУХЕВИЧ Ю.Р. Причому він погодився. Бо ми його в багатьох 

питаннях підтримали, а він нас підтримав. Ніби так погодили.  

 

 ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. В мировую разошлись, мирно.  

Є лист з проханням перенести розгляд, давайте перенесемо. Під час 

сесії переговоримо з ним.  

Восьме питання. Про проект Закону про внесення зміни до деяких 

законів України щодо скасування стягнення автостанційного збору з 

учасників бойових дій, які мають право на пільговий проїзд. Законопроект 

2246.  

Наталья Васильевна, докладывайте. Чи є представник?  

 

КОСТЮК М.А. Доброго дня. Я помічник народного депутата. Депутат 

не може бути присутнім, бо зараз на засіданні комітету. Я можу коротко 

доповісти.  

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Доповідайте, будь ласка.  

 

КОСТЮК М.А. Я Костюк Маргарита Анатоліївна, помічник народного 

депутата Кузьменка Анатолія Івановича.  

Цей закон не є популіським. При Кіровоградській держадміністрації 

існує Рада учасників АТО і вони тісно співпрацюють і з головою 

Кіровоградської державної адміністрації, і з депутатами Кіровоградщини, і 

які в них є питання, вони виносять і просять, щоб вони вирішувалися на 

державному рівні. І це питання дійсно існує. Тому що оцей автостанційний 
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збір,  він стосується тільки автоперевізників. І було дуже багато судових 

рішень, і було рішення Верховного Суду, коли Генпрокуратура подала позов 

проти автоперевізників, щоб його не знімати з пільговиків. Генпрокуратура 

програла цей позов, тому що законодавчо він існує, він передбачений чинним 

Законом  "Про автомобільний транспорт".  

Нашим законом пропонується не стягувати цей збір тільки  з учасників 

АТО і тих, хто підпадає під статус ветеранів війни і гарантії соціального 

захисту. Тому що дійсно існує проблема. Коли учасник АТО знає, що він має 

ці пільги, але якась жіночка в касі видає йому квиток, бо є такі перевізники, 

які впускають до автотранспорту тільки з квитком, і каже: "Давай гроші". А в 

нього навіть може і не бути тих грошей. Він їде з АТО чи переміщається. 

Починаються з'ясування обставин. Ніхто ж не знає, що існує цей збір. Є 

рішення Верховного Суду, що він існує, є закон і все. 

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Что это за сбор такой, объясните, пожалуйста. 

 

КОСТЮК М.А. Для того, щоб підтримувати в нормальному стані 

автостанції. Але ж немає такого збору, наприклад, по "Укрзалізниці".  

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. А сколько это? 

 

КОСТЮК М.А. Я не знаю, 10, 20 гривень.  

 

ШАМБІР Н.В. 2-2,5 відсотки від вартості квитка.   

 

ШЕВЧЕНКО В.В. Автостанційний збір – це збір, який накладається з 

тих перевізників,  які виграли маршрути, і які базуються на окремій станції 

завантаження або проходження. Це питання конфліктне в різних площинах. 

По-перше, однакових ставок станційного збору немає ніде.  
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ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Это местная власть решает? 

 

ШЕВЧЕНКО В.В. Ні, це Міністерство інфраструктури. Ваш перший 

заступник повинен знати це питання.  

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Немає його зараз.  

 

ШЕВЧЕНКО В.В. За великим рахунком, там іде різнобачення в тому, 

що ця автостанційна мережа, вона насправді є мережею, до якої 

прив'язуються офіційні маршрути, а є ще неофіційні перевізники. Неофіційні 

перевізники – це ті, хто є приватними підприємцями. У даному випадку ми 

говоримо про випадок, коли це є офіційний перевізник, коли він офіційно 

завантажується на якійсь автобусній станції, яка є в офіційній автобусній 

автостанційній мережі. Але внутрішній конфлікт між перевізником 

складається в тому, що це завжди домовленість договірна, і в деяких 

випадках ці автостанційні збори  досягають 50% вартості квитка. Відповідно 

ці конфлікти мають площину відносин між самою мережею і власником 

автостанційної мережі.  

В даному випадку, я не хочу заглиблюватися, але виділення цього 

питання, я не знаю, наскільки навіть технічно це можливо.  

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Если билет условно стоит 10 гривен, то он, 

показывая удостоверение участника АТО, должен заплатить уже не 10, а 8 

гривен?     

 

ШЕВЧЕНКО В.В. Виходячи з того, що ці питання не врегульовані між  

автостанційною мережею та самим перевізником, то вони, я не знаю, як вони 

будуть врегульовані.  
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ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Еще раз говорю. Если билет стоит 10 гривен, 

показывая удостоверение, он должен заплатить 8 гривен?  

 

ШЕВЧЕНКО В.В. Це некорельовані величини.  

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Я говорю, условно.  

Теперь скажите, как будет отчетность вестись у этого, который возит, 

он теперь на листике будет отмечать, что у него был Иванов Иван Иванович 

– участник АТО? 

 

КОСТЮК М.А. Вони там, мабуть, мають якісь документи.  

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Документ он показал. А как дальше? Ксерокопия, 

роспись.  

Потом в своей отчетности водитель автобуса напишет, что он перевез 

за день 100 человек, из них 98 участников АТО. Как потом доказать ему в 

своей отчетности, сколько человек он перевез?  

 

КОСТЮК М.А. Там є два направлення. Є маршрути автобусні, які 

взагалі квитками не користуються. Тоді може сісти учасник АТО, показати 

свою "корочку" і все. А є такі, які в касі продаються, і водій нікого не 

запустить без квитка.  

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю.  Тогда он подходит в кассу, покупает билет, показал 

удостоверение, ему продали билет вместо 10 гривен за 8. Как дальше вести 

учет этого? 
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КОСТЮК М.А. Оце і є спірне питання, що вони там, що хочуть, те і 

роблять з цим збором, розумієте? 

 

 ТРЕТЬЯКОВ О.Ю.  Я не розумію вас зараз, правда. Потому что так 

кассир потом скажет, что к нему пришли 20, 30 или один участник АТО? Он 

под это может столько денег украсть. 

 

КОСТЮК М.А. Я ж про це і кажу. 

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю.   То, что вы сейчас предлагаете, не вы, а автор 

законопроекта, это дает возможность сделать лазейку, чтобы эти билеты 

продавались дешевле.  

 

КОСТЮК М.А. Там до квитка додається ще папірець – оце і є той збір. 

 

ШАМБІР Н.В. Шановні народні депутати, видається талон. Інвалід 

війни, учасник бойових дій, щоб скористатися цим правом безкоштовного 

проїзду на міжміських автоперевізниках, йому видається спеціальний талон – 

талон на безкоштовний проїзд. Коли людина приходить до автостанції, цей 

талон там залишається, він і є звітністю. 

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю.  Тобто є звітність? 

 

ШАМБІР Н.В. Так.  

Але, дійсно, як ви кажете, людина приходить з цим талончиком, її 

квиток коштує, скажімо, 100 гривень, проїзд для цієї людини безкоштовний, 

але оскільки цей квиток продається в касі і тут діє автостанційний збір з 

певною сумою, може бути різна сума, то людина, щоб отримати цей квиток, 
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щоб зайти в автобус, повинет заплатити чи 5, чи 10 гривень, тобто сплатити 

автостанційний збір.  

Якщо ми зараз пропишемо, наприклад, що звільняється і від 

автостанційного збору, то на підставі цього талончика людині дадуть 

безкоштовний квиток, навіть цих 5, 10 гривень не візьмуть.  

Чому виникло це питання? Я так зрозуміла, що цей автостанційний 

збір, він виник після того, як вже була запроваджена норма про 

безкоштовний проїзд. Раніше неодноразово піднімалося це питання, що 

автостанції, як вони всі перейшли на госпрозрахунок, їм треба звідкілясь 

брати гроші, щоб себе утримувати: табло, об'яви тощо. Тому що це їхні гроші 

живі. 

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Теперь понятно. То есть существует талончик, с 

помощью которого можно сделать отчетность, да? 

 

ШАМБІР Н.В. Звичайно.  

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю.  А где он берет этот талончик?  

 

ШАМБІР Н.В. В управлінні соцзахисту. 

 

ШЕВЧЕНКО В.В. Насправді там всього 2 поїздки на рік, а все інше 

цього не стосується. Мова йде про постійний переїзд.  

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю.  Так в том-то и дело. А если он в день ездит три 

раза?  

 

ШАМБІР Н.В. Візьмуть копію посвідчення. Це не проблема. Тому що 

має бути якась підстава.  
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ШЕВЧЕНКО В.В. Треба виходити з конкретного випадку. Я думаю, що 

в цьому випадку автостанція є комунальної форми власності, відповідно, 

виходячи із рішення власника, власник може прийняти таке рішення, щоб не 

стягувати такий збір. Але вони роблять собі таким чином збитки – збитки для 

комунального підприємства.  

Для того, щоб впровадити це загальнодержавно, то, по-перше, треба 

змінювати законодавство. Бо в законодавстві є тільки таке поняття як квиток, 

немає автостанційного збору. Це перше. 

Друге. Відповідно до змін, які стосувалися пільги, місцевим радам було 

передано рішення, що там, де вони мають можливості, вони можуть в різних 

формах і видах підтримувати учасників АТО на підставі навіть довідки і 

згідно чинного законодавства це учасник бойових дій.   

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю.  А у нас есть из Минтранса кто-то? Никого?  

Это к нашему комитету отношение имеет очень специфическое.  

 

ШУХЕВИЧ Ю.Р. Це транспортний комітет мав би розглядати. 

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю.  Да. Это к транспортному или финансовому 

комитету.  

У нас все равно сейчас нет кворума, поэтому мы не можем принимать 

решение. Придёт скоро еще один член комитета, он бывший министр 

транспорта, Бурбак, я думаю, мы послушаем его.  

 

КОСТЮК М.А. Вчора було засідання підкомітету в транспортному 

комітеті, я там була, там була заступник міністра галузевого міністерства, і 

вона була проти. Тому що вона вважає, що треба вводити адресну допомогу. 

Але, слухайте, я тут працюю з 1998 року, про адресну допомогу ще Кучма 
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казав, що треба вводити. Але адресна допомога не стосується цього 

автостанційного збору. І він передбачений в законі, 36-а стаття.  

 

ШЕВЧЕНКО В.В. Передбачено "квиток", а не передбачений 

автостанційний збір.  

 

КОСТЮК М.А. Коротше кажучи, галузеве міністерство проти. Тут я 

читала, що Міністерство оборони "за".  

Тут навіть просто питання психологічної адаптації цих людей.  

 

ШУХЕВИЧ Ю.Б. А ваша пропозиція така, щоб відмінити цей збір?  

 

КОСТЮК М.А. Так, зняти, як пропонується у висновках Науково-

експертного управління. Тут написано: "звільнення від стягнення 

автостанційного збору". Можна ще додати "учасників АТО". Щоб не було 

конфліктів між учасниками АТО і працівниками автостанції.  

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Хорошо. Мы сейчас все равно не можем принимать 

решение, подойдет еще один член комитета, это человек, который в этом 

разбирается. 

 

КОСТЮК М.А. Добре.  

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Честно говоря, это не совсем наш вопрос. Я первый 

раз слышу про такой сбор.  

 

КОСТЮК М.А. Але він існує, дійсно існує. 

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Я верю вам.  
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ШУХЕВИЧ Ю.Р. Це питання у нас опинилося, тому що мова йде про 

учасників АТО.  

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Дев'яте питання. Про проект Закону про увічнення 

перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939–1945 років. Це урядовий 

законопроект.  

 

ТИЛІЩАК В.С. Даний законопроект про увічнення перемоги над 

нацизмом у Другій світовій війні 1939–1945 років в першу чергу має на меті 

створити належні умови  для збереження національної пам'яті про всю Другу 

світову війну, а не її частину, яка була радянською пропагандою названа 

Велика Вітчизняна війна 1941–1945 років. Тому що достатньо навести один 

факт: у вересні 1939 року до рядів польської армії було мобілізовано 120 

тисяч українців. Вони боролися з нацизмом, але вони не є учасниками 

Великої Вітчизняної війни. Саме з цією метою ми і запропонували Кабінету 

Міністрів схвалити направленний до Верховної Ради цей проект закону. Цей 

законопроект передбачає, що ми будемо святкувати перемогу 9 травня, 

будемо святкувати перемогу над нацизмом у Другій світовій війні. 

І пропонується відповідно внести зміни до законодавства з тим, щоб 

змінити назву День перемоги на День перемоги над нацизмом у Другій 

світовій війні. Тому що я впевнений, що у нас буде ще один день перемоги 

над агресором, тому є потреба уточнити. Тобто основне завдання цього 

закону: привести нормативну базу у відповідність до історичної правди, 

історичної справедливості.  

 

ШУХЕВИЧ Ю.Р. Дата не змінюється? 
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ТИЛІЩАК В.С. Законом передбачається зберегти День перемоги над 

нацизмом 9 травня і ввести 8 травня як день пам'яті і примирення.  

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Как в Указе Президента. 

 

ТИЛІЩАК В.С. Так.  

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Які будуть пропозиції? Приймаємо? Приймаємо.  

Пожалуйста.  

 

КОРОТКІН Ю.Г. Я как непосредственный участник войны, 

краснофлотец образца 42-го года, поэтому я имею право сказать. Первое, по 

содержанию, по сути, там изменений нет, все упирается – великая или просто 

отечественная война.  

И второе, здесь нет государственной терминологии, нет терминологии, 

которая принята в международном праве.  

Американцы не воевали в 41-м году ни с каким нацизмом. А именно 

после того, как был нанесен удар по Перл-Харбор, была создана 

антигитлеровская коалиция. А нацизм – это политическое понимание. И 

нацизм с коммунизмом – это на поле идеологий идет война. А на поле брани 

идут бои государств и  их представителей – армии и флоты.  

Так вот, поскольку это государственное дело, то надо и пользоваться 

терминологией соответствующей. Первая терминология – "гитлеровская 

Германия". Эта терминология находит свое место в подобных актах и в 

Великобритании, и в Соединенных Штатах Америки, и в других 50 

государствах, которые входили в антигитлеровскую коалицию.  

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. То есть ваше предложение – переименовать закон? 
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КОРОТКІН Ю.Г. Нет. Первое предложение, не переименовать 

документ, а пока его отставить.  

Отечественную войну вел народ. Вы – народные депутаты, вам дается 

достаточно служебного времени, чтобы вы пообщались со своими 

избирателями, в том числе, безусловно, с теми ветеранами, кто именно с 1941 

года по 9 мая 1945 года и по 2 сентября, воевали на театрах военных 

действий Земного шара.  

Молодой человек правильно сказал, он правильно называет дату – 1 

сентября, но, простите, 1 сентября те украинцы, которые были в Польше, они 

были гражданами Украины, они действительно воевали и они заслуживают 

того, чтобы их отметили. Против этого у нас возражений быть не может. Но 

потому, что эти люди воевали, снимать вопрос отечественной войны, мы 

считаем, это кощунство.  

Накануне дня 70-летия  победы, когда мы уже 3 месяца отмечаем, 

ветераны Великой Отечественной войны, в Верховном Совете находятся 

люди, которые начинают воевать против ветеранов Великой Отечественной 

войны. Будьте обережні!  

У вас в законе записано "примирення", так вот не делайте очередного 

примирення, оно никому не нужно. Мы не можем с этой войной 

рассчитаться! 

Пожалуйста, большая просьба, я как председатель Комитета ветеранов 

войны, как непосредственный участник Великой Отечественной войны, как 

инвалид І группы Великой Отечественной войны, я вас просто заклинаю, 

осмотритесь, пересмотрите! Не делайте ради каких-то политических 

преференций опасный шаг! Вы должны беречь Украину ту, которую мы 

защитили. Пожалуйста, будьте обережні! 

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Поверьте, здесь нет присутствующих, у которых бы 

деды не воевали на войне. У нас в стране наверняка нет ни одной семьи, у 
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которой бы никто не воевал во время Второй мировой войны. Но я вам 

скажу, как достаточно молодой человек, мне 45 лет, я считаю, что это была 

не Великая Отечественная война, а Вторая мировая. Это первая позиция. 

Вторая позиция. Если вы говорите, жить по закону, то мы не можем не 

рассматривать законодательные акты. Они есть и уже Верховная Рада будет 

определяться – принимать закон или не принимать закон. Но мы должны 

выполнить норму закона.  

 

КОРОТКІН Ю.Г. Но мы можем вам задать вопрос?  

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Можете. 

 

КОРОТКІН Ю.Г. Вы когда-то должны у народа спросить, если вы 

народные депутаты? Или измените свой статус. Снимите, пожалуйста, с себя 

статус "народный".  

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Народ очень разный.  

 

КОРОТКІН Ю.Г. Не надо! Я сказал то, что сказал.  

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Народ очень разный. И молодежь считает вот так. 

Люди старшего поколения считают иначе. 

 

ШУХЕВИЧ Ю.Р. Я як людина старшого покоління скажу, бо почув, що 

яке примирення. Ціла Європа, про Америку не будемо, але Франція, 

Британія, Італія, Польща, Бельгія, Голландія, Норвегія, хто почав в 39-му – 

цілий ряд країн, всі були втягнуті в цю війну. І Радянський Союз, 

окупувавши добрий шмат Польщі, вступив у війну в союзі із Гітлером проти 

Польщі.  
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КОРОТКІН Ю.Г. Ну, не надо.  

 

ШУХЕВИЧ Ю.Р. Ні-ні, правда – то правда. Вони в Бресті ще зробили 

парад Вермахту і Червоної Армії. То війна почалася в 39-му. Як ви хочете, 

можете рахувати з 37-го, бо японці на Китай ще з 37-го пішли, і китайці так і 

рахують Другу світову війну.  

І Європа, в кінці-кінців, завершивши цю війну, вже назвала 8 травня, 

коли вона дійсно закінчилася, не 9-го, 9 травня було оголошено. І поляки, які 

перші зазнали удару від Німеччини, ІІІ Рейха, там ветерани польські і 

німецькі сіли за один стіл і намагалися домовлятися. То, може, вже пора 

також домовлятися, чи весь час згадувати? Врешті-решт, слухайте, буває 

якийсь кінець? Він має бути. Чи ви хочете плекати ту ненависть когось до 

когось ще тисячу років?  

 

КОРОТКІН Ю.Г. Наоборот.  

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Вибачайте, у нас є регламент. У нас о 17 годині ще 

дуже велика нарада. Давайте ще пан Андрій скаже і будемо приймати 

рішення. 

 

КОГУТ А. Законопроект, який зараз обговорюється, так само 

розглядався на нашій робочій групі "Реанімаційного пакету реформ", це 

величезна мережа громадських організацій, експертів, фахівців. Ми, власне, 

рекомендуємо підтримати цей законопроект, вважаємо його правильним, 

коректним як у даній ситуації, так і з огляду на те, що ми, нарешті, будемо 

спільно з іншими європейськими націями вшановувати пам'ять полеглих, не 

географікувати війну, але також говорити про тих загиблих, яких треба 
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згадати і віддати шану. Тому ми вважаємо, що це правильний закон, його 

треба підтримати.  

Якщо говорити про особисті виміри війни, то, на жаль, мій дідусь, який 

зараз не живе, дай вам, Боже, здоров'я і ще багато років жити, потрапив в 

полон в 39-му році, і на час, коли почалася Велика Вітчизняна війна, 

перебував в німецькому полоні, то якою була для нього ця війна? Давайте 

все-таки згадувати і про родини, і про родинну пам'ять всіх українців, а не 

тільки частини. Власне, тому треба говорити про примирення. Дякую.  

 

КОРОТКІН Ю.Г. 80% потерь как раз понесла наша страна.  

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Это правда, что Украина понесла наибольшее 

количество потерь, и никто это не собирается оспаривать.  

 

ШУХЕВИЧ Ю.Р. Але як хотіли запрудити українськими тілами Дніпро, 

щоб взяти до 7-го листопада.  

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Я, к сожалению, еще в 2005 году присутствовал при 

этой дискуссии, которую Ющенко делал. 

Давайте будем говорить о правовом поле. Наш комитет должен 

принять решение: или за или против. Тому пропоную прийняти рішення. 

 

ШУХЕВИЧ Ю.Р. Я "за".  

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. У меня просьба к секретариату, вы сделайте потом 

подписной лист, мы подпишем его у всех депутатов, чтобы по этим вопросом 

потом не возникало проблем.  
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КОРОТКІН Ю.Г. Переименуйте свой комитет, пожалуйста. Мы к вам 

больше не придём. Называется комитет ветеранов войны, а нас не слушают. 

Зачем такой комитет нужен?! Он против ветеранов!  

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Это долгая дискуссия. Сейчас не будем к ней 

возвращаться. Когда еще я работал в администрации Ющенка, он тоже 

пытался все это дело примирить. Не получается.  

Но я как среднее поколение, считаю, что это была Вторая мировая 

война.  

Десяте питання. Про проект Закону про внесення змін до Закону 

України "Про гуманітарну допомогу" (щодо оперативності прийняття 

рішень). Законопроект 2532. 

Василь Шевченко доповідає. 

 

ШЕВЧЕНКО В.В. Дуже проста пропозиція. Передається на місцевий 

рівень прийняття рішення про визнання гуманітарною допомогою легкових 

автомобілів для забезпечення людей, які потребують, інвалідів, це понад 70 

тисяч, вантажів вагою до 3 тонн з урахуванням конкретних потреба регіонів.  

І відповідно виключається норма встановлення  обсягів отримання 

гуманітарної допомоги одним отримувачем з огляду на значні потреби 

внутрішньо переміщених осіб, яких держава не в змозі задовольнити за 

рахунок бюджетних витрат.  

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Этот законопроект Минсоцполитики делал? 

 

ШЕВЧЕНКО В.В. Так.  

Максимальне спрощення, що дасть можливість вирішити ці питання на 

місцях. Як ви пам'ятаєте, як все це було: це комісія уряду, яка була дуже 

складна і заплутана. Потім все це було перенесено на Мінсоцполітики. 
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Мінсоцполітики це значно прискорило. Вантажі проходять в максимально 

короткий термін. Але у зв'язку із необхідністю забезпечення ще й 

автомобільним транспортом, ми пропонуємо такі пропозиції. Дякую.  

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Какое предложение по этому законопроекту? Это у 

нас первое чтение? Минсоцполитики не хочет сразу первое и второе 

принимать?  

 

ШЕВЧЕНКО В.В. Це було доручення уряду. І це доручення було у 

розрізі децентралізації прийняття рішення. Одним із перших воно було 

запропоновано, просто що воно довго опрацьовувалося і потім знову 

повернулося. Зараз ми вийшли з такою пропозицією. Насправді, крім 

полегшення для прийняття рішень місцевою владою, тут нічого немає. Ми 

позбавляємося функцій. 

 

ІЛЬЇНИХ Т.А. Ільїних Тетяна Анатоліївна, я радник голови правління 

громадської організації "Сузір'я".  

Я багато років займалася цією проблемою, і з текстом законопроекту 

дуже добре знайома. Я хочу сказати, що якщо і приймати цей закон, але він 

дуже сирий. І коли я прочитала пояснювальну записку, тут написано, що 

Міністерство фінансів, Міністерство економіки мали зауваження, які не 

враховані. В даному випадку це може бути принципово.  

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. В урядовому законопроекті є зауваження 

міністерств? 

 

ІЛЬЇНИХ Т.А. Я вам кажу, це три основі міністерства: Мін'юст, 

Мінфін, Мінекономіки, які мають погоджувати. Якщо два міністерства з 

трьох мали суттєві пропозиції, які не враховані, то потім в процесі, коли має 
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виконуватися цей закон, досвід показує, що він або не буде виконуватися, 

або буде виконуватися тільки в тій частині, яка не протирічить позиції 

Міністерства фінансів і Міністерства економіки. Тим більше, що 

Міністерство фінансів є головним методичним керівником для фіскальної 

служби. В тій ситуації, яка зараз є в країні з фіскальною службою, я думаю, 

що проблем немає, бо Міністерство фінансів бере всі питання на себе. Тому 

це було б дуже "скоропалительно" відразу в цілому прийняти.  

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Как вы считаете, вообще нужно этот закон 

принимать или нет?  

 

ІЛЬЇНИХ Т.А. Треба, але не в такому вигляді.  

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Я понял. 

Это только первое чтение. Я предлагаю принять законопроект за 

основу. А уже ко второму чтению будем дорабатывать со всеми 

предложениями, которые есть.  

Кто за? Дальше оформите протокольно, чтобы мы подписи собрали.  

Заканчивая наше заседание, я хочу сказать, что я не очень понимаю 

правительство, которое выдает законопроект, половина министерств 

соглашается, половина – нет. Это выглядит, как минимум, нелогично.  

Поэтому желательно было бы, обращаюсь к исполнительным органам 

власти, выносить законопроект, согласованный между всеми 

министерствами.  

 

ШЕВЧЕНКО В.В. У мене питання. Мінфін ніколи не погоджує питання 

соціальні, але ми якісь пільги додаємо. В даному випадку це було доручення 

уряду Міністерству соціальної політики в межах децентралізації. 

 



56 

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. То есть так выглядит демократия, да?  

 

ШЕВЧЕНКО В.В. Ні, я просто розкажу про гуманітарну допомогу, як 

раніше було.  

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. У нас сейчас будет огромное совещание именно по 

гуманитарной помощи. Если бы вы могли остаться на него.  

Спасибо. Кто желает остаться на заседание по поводу гуманитарной 

помощи, пожалуйста.  


