
СТЕНОГРАМА 

засідання Комітету у справах ветеранів, учасників бойових дій, 

учасників антитерористичної операції та людей з інвалідністю 

 

18 березня 2015 року 

 

Веде засідання голова Комітету Третьяков О.Ю. 

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Уважаемые коллеги, пока кворума нет, то мы начнем 

неофициальную дискуссию. Когда появится еще один депутат Юрий 

Шухевич, тогда откроем официально заседание. 

Здесь находится народный депутат Лабазюк, может мы просто 

послушаем его законопроект, а потом уже примем решение.  Мы официально 

решение принимать не будем, пока нет кворума. Другого механизма просто 

нет. 

 

ЛАБАЗЮК С.П. Шановні колеги, до вашої уваги пропонується проект 

Закону ( № 1745) про внесення  змін до Закону «Про статус ветеранів війни, 

гарантії їх соціального захисту» щодо медичного забезпечення учасників 

бойових дій. Суть проста. Ми з вами добре розуміємо і знаємо на сьогоднішній 

день, що у нас надзвичайно велика кількість поранених, важкопоранених і 

щодня ця цифра не зменшується, а тільки збільшується. І по останнім даним 

тільки 1236 бійців знаходяться в госпіталях. Слава богу, що якось налагоджена 

ситуація у самих госпіталях, які знаходяться в межах зони АТО. 

Але ми ж розуміємо, що на цьому не закінчується лікування учасників 

АТО, так як є реабілітаційний період. І після того, коли їх виписують з 

госпіталів, вони перебувають в інших місцях і їм потрібно продовжувати свої 

лікування. І тут настає якраз такий казус, коли ми на сьогодні не забезпечили 

соціального захисту даної категорії людей. 

Тому моїм законопроектом пропонується одержати можливість 

компенсації вартості самостійно придбаних ліків військовослужбовцям, які 
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перебували в зоні АТО і отримали поранення; одержання компенсації вартості 

протезів як вітчизняного, так і закордонного виробництва і обслуговування, 

яке щорічно потребує або ремонту або вдосконалення, також, щоб це було 

гарантовано забезпечений соціальний захист, безоплатне забезпечення; і  

щорічне  безоплатне медичне обстеження та диспансеризація з залученням 

необхідних спеціалістів. Це те, що в нас на сьогоднішній день чітко не 

прописано саме для учасників АТО та як в Законі «Про статус ветеранів війни, 

гарантії їх соціального захисту» немає даних пунктів. 

Тому в даному законопроекті пропонується чітко зафіксувати три норми 

– це одержання компенсації вартості самостійно придбаних ліків, щорічне 

безоплатне медичне обстеження з залученням необхідних спеціалістів і 

безоплатне забезпечення протезами вітчизняного або закордонного 

виробництва усім, які отримали інвалідність в АТО, іноземні протези у 

випадку, якщо не може  бути забезпечено  вітчизняними з тих чи інших 

технічних причин.    

 Тому прошу даний законопроект підтримати і прийняти за основу в 

першому читанні. Даний законопроект отримав позитивний висновок ГНЕУ, 

надіюсь, що у вас на комітеті також  буде прийнятий. 

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Мінсоцполітики. 

 

ШЕВЧЕНКО В.В. Міністерство соціальної політики підтримує, за 

виключенням того, що тут така норма потребує внесення змін до Закону «Про 

реабілітацію інвалідів», якою передбачено безкоштовне забезпечення. Якщо в 

даному випадку внести відповідні зміни до цього закону, то воно врегульовує 

в якійсь мірі.  

І відповідно технологія компенсації, тому що компенсація передбачає, 

якщо брати протез на ортопедичний вироб, вона передбачає типову 

компенсацію в залежності від віку. А в залежності від функціональних 

можливостей людини там вже різна вартість. Можливо там встановлена ціна. 
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Якщо це іде як перевищення, то тоді компенсація буде тільки тієї базової 

вартості, про яку нормативні документи говорять. От в цій частині ми бачили 

необхідність уточнення. 

 

ЛАБАЗЮК С.П. В даному законопроекті пропонується, що ми надаємо 

можливість саме Кабміну розробити механізм, тому що ми в законопроекті 

прописати чітко вартість і технічні моменти компенсації, напевно, не можемо 

і це було б неправильно. 

Тому дійсно профільне міністерство спільно з Кабміном мали б 

розробити дану норму. 

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Насколько я знаю, Кабмин может только порядок 

утвердить, а размер компенсации? 

 

ШЕВЧЕНКО В.В. Тоді ми повинні внести зміни до Закону «Про 

реабілітацію інвалідів», там передбачена виключно одна форма. Вона 

називається – безкоштовне забезпечення. 

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Если покупается, допустим, протез заграницей, то 

как технически это делать? 

 

ШЕВЧЕНКО В.В. Я скажу, які наслідки. Якщо ми починаємо говорити 

про те, що є така форма компенсації, то в першу чергу треба внести зміни до 

цього закону для того, щоб надати Кабміну можливість враховувати цю 

ситуацію. Тому що без врахування вказаних змін буде просто два 

суперечливих закони. Це концептуально: або безкоштовне забезпечення або 

забезпечення через концепцію. 

 

ЛАБАЗЮК С.П. Так як ми не можемо стовідсотково забезпечити 

протези вітчизняного виробництва, тому говорити про безкоштовне не 
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виходить, буде питання закупівлі закордоном. І звичайно стоїть питання 

компенсації.  

Я думаю, що ми між першим і другим читанням можемо все врахувати. 

І якщо ще один законопроект потребує внесення змін, на вашому комітеті це 

нескладно буде зробити. 

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Есть представители Минфина? 

 

СОЛОВИХ Н.Г. Ми також вважаємо, що питання забезпечення 

безкоштовним врегульовано сьогодні законодавством і не потребує 

додаткових коштів. І саме головне – це потрібні розрахунки, але розрахунків 

відсутні.  

 

РИБЧИНСЬКИЙ Є.Ю. Питання наступне. У дружини болить голова чи 

щось інше і він побіг за ліками та їх купив. Потім сказав, щоб ми це 

компенсували. Він же самостійно побіг, самостійно придбав. 

 

ЛАБАЗЮК С.П. Але згідно рецепта лікаря, де він проходив попередньо. 

 

РИБЧИНСЬКИЙ Є.Ю. А де це написано? 

 

ЛАБАЗЮК С.П. Чітко є в законопроекті. 

 

РИБЧИНСЬКИЙ Є.Ю. Написано – вартості самостійно придбаних ліків. 

 

ЛАБАЗЮК С.П. У нас є доповнення. Якщо беремо пункт перший Закону 

«Про статус ветеранів війни», де пишеться – безоплатне одержання ліків, 

лікарських засобів, імунобіологічних препаратів та виробів медичного 

призначення за рецептами лікаря, ми доповнюємо далі.  
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ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. А если это не ему было? 

 

ЛАБАЗЮК С.П. За рецептами лікаря. Якщо рецепт лікаря був, що йому 

потрібні дані ліки, то відповідно в рамках рецепту має право придбати ці ліки. 

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. У нас есть МОЗ? Пожалуйста. 

 

ПЕРЕПЕЛИЧНА Р.Я. Ми давали пропозиції стосовно цього пункту, що 

тут компенсація повинна проводитись, якщо навіть буде прийнято цей пункт, 

то в рамках дійсно рекомендацій лікаря, тобто за рецептами лікаря. Тільки так. 

А стосовно безоплатного щорічного, це в цьому законопроекті, так? 

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Какая ответственность? Меня просветите, 

пожалуйста. Какая ответственность есть у врача, если он выписывает случайно 

не тот рецепт? 

 

ПЕРЕПЕЛИЧНА Р.Я. Справа в тому, що всі безоплатні рецепти 

контролюються не одним лікарем, а контролюються ЛКК, комісією, тобто це 

відповідальність керівників закладів охорони здоров’я і особисто лікаря. 

Ставиться «печатка» на цьому рецепті, що він є безоплатний, якщо він 

потребує таких ліків. 

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. У нас нет понятия безоплатного, есть компенсация. 

 

ПЕРЕПЕЛИЧНА Р.Я. Так. Але все рівно він цю компенсацію отримує на 

підставі цього рецепту на безоплатне забезпечення.  

Механізм безоплатного забезпечення ліками. Безоплатні ліки 

забезпечуються за рахунок місцевих державних бюджетів, тобто якщо є в 

місцевому державному бюджеті кошти, які вони можуть перерахувати на 

рахунок аптеки і проплатити ці ліки, то ці ліки видаються хворим безкоштовно 
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за рецептом. Якщо немає коштів у місцевому державному бюджеті, щоб 

проплатити пільговій категорії ліки, то хворі ставляться на облік і по мірі 

надходження коштів забезпечуються ліками. 

Якщо учаснику АТО будуть необхідні ці ліки, і він має на руках рецепт 

на безкоштовне забезпечення цими ліками, він першочергово забезпечується 

цими ліками, купує ці ліки за свої кошти. По ідеї він повинен отримати чек в 

аптеці і додати  до цього рецепту, що він мав рекомендацію на безкоштовне 

забезпечення. 

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. То есть вы в целом поддерживаете законопроект? 

 

ПЕРЕПЕЛИЧНА Р.Я. В цілому звичайно. 

 

БУРБАК М.Ю. У мене одне питання до Міністерства охорони здоров’я. 

Скажіть, будь ласка, скільки зараз існує державних програм по компенсації 

ліків і стан їх виконання? Скільки фізично «живих» грошей по кожній 

програмі щорічно дається? Тому що я знаю, що там існує дефіцит коштів. 

 

ПЕРЕПЕЛИЧНА Р.Я. Так, дефіцит коштів існує. Державних програм 

дуже багато і державні програми забезпечуються ліками за рахунок державних 

закупівель, тобто це не за рахунок місцевих бюджетів. 

 

БУРБАК М.Ю. Якщо ми будемо відходити від практики, що будемо це 

ставити до місцевих бюджетів, то можна розробити державну програму 

стосовно компенсації ліків учасникам АТО.  

 

ПЕРЕПЕЛИЧНА Р.Я. Справа в тому, що державні програми по закупівлі 

ліків, вони не закуповуються для пільгової категорії осіб. Вони закуповуються 

відповідно до захворювання, тобто це є онкологічні захворювання, це 

ендокринні захворювання, кардіологічні захворювання. А для окремої 
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пільгової категорії осіб не можна визначити кількість ліків, які необхідні для 

тих чи інших пільгових категорій. Тому що одним потрібні онкологічні 

препарати, іншим потрібні серцево-судинні препарати. 

 

БУРБАК М.Ю. Тобто ви підтримуєте, свідомо перекладаючи на місцеві 

бюджети, правильно?  Дуже файна позиція. 

 

ПЕРЕПЕЛИЧНА Р.Я. Ми не підтримуємо, ми говоримо про механізм. 

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Я вам просто скажу за что переживаю. Вот просто 

будут недобросовестные врачи, которые будут выписывать кому угодно 

безопасные рецепты. А второе, за что я переживаю, то это безответственность 

людей, работающих в органах  исполнительной власти. 

Я вам скажу, что самое худшее - это пообещать людям, а потом не 

выполнить. Лучше не обещать, чем обещать и не  выполнять. К сожалению, у 

нас в стране на продолжении очень долгого времени проходит очень простой 

процесс особенно перед выборами, а скоро у нас будут местные выборы. Все 

обещают, потом закон не выполняется, а люди выходят под административные 

здания и совершенно справедливо требуют выполнения нормы закона. 

Поэтому я просто прошу, особенно органы исполнительной власти, 

чтобы к каждому вопросу подходили ответственно. 

ПЕРЕПЕЛИЧНА Р.Я. Цей законопроект розроблений народним 

депутатом, ми висловлюємо свою точку зору в межах компетенції. Відповідно 

до соціального захисту як орган виконавчої влади ми на стороні хворих. А 

стосовно фінансової сторони цього питання нехай дасть свій коментар 

міністерство. 

 

ЛАБАЗЮК С.П. Можна? 

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Так. 
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ЛАБАЗЮК С.П. Тут правильно сказала і одна, і друга сторона про те, що 

у нас є десятки програм, які недофінансовуються, але, напевно, не тільки у цій 

сфері, у  нас є фінансові проблеми. Але невже у той період, коли іде війна, 

коли сьогодні хлопці, яких взяли на роботу, відправили захищати нашу 

державу, я кажу відверто і бачу, що є багато військових сьогодні серед нас, 

якось ми справляємось у госпіталях, які знаходяться в зоні АТО. Але ті хлопці, 

які повертаються додому у відпустку чи на ротацію, вони далі фінансуються 

за рахунок батьків або волонтерів. 

Якщо ми говоримо, що у нас не вистачає грошей на все в цілому, давайте 

тоді думати як зупиняти війну якимись іншими шляхами, якщо ми не хочемо 

допомогти або не хочемо віднайти кошти у бюджеті для забезпечення 

лікування військовополонених. 

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. А вы за бюджет голосовали, если передергиваете? 

 

ЛАБАЗЮК С.П. Ні, це не передьоргування, це є факт того, що на 

сьогоднішній день відбувається.  

 

БУРБАК М.Ю. Давайте так, ви ж правильно сказали про гроші у 

бюджеті. Міністерство охорони здоров’я вам сказало, що цю програму будуть 

виконувати місцеві бюджети. Завтра подзвонять всі мери міст і скажуть, що, 

хлопці, ви взяли з хворої голови і переклали на здорову. Ви і так нам дали 

децентралізацію, у бюджета немає грошей, а ви ще нам даєте ліки. 

Тут треба доопрацювати, щоб було з державного бюджету. Проблема в 

тому, що це буде фінансування з місцевих бюджетів, які пусті. І ми знову 

зіштовхнемось з проблемою, що дайте нам цільову субвенцію з державного 

бюджету. Ідея хороша і правильна, але як її виконати? 
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ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Смотрите, я очень прошу, чтобы мы говорили об 

этом не красивыми словами, а по сути как выполнить закон. И не надо никого 

обвинять и говорить, что кто-то больше любит участников АТО, а кто-то 

меньше. Я думаю, что те люди, которые сейчас приходят на комитет, не могут 

предъявить претензии членам комитета по отношению к тому, что они не 

заботятся или не работают для участников АТО. Офицеры и генералы это, 

наверное, могут подтвердить лично и волонтеры. 

Давайте послушаем Минобороны. 

 

ЩЕРБІНІН О.М. Шановний Олександр Юрійович, шановні народні 

депутати, декілька таких уточнюючих фактів. Завдання щодо компенсації 

придбаних лікарських засобів, лікування, протезування не покладається на 

Міноборони. Хочу сказати декілька слів щодо забезпечення 

військовослужбовців Збройних сил лікарськими засобами, які покладені на  

Міністерство охорони здоров’я та Міністерство оборони, а протезами – на 

Мінсоцполітики відповідно до лікарських призначень за поданням нашого 

військово-медичного департаменту. 

Просто довідково, другу половину закону, якщо ми його підтримаємо, 

сьогодні на 16 березня протезування потребує 60 військовослужбовців. З них 

протезування верхніх кінцівок – 24 особи, протезування нижніх кінцівок – 33 

особи, протезування верхніх і нижніх кінцівок – 3 особи. Проведено 

протезування 33 військовослужбовців: у 3 -  протезування верхніх кінцівок, у 

30 осіб – нижніх кінцівок; закордоном перебуває 3 військовослужбовці. Тому 

тут не тільки лікарські засоби, а на мій погляд, треба розглядати ширше і 

проблема в цьому існує. 

Міністерство оборони підтримує законопроект народного депутата.  

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Юрий Романович, ваше мнение. 
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ШУХЕВИЧ Ю.Р. В даному випадку я згідний підтримати пропозиції 

Міністерства оборони.  

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Юрий Романович, cмысл закона вы знаете? Его  

№1745. Вот мы переживаем за что? Первое – недобросовестные врачи, 

которые будут выписывать левые рецепты, и это очень тяжело 

контролировать. Второй аспект – что весь бюджет ложится на местные 

бюджеты и как минимум, нужно провести консультации по поводу готовы ли 

они на этот счет. 

И еще мы переживаем за самое страшное, что закон будет сделан, но его 

выполнить будет нельзя и это приведет к плохим последствиям. 

 

РИБЧИНСЬКИЙ Є.Ю. Для дружин, для дітей може бути. 

 

ЛАБАЗЮК С.П. Але у нас прописано, що за рецептом лікаря. Чому ж 

для дружин і для дітей? 

 

РИБЧИНСЬКИЙ Є.Ю. Так давайте так і запишемо, що за рецептом 

лікаря. 

 

ЛАБАЗЮК С.П. Тут так і написано. 

 

ЗАГОРІЙ Г.В. Я хочу обратится к Министерству здравоохранения. 

Скажите, пожалуйста, критеральная база существует для этой категории 

людей, по каким заболеваниям? Вот вы только что докладывали и сказали, что 

поддерживаете. Что вы поддерживаете? По каким заболеваниям конкретные 

врачи конкретному количеству людей будут выписывать этот рецепт? То, как 

это будет выписываться через комиссию, то это понятно. По каким 

заболеваниям? 
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В госпитале, когда человек находится, то он под наблюдением врачей, у 

него диагноз, прописана полностью вся схема лечения, после этого 

выписывают и он приходит домой. По каким заболеваниям, по какому 

диагнозу будут выписывать данные препараты? Это раз. 

Второе. Какое количество препаратов? Это в вашей части. 

А теперь смотрите. Второй критерий, который ограничен, это 

ограничение верха компенсации, то есть сумма, которая не указана в 

законопроекте. Теперь вопрос. Если у вас появится верхняя граница суммы, 

потом мы на калькуляторе должны умножить на потенциальное количество 

участников боевых действий, а они все воспользуются этим правом, потом 

посчитаем нагрузку на местные бюджеты и потом поймем как быстро нам 

отсюда придется бежать, чтобы сюда не пришли местные ребята, в смысле 

губернаторы и районные советы, потому что исполнять придется только им. 

Местные бюджеты в стране рухнут, если вы себе понимаете количество людей 

со статусом участник боевых действий. 

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. У меня вопрос к Министерству обороны. А сегодня 

что, протезирование за деньги идет? 

 

ЩЕРБІНІН О.М. Нет. Я назвал те цифры, которые на данный момент 

требуют.  

 

ЗАГОРІЙ Г.В. Они под учетом, они все в очереди. 

ЩЕРБІНІН О.М. Да, они все в очереди. 

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Пожалуйста, Артур Валентинович. 

 

ДЕРЕВ’ЯНКО А.В. У нас в принципі позиція та ж сама, що і у 

Міністерства соціальної політики. Тому що протезування є, державою 

визначена верхня межа на кожну кінцівку. Якщо ми будемо казати про 
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відшкодування коштів, то немає гарантії, що протез, який коштує 6 тисяч 

доларів, а будуть виписувати документи на 39, як у нас зараз вже є. Одна 

кінцівка коштує 39 тисяч євро, це високотехнічні протези. 

Тому нічого не треба рушити. Комісія є, і на протезування закордоном 

державою виділені кошти. 

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Я  во многом согласен с соавторами по следующим 

вопросам. Действительно нужно говорить о том, что бойцы, которые получили 

болезни в результате АТО, что им нужно будет помогать дальше всю жизнь 

лекарствами, но здесь нужно, чтобы МОЗ предложил как это делать.  

Это понятно, что государство не может бросить людей, получивших 

хронические заболевания в АТО. Но как это прописать, как это правильно 

сделать, чтобы этим не воспользовались недобросовестные врачи. 

 

ПЕРЕПЕЛИЧНА Р.Я. У нас є постанова Кабміну №1303, яка 

регламентує перелік пільгових категорій, які мають право на отримання ліків 

безкоштовно та з 50%-ною  знижкою. Цей перелік формує Міністерство 

соціальної політики. В цю постанову можна внести додатково категорію 

учасників АТО. 

 

ЗАГОРІЙ Г.В. А почему молчали? 

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Поймите, это не вам лично, мы говорим как 

представителю МОЗа. У нас лично к вам нет вопросов. Мы говорим об 

инстанции, о министерстве. 

 

ПЕРЕПЕЛИЧНА Р.Я. Я розумію. Але справа в тому, що перелік  

пільгових категорій формує Міністерство соціальної політики, тому це їхнє 

питання. Ми ж не можемо давати доручення Міністерству соціальної 

політики. 



13 

 

 

БУРБАК М.Ю. Дуже добре робити вигляд, що ви не в процесі, що як 

депутати, які приймають закони, а ви не відповідаєте за їх виконання. Все 

можна врегулювати і підзаконними актами. А мені цікаво, коли одне 

міністерство дає заперечення, а всі інші підтримують, а виконання закону не 

буде зовсім.  І ви знову будете шпиняти один на одного.  

Давайте, якщо ми приймаємо виважене рішення, то всі разом 

консолідовано робимо. І дуже добре відрапортувало Міністерство оборони, і я 

не знаю як ви будете виконувати це. Можна підтримати, але треба зрозуміти, 

що місцеві бюджети це не зможуть виконати реально. 

 

ЩЕРБІНІН О.М. Ми казали про військовослужбовців. 

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Смысл в том, что это будет положено на местные 

бюджеты. 

 

(Іде загальна дискусія) 

 

ЗАГОРІЙ Г.В. Це придбані ліки де? В аптеці. В іншому місці придбати 

ліки неможливо. 

 

ПЕРЕПЕЛИЧНА Р.Я. Справа в тому, що цією постановою передбачені 

пільгові категорії: учасники бойових дій та інваліди війни, до яких будуть 

відноситись і учасники АТО. 

Я так розумію, що в цьому законопроекті основним наріжним каменем є 

виплата компенсацій. Ви кажете, що Мінздрав повинен це питання 

врегулювати. Воно врегульовано постановою Кабміну, а виплата компенсацій 

не передбачена цією постановою Кабміну. Якщо народні депутати приймуть 

такий закон, тоді потрібні будуть зовсім інші підзаконні акти. 
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БУРБАК М.Ю. Можна без законів приймати, просто підзаконні акти і 

врегульовувати ці питання, внести зміну в постанову. Мінсоцполітики 

виходить тоді з ініціативою на Кабмін, вносить, а  ви розробляєте сам порядок 

відшкодування. 

От ми приймемо закон, а ви не будете його виконувати. 

 

ЗАГОРІЙ Г.В. Есть предложение рекомендовать местным органам 

самоуправления сделать ту практику, которая в свое время существовала на 

самом деле в стране, и до сих пор существует. В каждом населенном пункте 

есть так называемые коммунальные аптеки, ряд которых всегда получает 

распоряжение на местном уровне обслуживать льготные категории населения. 

Мы можем рекомендовать этим органам самоуправления всех уровней и если 

они посчитают нужным, они это внесут.   

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Давайте принимать решение. 

 

ЛАБАЗЮК С.П. Шановні колеги, можна останнє слово? Дискусія дуже 

слушна тут проходить, але давайте будемо відвертими, за 7-8 місяців не 

прийняли ні підзаконних актів, ні на місцевих рівнях нічого не прийняли. 

І сьогодні, коли вже є даний законопроект, і ми можемо з вами прийняти 

рішення, якщо якісь пункти не погоджені, ми маємо можливість 

доопрацювати, але точно, що сьогодні у нас є можливість прискорити цей 

процес і запустити його в роботу. 

Три міністерства в принципі майже одноголосно і в тому числі 

Мінсоцполітики, є тут свої моменти, де вони бачать доцільність даного 

питання. То чому ми сьогодні шукаємо проблему, де буде корупційна складова 

при виписуванні рецептів, напевно, це не даний комітет повинен займатись 

тим, щоб контролювати, де займаються хабарами, а де ні. Є в нас інші 

комітети, які будуть займатись цим питанням. Наша з вами задача як і даного 

законопроекту, так і даного комітету трошки інша. 
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Тому звичайно, що рішення за вами. Я вважаю, що на даний час є 

доцільним цей законопроект і його потрібно прийняти. Дякую. 

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Мы не обсуждаем вопрос коррупционной выписки 

рецепта или нет. Для нас принципиально: будет закон работать или нет. 

 

ЛАБАЗЮК С.П. Це наша з вами функція разом і представників 

міністерств. 

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. К сожалению, на протяжении 25 лет принимали 

законы, которые дальше не работали и этих законов можно перечислить очень 

много. Особенно это всегда идет в прогрессии обычно за полгода до выборов. 

Всегда это растет, всегда появляется много красивых  законов.  

Наша позиция одна – мы готовы поддержать участников АТО. И для нас 

главная задача в том, чтобы законопроект работал. 

 

БУРБАК М.Ю. Я пропоную, щоб суб’єкт законодавчої ініціативи 

допрацював цей законопроект разом з зацікавленими міністерствами. Якщо 

всі так підтримують його, можна розробити вже порядок, розробіть постанову, 

підзаконні акти, щоб ми разом приймали рішення. 

І саме головне – це знайти джерела фінансування. Це хай Мінфін 

попрацює. 

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Давайте принимать решение. На доопрацювання? 

Хто за? Одноголосно. Дякую. 

 

БУРБАК М.Ю. В мене є ще така ремарка. Прохання до наших 

міністерств і відомств, які беруть участь в роботі нашого комітету, щоб 

приймали виважені рішення, коли ви підтримуєте або не підтримуєте якийсь 

законопроекти. Тому що у мене по сьогоднішньому дню складається 
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враження, що ви просто перекладаєте відповідальність у певній частині на 

комітет, чесно кажучи. Ви ж самі повинні усвідомлювати, що грошей немає.  І 

Міністерство з питань охорони здоров’я знає, що не виконуються програми по 

компенсації за гемодіаліз, і ми розуміємо, що це теж неможливо буде  

виконати і ви підтримуєте. 

 

РИБЧИНСЬКИЙ Є.Ю. І якщо кожен, хто зі своїм законопроектом буде 

приходити зі своїм телебаченням, то я буду покидати засідання. Я з 

телебаченням живу з самого народження. Це прийшли попіаритись люди і це 

треба розуміти. 

 

БУРБАК М.Ю. Ну, три канали. Минулого разу Королевська прийшла з 

каналом. 

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. У нас получается замечательная ситуация. 

Исполнительные органы у нас хорошие, а  депутаты у нас плохие. А потом, 

когда депутаты голосуют за законы, исполнительные органы власти говорят, 

а что же вы их принимаете, их выполнить нельзя. А сидят на комитете и 

говорят, что мы все поддерживаем. Знаете, так тоже нельзя. 

У нас есть коалиция, это в первую очередь, и у нас есть взаимная 

ответственность между исполнительными органами власти и 

законодательными органами власти. В нашем комитете никогда не пытались 

перекинуть ответственность на одних и на других. Я просто буду говорить с 

вашими министрами по этому вопросу. Вы знаете, я не хочу быть самым 

плохим как председатель комитета, а все остальные самые хорошие. Имейте 

просто государственную позицию. 

Рассматриваем следующий вопрос. Про проект закону про внесення змін 

до закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 

захисту» щодо статусу осіб, які захищали незалежність, суверенітет та 
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територіальну цілісність України (р.№ 1688). Мы его приняли в первом 

чтении. 

Я вам сразу скажу по сути. Основная дискуссия по этому закону была – 

это узаконить тех бойцов, которые воевали весной,  летом прошлого года, 

когда их части не вошли в подразделения регулярной армии, или МВД, или 

пограничников. Дискуссия заключалась в том, что делать с теми частями, 

которые до сих пор не вошли. 

Мне кажется, что мы выработали какое-то неплохое решение. Оно 

заключается в том, что мы обязательно должны узаконить всех бойцов, 

которые погибли и которые получили инвалидность. В конце концов не их 

вина, что большое начальство не может между собой договориться. Поэтому 

независимо от того вошли их части или не вошли в Министерство обороны, 

МВД и другие подразделения, эта категория должна получить все 

соответствующие от государства компенсации. 

Мы потом пройдем постатейно по всему закону, но это была самая 

большая дискуссия вокруг этого закона. 

Кто хочет высказаться? Мнение Министерства обороны. 

 

ЩЕРБІНІН О.М. Шановний Олександр Юрійович, шановні народні 

депутати, стосовно другого читання цього закону. Ми повністю підтримуємо 

законодавчі ініціативи щодо надання статусу учасникам бойових дій, особам, 

які брали участь в бойових діях в АТО. Міністерство оборони повністю 

підтримує закон до другого читання. 

Решту питань ми вже з вами безпосередньо обговоримо. Ми вже 

розмовляли з Артуром Валентиновичем, на засіданнях вирішували питання 

щодо встановлення статусу, є безпосередні учасники АТО, може їх послухати. 

Але ми знайшли тут повну згоду і я думаю, що додаткових обговорень не 

потрібно. 
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ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Дело в том, что мы сейчас проводим официальное 

заседание и поэтому я должен официально говорить под протокол. А до этого 

у нас были совещания, где мы приходили к решению этого вопроса. 

Пожалуйста. 

 

Помічник народного депутата Ю.Шухевича Ви будете іти по поправках? 

Отже, сторінка 8 пункт 12. 

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Давайте пойдем по всем поправкам. 

Пожалуйста, Наталья Васильевна. 

 

ШАМБІР Н.В. Перша – врахована. Друга поправка Томенка – відхилена. 

Вона відхилена, тому що він вилучає слова: «перебуваючи безпосередньо в 

районах антитерористичної операції у період її проведення». У нас попередньо 

була дискусія з Мінфіном, є діюча норма і ми не вважаємо за доцільне її 

вилучати. 

Там, де враховано частково, будемо дивитись? Будемо.  

П’ята поправка - це технічна правка. Шоста поправка врахована. Ми на 

комітеті прийняли принципове рішення про те, що ми статус учасника бойових 

дій надаємо і членам добровольчих формувань, якщо вони увійшли. Якщо не 

увійшли, то за умови взаємодії. 

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Еще раз. У нас есть три категории условно. Первая 

категория – это живые и здоровые; вторые, получившие инвалидность и третье 

– погибшие. 

После долгой дискуссии мы пришли к такому решению, что первый 

дискуссионный вопрос мы не вносим в законопроект – это живые и здоровые. 

Что же касается инвалидов первой и второй группы и погибших, то мы вносим, 

даже если их части не вступили в армию.  
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ШАМБІР Н.В. Учасника бойових дій з добровольчих формувань ми 

надамо за умови, якщо в подальшому добровольчі формування увійшли до 

складу Збройних сил.  А тим, які не увійшли, то ми  надаємо тільки статус 

інваліда війни першої та другої групи та сім’ям загиблих. 

 

З ЗАЛУ. А на якій підставі буде інвалідність, якщо він не має статусу? 

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. А там все расписано. 

Давайте дальше. 

 

ШАМБІР Н.В. Дев’яту поправку ми теж відхилили. От загинула особа, 

як можна давати після смерті статус учасника бойових дій, це взагалі 

некоректно. По-друге, пропонується, щоб не тільки самі добровольчі 

формування увійшли, але й відповідні особи. У нас це не врегульовано. Якщо 

особа увійшла, вона набуває відповідний статус. 

 

ДЕРЕВ’ЯНКО А.В. Я перепрошую. Я хотів сказати, що надання статусу 

учасника бойових дій загиблим особам, воно не просто, воно не може бути, 

тому що це не нагороди і не якісь там звання. Це майнові відносини між 

державою, людиною та членами її сім’ї. Якщо людина загинула, то вона не 

може отримати посвідчення, не розписатись. 

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Статус сім’ї. 

 

ДЕРЕВ’ЯНКО А.В. Так, статус сім’я буде набувати. 

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. А сам человек не может. 

 

ДЕРЕВ’ЯНКО А.В. Там є статус сім’ї загиблого. 
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ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Принимается. Идем дальше. 

 

ШАМБІР Н.В. 13 поправка Семенченка. Те ж саме питання. Наше 

принципове рішення, що тільки ті, які увійшли. Відхилено. 

14 поправка Купрієнка, та ж сама ситуація. 

Наступне про інвалідів війни. 17 поправка Купрієнка. Ми не думаємо, 

що автори пропозиції, напевно, вони хотіли спростити, але вийшло так, що 

перед тим як надати людині статус інваліда війни, треба, щоб він отримав 

статус учасника бойових дій. Ця ланка нікому не потрібна, це лишнє. 

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. И мы ее должны убрать. 

 

ШАМБІР Н.В. Так. Тому ми її не підтримуємо. 

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Есть возражения? Нет. Идем дальше. 

 

Помічник народного депутата Ю.Шухевича Давайте візьмемо сторінку 

8, зразу проголосуємо. Це 19 поправка, я бачу, що вона в новій редакції 

викладена. 

Сторінка 8, знизу. Це принципова позиція, що ще третю групу 

інвалідності обов’язково включити. От чому вирішили, шо тільки першу та 

другу групи інвалідності? 

 

ШУХЕВИЧ Ю.Р. Ця поправка десь тепер появилась. Я хочу сказати, що 

дійсно треба включати третю групу, тому що деякі інваліди третьої групи, 

знаєте, дуже багатьом, які могли б мати другу групу, їм дають третю групу, а  

вони дійсно отримали поважні поранення. 

Тому я вважаю, що ті учасники бойових дій, які стали інвалідами першої 

та другої групи, то треба включити і третю групу. 
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Помічник народного депутата Ю.Шухевича Тим більше, що волонтерам 

даємо всі три групи, а тут виходить, що тільки перша і друга. 

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Артур Валентинович. 

 

ДЕРЕВ’ЯНКО А.В. Ми не заперечуємо. 

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Міноборони. 

 

ЩЕРБІНІН О.М. Не заперечуємо. 

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Всі згодні? Прийнято. 

 

ШАМБІР Н.В. 22 поправка. Тут мова іде про те, щоб надати статус 

інваліда війни добровольчим формуванням незалежно від того увійшли вони 

чи не увійшли. Тому поправка залишиться враховано частково. 

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Давайте дальше посмотрим по тексту, если будет 

первая и вторая групы, чтобы мы везде дописали третью группу. 

ШАМБІР Н.В. 23 поправку ми пропустимо, тому що вона пов’язана з 

тим, щоб не надавати статус інваліда війни особам, які беруть участь в складі 

добровольчих формувань. Ця поправка пов’язана з наступною  25 поправкою 

Купрієнка.  

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Подождите, у нас есть еще какие-то принципиальные 

вещи? 

 

ШАМБІР Н.В. Так, є. 
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ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Мы этот закон, наверное, уже раз пятый 

перечитываем, все его знают наизусть. О третьей группе я помню. 

 

ШУХЕВИЧ Ю.Р. Ще по наданню чинності скажіть. 

 

ШАМБІР Н.В. По наданню чинності ми попередньо узгодили, дали 

нашому юридичному управлінню і вони запропонували ту редакцію, до якої 

всі звикли. Буде так, що цей закон набирає чинності з дня наступного за днем 

його опублікування. Слова «та вводиться в дію через місяць» ми прибираємо, 

а далі напишемо, що Кабінету Міністрів у місячний строк забезпечити 

прийняття  нормативно-правових актів. 

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Что у нас еще написала Верховна Рада? 

 

ШАМБІР Н.В. Юридичне управління буде робити два зауваження. 

Перше зауваження, що в законі ми не повинні прописувати так як в 

документах, які дають підставу надати статус інваліда війни. 

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. То, что Винник предлагал. 

 

ШАМБІР Н.В. Так. 

 

ДЕРЕВ’ЯНКО А.В. Просто в цьому положенні це частина порядку, його 

в законі не треба прописувати.  

 

ШАМБІР Н.В. Але в нас є така альтернативна пропозиція, що ми 

напишемо там, де ми написали – документами є, напишемо в дужках не 

виключно, щоб дати можливість Кабінету Міністрів дописувати цей перелік. 

 

ДЕРЕВ’ЯНКО А.В. Щоб цей перелік не став кінцевим. 
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ШАМБІР Н.В. І друге питання. Вони можуть зробити зауваження, коли 

ми прописуємо надання статусу навіть інваліда війни добровольцям, які брали 

участь у формуваннях, які не увійшли, то таким чином ми їх легалізуємо. Ми 

легалізуємо добровольчі формування. 

 

ШУХЕВИЧ Ю.Р. Не формування, а конкретних осіб. 

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Опять-таки та же дискуссия была, которая у нас есть. 

Я думаю, что в зале мы этот процесс решим. 

Принимаем решение по сути? 

 

Представник народного депутата О.Богомолець  Можна сказати 

декілька слів? 

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Пожалуйста.  

 

Представник народного депутата О.Богомолець   Поправка 35, шановні 

члени комітету,  щодо медичних працівників. Наскільки зрозуміло з рішення 

комітету, є принципове рішення щодо не надання волонтерам і тим особам, які 

добровільно брали участь в АТО, статусу учасника війни, тобто той статус, 

який надається тим людям, які не брали безпосередню участь в бойових діях, 

але забезпечували проведення АТО. 

На сьогоднішній день в АТО було задіяно біля 1030 медичних 

працівників, з них тільки 237 отримали статус учасника бойових дій. Тією 

редакцією, яка пропонується комітетом, дослівно – працівники підприємств, 

організацій, які залучались та брали безпосередню участь в забезпеченні 

проведення АТО. Але медичні працівники не забезпечують проведення, вони 

фактично надають допомогу і рятують життя солдатів.  



24 

 

Тому можливо від пропозиції Ольги Богомолець взяти другу частину до 

затвердженої норми та особи, що надавали медичну, психологічну та 

санітарну допомогу у районах антитерористичної операції та в період її 

проведення, щоб наголосити, що ця норма розповсюджується і на медичних 

працівників, щоб не було довільного трактування стосовно того входять вони 

чи не входять, тому що хтось може врахувати, що вони не входять. 

 

ШАМБІР Н.В. Справа в тому, що медичні працівники будуть мати 

статус інваліда війни, а в разі їх смерті – члени сім’ї, як особи, які добровільно 

забезпечували. 

 

Представник народного депутата О.Богомолець   Але не добровільно, а 

які виконували свій обов’язок. Хірург працює у лікарні, наприклад, у 

Краматорську, у Дебальцево. Це не добровільна посада, це його робота. 

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. У нас учтено, что все, кто там работает, получают 

статус участников военных действий. 

 

Представник народного депутата О.Богомолець Тут довільне 

трактування. Олександр Юрійович, ви  розумієте правильно. Наприклад, 

комітет, який у справах АТО, він можливо не буде враховувати цих 

працівників.  

 

ДЕРЕВ’ЯНКО А.В. Всі медичні працівники, які працюють зараз в зоні 

АТО, якщо вони їдуть туди добровільно, вони підпадають під статус 

добровольця. А ті, яких направили медичні установи, або які працюють від 

військових частин, вони отримують статус,  вони призвані по мобілізації і вони 

всі військовозобов’язані. 
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Представник народного депутата О.Богомолець   А ті, які працюють в 

лікарнях в Дебальцево, в Артемівську, то вони не призивались, а були як 

лікарі, але надавали допомогу і були безпосередньо в зоні АТО. 

 

ДЕРЕВ’ЯНКО А.В. Вони отримують статус учасника війни, але не 

учасника бойових дій. 

 

Представник народного депутата О.Богомолець   Ми кажемо про 

учасника війни. 

 

ДЕРЕВ’ЯНКО А.В. А є пропозиція уряду розглянути законопроект, який 

був запропонований Міністерством соцполітики, щоб всі, хто їде добровільно, 

або це цивільні особи, які виявили бажання, вони отримали державне 

страхування у великому розмірі. І знову ж таки, щоб статус учасника бойових 

дій їм не надавати і виключити, щоб не було цього дисонансу, тому що до 

служби надходить багато листів і журналісти нас атакують як бути. 

Наведу один приклад. Медична сестра з Одеси поїхала працювати в 

лікарню в Щастя, вона просить надати їй статус учасника бойових дій. Як бути 

з тими лікарями, які працюють у місті Щастя і їх там близько 35 чоловік? Я 

хочу сказати, що механізм повинен працювати для всіх однаково. 

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Смотрите, мы специально не расписывали по 

профессиям, потому что точно кого-то бы забыли. 

 

Представник народного депутата О.Богомолець   Тобто з виступу пана 

Дерев’янка я зрозумів, що медичні працівники, які працюють… 

 

ДЕРЕВ’ЯНКО А.В. Відповідь для них така ж сама як і для всіх 

працівників, тому що у нас більше 2000 тисяч професій. Ми не можемо 

виділяти окремо журналістів, окремо медичних працівників, хоча ми 
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розуміємо, що вони з полю бою виносять. Але закон повинен бути один для 

всіх. 

 

Представник народного депутата О.Богомолець   Зрозуміло, дякую. 

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Еще раз говорю, что мы специально не расписывали 

по профессиям. Я не представляю себе человека со службы Деревянко, 

который отказал бы врачу, который находился в части. Это исключено. Но 

создавать прецедент, что мы эту профессию пишем, а эту профессию не 

пишем, то это неправильно. 

 

Представник народного депутата О.Богомолець   Добре, дякую. Питань 

немає. 

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Принимаем решение по сути. Кто за то, чтобы 

поддержать законопроект во втором чтении, прошу голосовать. Единогласно. 

 

СУШКЕВИЧ В.М. Можна попросити? 

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Да. 

 

СУШКЕВИЧ В.М. Склалась така ситуація. Сьогодні у мене зустріч в 

Адміністрації Президента з представниками Ради Європи, то якщо дозволите, 

поміняти порядок розгляду. 

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Немає заперечень. 

 

СУШКЕВИЧ В.М. Законопроекти, які стосуються прав людей з 

інвалідністю: №1434 і №1400. Це пункт 5 і пункт 9 порядку денного. 
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ТРЕТЬЯКОВ О.Ю.  Вы хотели что-то по ним сказать? 

 

СУШКЕВИЧ В.М. Я просто хотів, щоб ви зараз розглянули. 

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Добре. Розглядаємо законопроект №1434 про проект 

Закону про внесення змін до Закону України «Про основи соціальної 

захищеності інвалідів в Україні» щодо захисту прав, основоположних свобод 

та законних інтересів інвалідів, поданий народним депутатом Барвіненком. 

 

ШАМБІР Н.В. Представників від автора немає. 4 березня ми виносили 

на комітет і надійшов лист, щоб перенести. І тепер знову є лист, щоб 

перенести. 

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Подскажите, что делать. 2 автора просят перенести 

рассмотрение законопроекта. 

 

СУШКЕВИЧ В.М. Колеги, якщо вдруге не приходять, то треба 

розглядати. Я вважаю, що повинна бути повага до комітету. 

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю.Мы так и думали. Первый раз мы переносим, а во 

второй раз мы рассматриваем. 

 

СУШКЕВИЧ В.М. Все правильно. 

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Поэтому я предлагаю рассмотреть. 

 

ЗАГОРІЙ Г.В. Они пишут, что не рассматривать, а просят перенести. 
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ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Я считаю, что нужно рассмотреть. Мы ведь это 

обсуждали. Смотрите, они в третий раз напишут, потом они скажут, что наш 

комитет специально стопорит какие-то процессы. 

Давайте его рассмотрим и примем решение по сути. Докладывайте. 

 

ШАМБІР Н.В. Автори законопроекту пропонують внести зміни до 

Закону «Про основи соціальної захищеності інвалідів» з метою приведення 

його положень до Закону «Про ратифікацію Конвенції про права інвалідів». В 

принципі переносяться деякі аспекти Конвенції прямо в Закон «Про основи 

соціальної захищеності інвалідів». 

Головне науково-експертне управління в принципі робить одне з таких 

зауважень про те, що немає якби доцільності переносити постійну норму 

Конвенції в норму Закону по деяких аспектах, але все-таки дає висновок, що 

можна прийняти за основу з врахуванням висловлених зауважень. 

Комітет з питань запобігання та протидії корупції дає висновок, що 

корупції не виявлено. 

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. У кого какое мнение? 

 

СУШКЕВИЧ В.М. Знаєте, колеги. я хотів би сказати, що Конвенція для 

нас і для мене особисто це найвищий документ, з яким треба рахуватись, але 

не можна брати абзац з Конвенції і вносити в інші законодавчі акти. 

Коли Конвенція ратифікована українським парламентом, вона вже є 

складовою українського законодавства. І технічний перенос, він практично не 

дає варіанту реалізації цих норм, тому що в Конвенції записано по-одному. 

Якщо цю норму, яка записана в Конвенції, викласти у варіанті певної 

реалізації, тоді це буде нормально. А так голо переносити, воно виглядає якось 

так. Хоча сказати, що проти, начебто не можна. 

Моя особиста думка – відправити на доопрацювання. Якщо ти хочеш 

Конвенцію виконати, то напиши так, щоб це був не технічний перенос. 



29 

 

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Вообще на самом деле все  нужно туда переносить, 

потому что нельзя переносить только часть. 

 

СУШКЕВИЧ В.М. Повністю погоджуюсь. 

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. А если всю переносить, когда мы за нее 

проголосовали. 

 

СУШКЕВИЧ В.М. Я погоджуюсь. 

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Принимаем решение по сути - на доработку. Прошу 

голосовать. Кто за? Единогласно. 

9 пункт – про проект Закону про внесення змін до деяких законів 

України щодо підвищення соціальної захищеності інвалідів в Україні  (№1400, 

проект народного депутата Кужель). Будь ласка, доповідайте. 

 

МОСТОВЕНКО І.В. Ми вважаємо, що даний законопроект є дуже 

важливим, оскільки він надасть можливість інвалідам, які ще не досягли 

пенсійного віку і мають бажання працювати, але, на жаль, не працюють, 

реєструватись в особистому обліку, який буде відкрито для роботодавців, та 

надати право державній службі шукати для цього інваліда місце для 

працевлаштування. Таким чином, інваліди, які хочуть працювати, будуть 

працевлаштовані. 

 

БУРБАК М.Ю. Ви хочете створити ще одну державну службу? 

 

МОСТОВЕНКО І.В. Законопроект називається про внесення змін до 

деяких законів України щодо підвищення соціальної захищеності інвалідів. На 

даний час я кажу про зміни до статті 18-1. 
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ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Вы хотите сделать еще один исполнительный орган? 

 

МОСТОВЕНКО І.В. Ні, ми не хочемо створювати виконавчий орган. Ми 

вважаємо, що на даний час та система, яка існує, вона є непрозорою. 

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Давайте не общими словами. Вы хотите создать еще 

один исполнительный орган? 

 

МОСТОВЕНКО І.В. Скажемо так, що не ще один. А  на замість того, що 

існує, ми хочемо створити орган. Ми вважаємо, що Міністерству соціальної 

політики потрібно підкоригувати дану структуру, оскільки питання, які 

підпорядковані Міністерству з питань охорони здоров’я, вони є досить 

непрозорими. 

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Так пускай прокуратура займется. 

 

БУРБАК М.Ю. А якщо буде займатись Мінсоцполітики, то воно буде 

прозоре? 

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Смотрите, если что-то непрозрачно, то для этого есть 

органы: прокуратуру, МВД, СБУ. Но если что-то непрозрачно и создавать еще 

одно что-то. 

 

МОСТОВЕНКО І.В. Це питання можна доопрацювати. Але знімати цей 

законопроект, адже є питання створення спеціалізованого обліку, про яке я 

тільки що казала. Це ж надасть можливість працевлаштуватись інваліду. 
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БУРБАК М.Ю. З огляду на мою практику  роботи в уряді кожен раз я 

вважаю, що повноваження створення нових органів виконавчої влади повинно 

належати Кабінету Міністрів. Це по Конституції. 

Навіщо ускладнювати процедуру, вносити зміни в закон для того, щоб 

законом зобов’язати створювати якусь службу? Обгрунтуйте потрібність цієї 

служби, обгрунтуйте її передачу від МОЗу до Мінсоцполітики, на Кабміні все 

це погодять. Це не наша відповідальність, не наші повноваження. 

 

МОСТОВЕНКО І.В. Я хочу доповнити, оскільки це не єдине питання в 

даному законопроекті, яке піднімається. Я казала, що в процесі створення  

обліку, також законом передбачається надання пільг зі сплати податків і зборів 

за дотримання дозволу Мінсоцполітики. Якщо вони зареєстровані, то прийти, 

подати заявку про отримання такої пільги і отримати її та не звертатись для 

цього за дозволом у Мінсоцполітики. 

Крім того, ми також пропонуємо законопроектом внести норму, яка 

передбачає надання дітям послуги лікарсько-консультативних комісій. Це для 

того, щоб дитина, яка хвора, не переїжджала з міста в місто, а могла отримати 

лікарську консультацію в межах своєї області. 

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Я вам честно говорю, что в этом законе столько 

всего, что я просто не знаю. 

 

СУШКЕВИЧ В.М. Ви знаєте, у мене є прохання і є традиція  в нашому 

комітеті, що спершу варто заслухати представника громадської організації, а 

потім вже висловитись нам всім. 

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Я згоден. Будь ласка. 
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НАЗАРЕНКО В.М. Я Назаренко Вікторія, генеральний секретар 

Всеукраїнського громадського об’єднання «Національна асамблея інвалідів 

України». 

Шановні народні депутати, я хочу сказати, що в разі прийняття цього 

закону ми десь на 15 років перенесемось назад, тому що у всьому світі 

відповідно до Конвенції інвалідність визначається як ступінь втрати здоров’я 

перш за все.  

Далі. Що таке окремий список в центрі зайнятості? Вибачте, будь ласка, 

людина з інвалідністю – це перш за все громадянин, який має такі ж права як і 

всі ми з вами, і він фахівець з відповідними знаннями та з відповідною освітою. 

У нас є спецінтернати, спецшколи, спецмагазини, давайте ще спецкладовища 

зробимо і спецсписок. Не можна цього допустити  категорично. 

Державна служба реабілітації. Можливо, коли у нас закінчиться війна, 

ми побачимо, що у нас є гроші на це, що ми можемо створити гарну систему 

реабілітації, то може до цього колись прийдемо. 

Щодо системи оподаткування підприємств, фонду соціального, там 

дуже багато статей автор народний депутат пропонує змінити. Нам також 

незрозумілі стратегічні підходи у цьому напрямку. Чому так, чому галузевий 

принцип, чому фіскальний орган буде надавати пільги, хоча це зараз робить і 

контролює Мінсоцполітики. 

У нас є багато інших питань. Пільги щодо проїзду. Вибачте, я скажу, що 

на сьогодні це декларативність і популізм. Ми знаємо, яка зараз у країні 

ситуація, ми зараз думаємо, де брати кошти на протези нашим героям. 

 

МОСТОВЕНКО І.В. Ми теж розуміємо ситуацію в країні. 

 

НАЗАРЕНКО В.М. Я дуже вас прошу, я 20 років працюю у цій сфері, 

давайте про цю приставку «спец» взагалі не будемо сьогодні говорити. Якщо 

ми говоримо, що це  герої - люди з інвалідністю, то ми повинні все зробити 

для того, щоб було протезування і не треба його заносити в окремий список, 
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що він протезований і він ще потребує освіти. Ми повинні повернути його на 

попереднє місце, де він працював, той герой, створити йому умови, можливо 

додати коштів до роботодавця на створення цього додаткового робочого 

місця. 

А от ваш закон, вибачте, переносить нас в 90-ті роки. 

 

МОСТОВЕНКО І.В. Створення цього реєстру, навпаки, надасть 

можливість інваліду працевлаштуватись. 

 

НАЗАРЕНКО В.М. Яким чином? 

 

(Іде загальна дискусія) 

 

СУШКЕВИЧ В.М. Шановні колеги, ви знаєте, нормальна ситуація, коли 

те, що торкається законодавчих норм, які стосуються інвалідів, громадські 

організації інвалідів говорять так: не робіть для нас без нас. 

Я провів опитування всіх громадських організацій перед тим як прийти 

сюди. Жодна громадська організація не підтримала цей законопроект. Він 

написаний по проблемам інвалідів. 

Я вам швидко скажу по прикладам. От я людина з інвалідністю, цей 

законопроект пропонує, щоб моя інвалідність визначалась можливістю моєї 

соціальної інтеграції, тобто ми з вами зараз законом запишемо, що я не маю 

можливості соціально інтегруватись. Закон вирішить замість мене автором: чи 

можу я інтегруватись чи ні. Ми зараз бійців АТО, про що сказав колега, 

робимо те, що вони, незважаючи на інвалідність, могли завжди соціально 

інтегруватись, то зараз запишемо, що це визначає якийсь там дядько чи закон. 

Це порушення Конвенції і прав людей з інвалідністю. 

Друге питання. Те, що торкається питання, пов’язаного зі списком, з 

окремим спеціальним списком, які визначають інвалідів, яких можуть 

працевлаштувати. Прочитайте Конвенцію, це категорично заборонено у 
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всьому світі робити спеціальні списки для інвалідів стосовно того чи він може 

працевлаштовуватись чи не може. 

Шановні колеги, по питанню пільг по оподаткуванню. Ви знаєте, 

міністерство сьогодні, я вважаю, з недоліками, є певні недоліки, вони над цим 

працюють, але створений нормальний варіант роботи по тому як забезпечити 

питання пільгового оподаткування підприємств. Не помітили автори те, що 

вони записали, що знаєте, яким чином давати податкові пільги, якщо це 

підприємство інвалідів, то по факту того, що написано, що це підприємство 

інвалідів, давати їм пільгу. Ви розумієте, які зловживання зараз будуть. Але 

цікава ситуація, що податковій адміністрації надано право безумовного 

позбавлення пільг по оподаткуванню, коли захочуть, тоді і зроблять. 

Я хочу сказати стосовно питань, пов’язаних з державною службою 

медично-соціальної експертизи. Шановні колеги, я хочу сказати, в чому суть 

підпорядкування Міністерству соціальної політики. Я завжди захищаю це 

міністерство, завжди з ним, але тут розумієте що, от я установа, я галузь, яка 

фінансує відповідно до інвалідності підтримку інваліда і мені ж дається право 

визначати чи він буде чи не буде інвалідом. То що ж ми робимо? При всьому 

тому, що сама думка в принципі, вона прогресивна з точки зору, що незалежна 

державна служба, але чи зможемо ми фінансово потягнути. Я вважаю, що це 

нереально. 

Я звертаю увагу на позицію представниці громадського об’єднання. 

Вона розуміє, що збільшення пільг по проїзду  більше ніж ті, що були. Це не 

на часі, це не потягне бюджет. Вони з розумінням ставляться до цього, навіть 

проти цього, це декларація, це популізм. Ми проводили з вами дискусію по 

першій, другій та третій групі і так далі, а тут пропонується ще збільшити. 

І ще цікава ситуація. Пропонується фізкультурно-спортивну 

реабілітацію вилучити з Національного комітету спорту інвалідів України, 

який дає рекомендацію на варіанти цієї реабілітації. Національний комітет 

спорту інвалідів України – найбільша громадська організація інвалідів, яка 
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об’єднує спортсменів-інвалідів, тренерів і так далі, пропонується вилучити її 

звідти. Навіщо, також незрозуміло. 

Я хочу сказати, що Міністерство здоров’я та Мінсоцполітики, всі 

реально об’єднались з громадськими організаціями інвалідів і мають єдину 

думку по цьому законопроекту, що його не можна приймати. 

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Кто еще хочет выступить? Пожалуйста. 

 

КІТ С.В. Я представляю Українське товариство сліпих.  

Я присоединяюсь к выступлениям Виктории Николаевны и Валерия 

Михайловича в том плане, что нельзя возвращаться назад. То что сегодня 

каждые два года для предприятий меняют порядок предоставления льгот, 

поверьте мне, у нас с каждым годом предприятий и общественных 

организаций инвалидов становится все меньше и меньше. Если в 2011 году 

было 400 предприятий, то на сегодняшний день их меньше 200. И когда мы 

еще раз поменяем порядок, то этих предприятий останется еще меньше. 

А когда нам будет выдавать норму фискальная служба, извините, она 

нас проверяет, мы аудируемся через эту службу. Это будет выкручивание рук 

на ровном месте. Спасибо. 

МОСТОВЕНКО І.В. Ми ж, навпаки, хочемо спросити отримання. 

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Так они не хотят. 

 

ШУХЕВИЧ Ю.Р. Знаєте що, інваліди не хочуть спростити, залиште вже 

нас з тією кривою, а не простою. 

 

ГУРІНОВ С.І. Я представляю Асоціацію підприємців та працюючих 

інвалідів. Я хочу сказати стосовно пільг. Справа в тому, що зараз розглядає це 

питання робоча група, в якій є фахівці з цих питань. А тут пропонується 

передати це фіскальній службі, і податкова буде мати ще право скасовувати ці 
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пільги. Так вона подає документи на робочу групу і тільки після цього можна 

скасувати. А так вона сама буде напряму. 

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Я все понял. 

 

СУШКЕВИЧ В.М. Олександр Юрійович, якщо дозволите, у мене  

прохання до комітету. Тут не на доопрацювання, тут таки  порушення 

Конвенції і прав людей з інвалідністю. У мене пропозиція – на відхилення. 

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Добре.  

Хто за те, щоб відхилити даний законопроект, прошу голосувати. 

Одноголосно. 

Розглядаємо 3 пункт порядку денного  – про проект Закону про внесення 

змін до статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх 

соціального захисту» (щодо посилення вимог до надання статусу учасника 

бойових дій) (р.№1802, проект народних депутатів Чепиноги та Найєма). Будь 

ласка, доповідайте. 

 

САЗОНОВА Т.В. Законопроект № 1802 о внесении изменений в статью 

6 Закона Украины «О статусе ветеранов войны, гарантии их социальной 

защиты». Необходимость подготовки этого законопроекта была вызвана теми 

громкими фактами злоупотребления, которые имели место быть в процессе 

присвоения статуса участника боевых действий. 

Дело в том, что в мае прошлого года, когда вносились изменения в Закон 

Украины «О статусе ветеранов войны и гарантии их социальной защиты», 

было оговорено законодателями законодательной нормой перечень лиц, 

которые имели право на присвоение статуса участника боевых действий – это 

военнослужащие и представители силовых структур, добровольческих 

формирований и так далее, которые принимали участие в АТО в зоне ее 

проведения.  
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В июле прошлого года был принят закон, которым внеслось еще одно 

дополнение, по которому статус участника боевых действий могли получать и 

гражданские лица, представители предприятий, учреждений и организаций, 

которые по решению этих предприятий, учреждений и организаций 

направлялись в АТО.  

В августе прошлого года уже Кабмин на выполнение этих 

законодательных норм разрабатывает порядок, которым присваивается статус 

участника боевых действий. Нужно сказать, что достаточно подробный и на 

первый взгляд, прозрачный, поскольку решение принимается коллегиально. 

По сути законопроекта. Мы предлагаем внести в Закон «О статусе 

ветеранов войны, гарантии их социальной защиты» дополнительную норму, 

по которой целесообразность участия тех или иных лиц в АТО, 

непосредственно в зоне ее проведения, определяется не постфактум, когда 

человек туда прибывает, а на этапе принятия решений. 

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Разведчик, который ездит от СБУ, в «Украинской 

правде» пишет объектив, о нем пишут, я правильно понимаю? 

САЗОНОВА Т.В. Нет. Речь идет, если говорить дословно, 

устанавливается целесообразность привлечения пребывания и 

непосредственного участия в АТО лиц, о которых я говорила выше, 

устанавливается Кабинетом Министров Украины исключительно на 

основании документов, которые содержат детальную аргументацию 

необходимости такого привлечения, представленных Министерством 

обороны. 

Можно объяснить даже, почему имеется ввиду Министерство обороны. 

Я готова ответить на ваш вопрос. Я читала вывод Главного научно-

экспертного управления по поводу того, что антитеррористической операцией 

у нас руководит Центр при СБУ. Дело в том, что когда принимался закон в 

2003 году о предотвращении терроризма, если посмотреть нормы этого закона, 
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именно СБУ занимается этими вопросами для того, чтобы противостоять 

самому факту, самой угрозе терроризма. 

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Давайте по сути закона. Я вам задал вопрос. Если 

едет туда спецназ ГРУ, то это должна быть публичная информация? 

 

САЗОНОВА Т.В. Нет, это не публичная информация. 

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. А как надо  доказать, что они нужны? 

 

САЗОНОВА Т.В. Это решение принимается на основе…. 

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Кабинета Министров. 

 

САЗОНОВА Т.В. Не Кабинета Министров. Это уже Кабмин может 

внести. Дело в том, что в Прикінцевих положеннях написано, что Кабинет 

Министров должен внести изменения в свои подзаконные акты, которые 

касаются этих вопросов.   

БУРБАК М.Ю. У нас Президент главнокомандующий. Кабмин и 

премьер-министр к этому никакого отношения не имеют, они занимаются 

экономикой, а не военными действиями. Поймите, это разные вещи. 

 

ШУХЕВИЧ Ю.Р. І так виходить, що Кабінет Міністрів, от як знайдуть 

якусь групу робітників якогось підприємства для рятувальних робіт на 

Донеччині, і кожен раз Кабмін буде засідати і визначати доцільність чи не 

доцільність посилання тієї бригади робітників. 

 

САЗОНОВА Т.В. А якщо рішення приймається одноосібно керівником 

якогось підприємства? 
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ШУХЕВИЧ Ю.Р. Я вам скажу, що ост тут ми прийняли закон № 1688, 

який, на мій погляд, врегульовує всі ці питання, кого вважати, а кого не 

вважати. І він є досить вичерпний. Я не думаю, що на закон треба ще один 

закон. 

 

ДЕРЕВ’ЯНКО А.В. Ми теж вважаємо, що ці зміни до закону і закон цей 

не потрібен. Чому? Тому що тільки антитерористичний центр у теперішній 

ситуації визначає, хто їм потрібен. Якщо буде війна, і буде передано 

Міністерству оборони, будуть тільки вони визначати, які засоби долучати. І не 

може бути комісія від Кабміну, яка буде визначати, це додатковий орган, який 

буде вирішувати доцільно було цього бульдозериста туди направити або ні. 

Тому ми пропонуємо його відхилити. 

 

САЗОНОВА Т.В. Позвольте одну реплику. 

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Сейчас заслушаем Министерство обороны. 

 

ЩЕРБІНІН О.М. Шановний Олександр Юрійович, я цілком підтримую 

позицію комітету, вірніше, державної служби, але тут занадто 

забюрократизована процедура отримання. А як оті поранені будуть 

отримувати? Це теж незрозуміло. 

На мій погляд, це не відповідає сучасним вимогам, за які ви 

проголосували, і я маю надію, що в подальшому буде прийнято, чітко визначає 

ці речі. Сьогодні у нас є РНБО, яку очолює Президент України, і якщо, не дай 

бог, заграє сурма, тоді буде створена Ставка відповідно. І ніякого відношення 

до цього Кабмін не має. 

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. А дальше, если будут какие-то превышения 

служебных полномочий, для этого есть военный прокурор, гражданский 

прокурор. Если народные депутаты хотят ознакомиться, то это право 
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народного депутата согласно статуса. Если мы говорим о журналистской 

среде, то у них тоже законом написано их право получать информацию. 

Я с большим уважением отношусь к Мустафе и Чепиноге, но это не 

рабочие вещи. 

 

САЗОНОВА Т.В. Можно я два слова скажу? Дело в том, что здесь речь 

идет о том, если вы внимательно читали предложенную норму, что Кабинет 

Министров принимает это решение исключительно на основе тех документов, 

которые предоставляются Министерством обороны. 

 

ЩЕРБІНІН О.М. У нас є постанова Кабінету Міністрів № 413 від 20 

серпня, яка вже упорядкувала надання статусу. 

 

ДЕРЕВ’ЯНКО А.В. Вчора вийшла нова постанова, це зміни до 413 

постанови, всі відомчі комісії тепер мають право надавати статус учасника 

бойових дій. Процедура спрощена майже у два рази. Але той, хто ставить 

підпис, несе кримінальну та моральну відповідальність. 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Заканчивая, я скажу такую вещь в процентном 

выражении. От того, сколько присвоили участникам АТО и те проблемы, 

которые возникли публично, это просто минимальный процент. Естественно, 

что может быть и человеческий фактор, и любая ошибка, но говорить, что это 

на рельсы, как это было условно после чернобыльской аварии, где в Киеве 

раздавали всем, кому не лень удостоверения чернобыльца, это тоже не 

объективно. Но основываясь на маленьком факторе, который меньше 

процента, то сразу уже создавать закон и утягощать проблему и потом ее, 

знаете, как в армии говорили, стойко преодолевать эту проблему, мне кажется, 

это неправильно. 

Поэтому предлагаю принимать решение по сути - отклонить. Кто за? 

Единогласно. 
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Переходим к следующему четвертому вопросу – про проект Закону про 

внесення змін до Закону «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 

захисту» (щодо статусу учасників бойових дій добровольців) (р.№1819, проект 

народного депутата Семенченка). Я сразу скажу, что народный депутат 

Семенченко обратился в комитет, что он отозвал свой законопроект. 

Народный депутат письменно обратился, что он отзывает свой законопроект, 

поэтому нет смысла его  рассматривать. 

Пятый пункт мы рассмотрели. Рассматриваем шестой вопрос -  про 

проект Закону України про соціальні послуги (р.№1554, проект народного 

депутата Барвіненка і Матвійчука) 

 

ШАМБІР Н.В. Автори законопроекту пропонують Закон про соціальні 

послуги викласти у новій редакції повністю. У зв’язку з цим внести зміни до 

деяких законів, тут ми їх перерахували, за приведення у відповідність з цією 

новою редакцією Закону про соціальні послуги. 

Я не знаю чи озвучувати. Міністерство соціальної політики, я думаю, 

озвучить. 

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Они новый закон предлагают? 

 

ШАМБІР Н.В. Так, повністю новий закон. Головне науково-експертне 

управління пропонує повернути суб’єктам права законодавчої ініціативи на 

доопрацювання. Комітет з питань запобігання корупції визначив, що немає 

корупційних складових. 

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Будь ласка, Мінсоцполітики. Вам нужен новый 

законопроект? 

 

ШЕВЧЕНКО В.В. Розумієте, в даному випадку переслідується мета 

сказати правильні речі. Ми за те, щоб сказати ці всі правильні речі, але в 
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даному випадку, якщо є бажання змінити і побудувати нову модель, то ми б 

запрошували співпрацювати глибоко, з врахуванням зауважень, громадських 

організацій. 

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю.Скажите конкретно: вы за или против? Вы хотите 

новый закон или нет? 

 

ШЕВЧЕНКО В.В. Ми за співпрацю щодо вирішення цього питання в 

Україні, а це є малесенька частинка цього процесу. 

 

ЗАГОРІЙ Г.В. Василь Васильович, ви за доопрацювання чи за 

відхилення повністю? 

 

БУРБАК М.Ю. Маю одне питання, Василь Васильович,  а Міністерство 

розробило нову редакцію закону України? 

 

ШЕВЧЕНКО В.В. Ні. Міністерство у процесі розробки. 

 

БУРБАК М.Ю. Ви написали, що розроблена нова редакція. Подавайте її, 

ми підтримаємо міністерство. 

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Василий Васильевич, вы знаете манеру работы 

нашего комитета. Мы против больших пропагандистских тирад, мы за 

совершенно конкретные внятные действия. Вы этот закон читали в 

министерстве? 

 

ШЕВЧЕНКО В.В. Мы читали, конечно. Ми не можемо заперечувати, 

коли людина каже правильні речі. Так, ми підтримуємо. Але для того, щоб цей 

закон імплементувати, треба працювати над ним півроку. І це робить 

Міністерство соціальної політики з недоліками, з усуненням цих недоліків. 
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ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Скажите, а в этом году будет новый закон? 

 

ШЕВЧЕНКО В.В. Це від Верховної Ради залежить. 

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Мы проголосуем. А вы подадите? 

 

ШЕВЧЕНКО В.В. Обов’язково. 

 

БУРБАК М.Ю. Так як ми представники коаліції, які підтримують 

коаліційний уряд, то впевнений, що коаліційний уряд подасть редакцію свою, 

а ми її підтримаємо у сесійній залі. 

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Давайте принимать решение. Какие будут 

предложения? 

 

БУРБАК М.Ю. На доопрацювання та з Міністерством соціальної 

політики розробити спільний проект. 

ШАМБІР Н.В. Не може бути спільного проекту між міністерством і 

депутатами. 

 

ЗАГОРІЙ Г.В. Нехай залучають консультантів. 

 

ШАМБІР Н.В.  Ні, але тоді  буде або урядовий, або від депутатів. 

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Хорошо. Мы сформулируем нормальное 

предожение. А сейчас – на доработку. Кто за? Единогласно. 

Рассматриваем седьмой вопрос – про проект Закону про внесення змін 

до Закону України «Про соціальні послуги» (щодо соціальних гарантій осіб, 
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що надають соціальні послуги) (р.№1333, проект народного депутата Диріва) 

В чем суть? 

 

ШАМБІР Н.В. Суть у тому, щоб внести зміни до Закону «Про соціальні 

послуги» і саме в законі визначити умови оплати праці соціальних 

працівників, тобто іде мова про надання надбавок за вислугу років, за щорічну 

грошову винагороду, про виплату допомоги на оздоровлення і одержання 

доплати у розмірі 25 відсотків від посадового окладу. 

Головне науково-експертне управління пропонує повернути суб’єкту 

законодавчої ініціативи на доопрацювання, корупції не виявлено. 

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. То есть предлагается установить сумму денег? 

 

ШАМБІР Н.В. Чітко виплати, на які мають право соціальні працівники. 

Уряд стоїть на тій позиції, що умови оплати праці повинні регулюватись 

виключно урядом І вони поступово у всіх законах, де ще залишились норми, 

які регулюють, вони просто прописують норму порядку, визначеного 

Кабміном. 

 

БУРБАК М.Ю. Я впевнений, що це повноваження уряду, який своєю 

постановою повинен, який відповідає за наповнення бюджету і на видатки з 

державного бюджету, тобто і суму видатків теж повинен встановлювати. 

 

ШУХЕВИЧ Ю.Р. Ти більше, що автори закону сказали, яка сума буде 

потрібна?   

 

БУРБАК М.Ю. Умовно. Про надходження до бюджету ніхто не 

говорить. 

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Мінсоцполітики, будь ласка. 
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ШЕВЧЕНКО В.В. Ми не підтримуємо, тому що це питання врегульовано 

статтею 20 Закону «Про Кабінет Міністрів». 

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Є пропозиція відхилити даний законопроект. Хто за? 

Одноголосно. 

8 питання – про проект Закону про внесення змін до Закону України 

«Про соціальні послуги» щодо покращення соціального обслуговування 

незахищених верств громадян (р.№1061, проект народного депутата Кужель) 

 

ЖЕРЕГІНА О.Ю. Доброго дня, я доповідач, помічник Кужель 

Олександри Володимирівни. 

Шановні члени комітету, шановний голово, поки що буде 

доопрацьовувати Міністерство соціальної політики нову редакцію Закону 

«Про соціальні послуги», ми пропонуємо внести дві необхідні законодавчі 

новації. 

Перша – закріпити на законодавчому рівні обмеження сукупної вартості 

платних соціальних послуг на рівні 12 відсотків середньомісячного сукупного 

доходу особи, яка потребує їх надання. На сьогодні це питання врегульовано 

постановою Кабінету Міністрів, якою затверджено порядок надання 

соціальних послуг. Проте предметом зазначеної постанови не може бути 

визначення самого розміру обмежень на рівні 12 відсотків, і з цим 

погоджується Головне науково-експертне управління. Це міститься висновок 

у висновку Головного науково-експертного управління, який надавався у 

сьомому скликанні Верховної Ради, співробітники секретаріату мають доступ 

до такого документу. 

На сьогодні Головне науково-експертне управління робить позитивний 

висновок стосовно законодавчого закріплення 12 відсотків, проте робить 

зауваження стосовно того, що протягом бюджетного року не можуть 

прийматись зміни, що стосуються бюджетного процесу. Проте в даному 
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випадку я дозволю собі не погодитись з нормами Головного науково-

експертного управління, оскільки це питання вже врегульовано і в постанові, 

яку я щойно назвала, за №1184, визначено, власне, 12відсотків. 

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. А зачем тогда закон? 

 

ЖЕРЕГІНА О.Ю. Я пояснюю, тому що ця норма не може. Зараз я 

зачитаю: порядок надання соціальних послуг і встановленням 

диференційованої плати не може бути предметом регулювання порядку 

надання послуг. Розумієте, порядок надання послуг регулює, власне, порядок 

надання соціальних платних послуг, проте розмір диференційованої плати, і 

це міститься у висновку Головного науково-експертного управління до даного 

законопроекту, який вноситься ініціатором у сьомому скликанні, але не встиг 

потрапити у пленарний зал. 

На сьогодні висновок позитивний Головного експертного управління з 

даного питання. Головне, що управління пропонує прийняти у першому 

читанні цей законопроект, проте робить зауваження, що всередині 

бюджетного періоду не можуть вноситись зміни до законодавства. Я просто 

хочу, щоб ви зрозуміли. 

РИБЧИНСЬКИЙ Є.Ю. Ви ж не про суть цього рішення, не про суть 

цього закону зараз говорите. Давайте я розкажу в чому суть цього закону. 

У нас 6,5 мільйонів людей проживало у Донецькій та Луганській 

областях, рівно половина з них вже роз’їхалась по іншим областях. 

Передбачено цим законом, який ви пропонуєте, що вони прийдуть в будь-яку 

адміністрацію і скажуть, що дайте нам мінімум прожитковий, і ця 

адміністрація не може їм відмовити. Оце суть вашого закону. 

 

ЖЕРЕГІНА О.Ю. Я перепрошую. 

 

РИБЧИНСЬКИЙ Є.Ю. Номер закону 1061. 
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ЖЕРЕГІНА О.Ю. Я перепрошую, Євген Юрійович, так? 

 

РИБЧИНСЬКИЙ Є.Ю. Можете не бігати, сядьте там. 

 

ЖЕРЕГІНА О.Ю. Я просто подивилась. 

 

РИБЧИНСЬКИЙ Є.Ю. Нічого страшного. 

 

ЖЕРЕГІНА О.Ю. Євген Юрійович, так? 

 

РИБЧИНСЬКИЙ Є.Ю. Можна просто без імені. 

 

ЖЕРЕГІНА О.Ю. Пан народний депутат.  Мені просто цікаво, я буду 

доповідати Олександрі Володимирівні про зауваження, які я чула. 

 

РИБЧИНСЬКИЙ Є.Ю. Привіт передайте, будь ласка. 

 

ЖЕРЕГІНА О.Ю. Від кого? 

РИБЧИНСЬКИЙ Є.Ю. Від Верховної Ради привіт. 

 

ЖЕРЕГІНА О.Ю. Від Рибчинського. Добре, обов’язково передам. 

Ще раз пояснюю, на сьогодні є чинна постанова Кабінету Міністрів, яка 

визначає порядок надання соціальних послуг, я її зараз покажу, вона у мене є 

роздрукована. Цією постановою на сьогодні встановлено, будь ласка, 

підкреслений абзац, що рівень платних послуг не може перевищувати 12 

відсотків,  проте Головне науково-експертне управління дало висновок. 

 

РИБЧИНСЬКИЙ Є.Ю. Ви почули, що я вам сказав? Чи ви про своє далі 

говорите? 
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ЖЕРЕГІНА О.Ю. Послухайте. 

 

РИБЧИНСЬКИЙ Є.Ю. Я вам по суті сказав те, на що ви маєте відповісти 

мені зараз як депутату. А ви мені продовжуєте розказувати те, що говорили. 

 

ЖЕРЕГІНА О.Ю. Я перепрошую, на сьогодні такого питання, як ви 

говорите, воно не врегульовано цим законопроектом, цією ініціативою. Ця 

ініціатива містить технічне питання перенесення норми до закону, яка 

міститься в постанові Кабінету Міністрів, предметом регулювання якої не є 

встановлення рівня плати. 

 

РИБЧИНСЬКИЙ Є.Ю. Ви або не читали те, що написано в законі, або 

морочите нам голову. Слухайте уважно, що написано в законі: громадяни, 

які… 

 

ЖЕРЕГІНА О.Ю. Я спілкуюсь досить виважено і прошу зі мною 

спілкуватись також виважено, навіть народних депутатів прошу. 

БУРБАК М.Ю. Я перепрошую за наш комітет. 

 

РИБЧИНСЬКИЙ Є.Ю. Ви ж прийшли на комітет. 

 

ЖЕРЕГІНА О.Ю. Це не означає, що вам можна мене принижувати. 

 

РИБЧИНСЬКИЙ Є.Ю. Я вас принижую? 

 

(Шум у залі) 
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ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Дайте мне слово. Скажите мне, пожалуйста, в 

сегодняшнем законе уже урегулировано и эти функции переданы Кабинету 

Министров. В действующем законе стоит пункт про диференційовану плату. 

 

ЖЕРЕГІНА О.Ю. Проте не визначений її розмір. 

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Теперь вы хотите в законодательстве зафиксировать 

ее размер, а если завтра мы ее изменим или Кабинет Министров захочет 

изменить? Мы опять будем рассматривать новый закон месяца два? 

 

ЖЕРЕГІНА О.Ю. Саме для того, щоб норма була стійка, в законодавчій 

техніці було передбачено… 

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. А зачем? 

 

ЖЕРЕГІНА О.Ю. Гарантії соціального захисту соціально незахищених 

верств населення. І для того, щоб  захищені верстви населення мали гарантію 

про те, що і сьогодні, і завтра вони можуть розраховувати на номінальну 

соціальну послугу. 

 

БУРБАК М.Ю. Скажіть, будь ласка, коли був зареєстрований 

законопроект у сьомому скликанні? 

 

ЖЕРЕГІНА О.Ю. Я не можу вам зараз сказати. 

 

БУРБАК М.Ю. А тепер я можу сказати, якщо раптом сталось так, що 

економіка України запрацювала на повну, і ми маємо надходження до 

бюджету і хочемо підвищити соціальні стандарти та дати не 12 відсотків, а 15 

відсотків. І тоді знову повинні внести зміни до законопроекту, то певно, що 

більш оперативно це зроблять постановою Кабміну… 
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ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Когда принимают бюджет. 

 

БУРБАК М.Ю. Або зміни до бюджету. А кожного разу вносити зміни до 

закону України щодо ставки. Написано, що диференційна, значить, 

диференційна, а порядок визначається Кабміном. Значить, Кабмін має люфт і 

може кожен раз приймати своє рішення. Не треба ставити такі бар’єри. 

 

ЖЕРЕГІНА О.Ю. Ви зараз казали про 15відсотків, я відповім. 15 

відсотків – це здорожчання плати від середньомісячного доходу. 

 

БУРБАК М.Ю. Ви не зрозуміли. Ваш законопроект був зареєстрований 

28 січня 2013 року. Зараз вже 18 березня 2015 року. 

Наступного разу, коли ми будемо мати нагоду збільшити соціальні 

стандарти людям з обмеженими можливостями і хочемо зробити 15 відсотків, 

будемо чекати 2,5 роки, то я не хочу цього робити. 

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Жалко, что ушли общественники. 

 

ЖЕРЕГІНА О.Ю. А ви знаєте чому вони пішли? 

 

З ЗАЛУ. Не ушли общественники. 

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Не ушли, но все же многие ушли. 

Вот  все время Кужель  пытается навязать кому-то дружбу, она все время 

хочет решить их судьбу. Я говорю о законопроекте, который мы раньше 

рассмотрели. 

 

ЖЕРЕГІНА О.Ю. Це її право законодавчої ініціативи. 
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ТРЕТЬЯКОВ О.Ю.Это правда, это ее право. Я вам скажу об этих 

процентах: 12, 13, 14.  Я вам больше скажу, что делать это в самый 

неблагоприятный год для экономики, это вообще смешно. 

 

ЖЕРЕГІНА О.Ю. Самое неблагоприятное еще впереди, мы это с вами 

понимаем. 

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Смотрите, я оптимист и верю в эту страну и надеюсь, 

что впереди у нас будет лучше. 

Давайте принимать решение по сути. 

 

ЖЕРЕГІНА О.Ю. Друге питання, яке пропонує автор законодавчої 

ініціативи, це залучення громадськості і надання можливості громадськості 

контролювати якість наданих послуг. 

 

БУРБАК М.Ю. Це передбачено. 

 

ЖЕРЕГІНА О.Ю. Ні. 

 

БУРБАК М.Ю. Чому ні? 

 

ЖЕРЕГІНА О.Ю. В Законі «Про соціальні послуги» такої можливості 

громадськості не надається. 

 

БУРБАК М.Ю. А Закон «Про звернення громадян»? 

 

ЖЕРЕГІНА О.Ю. Він регулює виключно порядок розгляду звернень 

громадян, але не участі в контролі. 

 

БУРБАК М.Ю. А Закон про вільний доступ до публічної інформації? 
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ЖЕРЕГІНА О.Ю. Закон про доступ до публічної інформації регулює 

питання доступу до публічної інформації. 

 

БУРБАК М.Ю. А як ви хочете контролювати? 

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Давайте громадськість послухаємо. 

 

КАРПЕНКО В.В. Я Карпенко Володимир, представляю Конфедерацію 

громадських організацій інвалідів України. 

Справа в тому, що на сьогоднішній день ще навіть не попереднім урядом 

було створено при кожній державній установі міністерського рівня громадські 

ради і навіть при обласних радах були громадські ради. Туди теж входять 

представники незахищених верств населення, і казати, що участь не беруть, то 

це трошки некоректно. 

Громадські ради працюють, десь вони погано працюють, але вони є. Я 

вивчав цей законопроект, ми вважаємо, що на сьогоднішній день він трошки 

не на часі. 

 

ЖЕРЕГІНА О.Ю. А я вважаю і Олександра Володимирівна також цю 

думку підтримує, що громадські ради зараз виконують тільки таку показову 

функцію і взагалі їх роль зведена до нуля. 

 

РИБЧИНСЬКИЙ Є.Ю. Цю функцію хочете виконувати ви? 

 

(Іде загальна дискусія) 

 

(Шум у залі) 
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ЖЕРЕГІНА О.Ю. Я не бачу довіреності у особи, яка б зазначила, що я 

представляю перелік таких-то громадських організацій. 

 

КАРПЕНКО В.В. Можна я закінчу? Я не буду зараз вступати в полеміку 

стосовно образи, що довіреність має бути. Але справа в тому, працюють чи не 

працюють громадські ради, то це не є на сьогоднішній день питання 

компетенції цього органу. 

По-друге, громадські ради працюють. І це вже залежить від тієї 

установи, де вони створені. 

Я представляю 108 громадських організацій інвалідів України і маю на 

те довіреність, якщо треба, і я вважаю, що це не на часі на сьогоднішній день, 

вибачте. 

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Ваше слово, будь ласка. 

 

З ЗАЛУ. Я боєць батальйону «Донбас». До війни я також займався 

громадськими організаціями і хочу сказати, що повноважень досить, щоб 

впливати і контролювати. Я вам хочу нагадати, що був дуже гучний процес з 

трамадолом. І ми, громадська організація, по цьому питанню підняли дуже 

багато людей і ці лікарські засоби були переведені на наркотичні засоби. Я вам 

скажу, що це був дуже гучний процес. 

І на сьогодні у громадських організацій є дуже багато методів впливу. 

 

(Іде загальна дискусія) 

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Давайте примем решение по сути. Как народные 

депутаты внесут, так и будет. 

 

БУРБАК М.Ю. Я думаю, що треба відхилити. 
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ЗАГОРІЙ Г.В. Є пропозиція відхилити. 

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Прошу голосувати. Хто за? Одноголосно. 

Розглядаємо 10 пункт порядку денного – про проект Закону про 

внесення змін до Закону України «Про гуманітарну допомогу» (щодо 

недопущення затягування строків проведення санітарного, ветеринарного, 

фітосанітарного, радіологічного та екологічного контролю гуманітарної 

допомоги) (р.№1509, проект народного депутата Константіновського) 

 

БУРБАК М.Ю. Як колега по фракції хочу сказати, що цей закон 

врегульовує зволікання на митниці стосовно ввозу гуманітарної допомоги, яка 

надсилається і в зону АТО. Особисто мав декілька десятків звернень до 

Мінекології та інших міністерств, які свідомо затягують через бюрократичну 

тяганину цей процес оформлення. 

Я впевнений, що він на часі. І якщо ми встановлюємо законодавчо, що 

не більше 7 днів на оформлення гуманітарки, так, це питання можна 

врегулювати постановою Кабміну, але давайте ми законодавчо встановимо, 

що 7 днів – це є максимальний період часу для прийняття рішення по суті. 

Тому що часто-густо надсилається їжа, яка буде відразу псуватись. 

РИБЧИНСЬКИЙ Є.Ю. А 7 днів, то це робочих днів чи календарний 

тиждень? 

 

БУРБАК М.Ю. 7 днів після отримання. Давайте підтримаємо. 

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Честно говоря, с одной стороны, мы говорим, что это 

Кабмин. 

 

БУРБАК М.Ю. Нужно дать пас. Потому что всяческие идут отписки, что 

мы не успели, мы не создали, мы не собрали комиссию, а когда мы на 
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законодательном уровне сделаем лимит, а потом будет еще административное 

наказание  за затягивание процесса. 

 

ЗАДОРОЖНИЙ Ю.М. Можно маленький комментарий? 

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Давайте. 

 

ЗАДОРОЖНИЙ Ю.М. Я представляю фискальную службу. Как бы это 

вопрос не моего ведомства, но из практики работы с контролирующими 

органами есть некоторые нюансы по этому закону. 

В законе прописано, что з дня отримання інформації від Мінсоцполітики 

тими органами, які проводять контроль. Я раніше ходив на комісію по 

гуманітарній допомозі при Кабміні, і бувають випадки, коли вантаж 

визнається ще таким, який не приїхав в Україну. Тобто якщо вантаж визнаний, 

що знаходиться в Німеччині, і дається 7 днів для проведення контролю, а щоб 

пощупати сам вантаж, наприклад, ветеринарам, вони проводять лабораторні 

дослідження, і тут може бути проблема. 

 

БУРБАК М.Ю. Між першим і другим читанням це можна допрацювати. 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Вот то, что вы сказали, оно совершенно логично и 

правильно. То, что вы сказали, нельзя проверить то чего нет. Но, с другой 

стороны, то, что есть, нужно проверять быстрее. 

Поэтому, если можно, вы тогда напишите от своего ведомства 

замечания, и мы обязательно их учтем во втором чтении. 

 

КАРПЕНКО В.В. Шановні колеги, я хочу навести один приклад. У 

зв’язку з тим, що ми займаємось гуманітаркою, якщо ви зробите запит, 

наприклад, в одеські порти, яка кількість контейнерів у них просто стоїть і 

чекає, то я думаю, що ви в першому читанні цей закон приймете. 
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Я взагалі висловлю думку, що хотілось, щоб по всім таким процедурам 

були визначені терміни. От вартість зберігання контейнеру з тією 

гуманітаркою вже перевищила в декілька разів ту суму, яка встановлена за ту 

гуманітарку просто як за товар. 

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. У нас есть таможня или фискальные органы? 

Представтесь, пожалуйста. 

 

БАШИНСЬКИЙ В.В. Я заступник голови Державної ветеринарної та 

фітосанітарної служби України. Ми підтримуємо цей законопроект і дійсно 

термін повинен бути встановлений. 

На сьогоднішній день він встановлений постановою Кабміну, 

визначений юстованим наказом щодо порядку ввезення. До того ж хочу 

зазначити, що є дві установи, які врегульовують на сьогоднішній день пропуск 

гуманітарної допомоги.  

Тому, якщо буде визначений термін, тим більше, 7 днів достатньо для 

мікробіологічних досліджень. 

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. То есть это реальный срок, за который можно 

выполнить все необходимые процедуры.  

БАШИНСЬКИЙ В.В. Так. 

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Кто еще хочет высказаться? 

 

ЗАГОРІЙ Г.В. Под стенограмму, я думаю, что есть смысл поддержать и 

отправить потом действительно в работу, между первым и вторым чтением 

можно внести какие-то правки. Я просто прошу не забыть специальные 

категории товара, чтобы мы рынок не превратили в сливную яму. Я прошу 

корректно отнестись к этому. 
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БУРБАК М.Ю. Ми ж встановлюємо лише часові рамки. Я би пропонував 

до другого читання ввести відповідальність за затягування строків. 

 

ШЕВЧЕНКО В.В. Я до відому хочу сказати, що згідно до доручення 

Мінсоцполітики опрацювало відповідний акт Кабінету Міністрів, яким 

передбачено, що вказаний термін не може перевищувати 5 робочих днів. 

 

БУРБАК М.Ю. Василь Васильович, я два тижні не можу завезти, тобто 

я сприяю завезенню трьох вантажівок з Румунії від церков у вигляді їжі. Добре, 

що зараз прохолодно. От два тижні, притому, що кажуть 5 днів. А ми лист 

направили туди, а там його не отримали. Я ці всі відмази знаю. 

 

ШЕВЧЕНКО В.В. Постанова ще не прийнята. Це тільки погоджено. 

 

БУРБАК М.Ю. Ви два місяці будете її погоджувати. 

 

ЗАГОРІЙ Г.В. Василий Васильевич, одна маленькая ремарка. Имейте в 

виду, что господин Бурбак предложил в этом документе внести 

ответственность. Поэтому по поводу с 7 на 5, я бы поаккуратнее. 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Есть предложение поддержать в первом чтении. Кто 

за? Решение принято единогласно. 

Розглядаємо 11 питання – про проект закону про внесення змін до 

Закону України «Про соціальний захист дітей війни» (щодо надбавки до пенсії 

та права на комунальні пільги) ( р.№ 1880, проект народного депутата Сергія  

Міщенка) 

 

БУРБАК М.Ю. Є представник? 

 

ШАМБІР Н.В.  Немає. 

 



58 

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Давайте сами рассмотрим. 

 

ШАМБІР Н.В. Автор законопроекту пропонує врегулювати два питання. 

Перше – залишити для дітей війни пільги с 01.07.2015 року ту норму, яка діяла 

до цієї дати, щодо надання права на 25-відсоткову знижку при сплаті за 

користування комунальними послугами незалежно від середньомісячного 

сукупного доходу. 

Друге – надати дітям війни права надбавки до пенсії у такому ж розмірі, 

як і учасникам війни. На сьогодні вони отримують за постановою уряду 57(?) 

гривень, якщо за законопроектом, це буде майже у два рази  більше. Але в 

чому ризик цієї законодавчої пропозиції до розміру надбавки? 

Справа в тому, що у нас на сьогоднішній день в Законі «Про статус 

ветеранів війни» є норма, яка передбачає два розміри надбавки: учасники 

війни, які нагороджені орденами та медалями та учасники війни, які не 

нагороджені. Це, по-перше. 

По-друге, Кабмін пішов трошки далі і ці розміри збільшив. Якщо у 

законі, наприклад, 10 відсотків, то по постанові буде 15.  

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Нарушил закон? 

ШАМБІР Н.В. Ні. Він дав більше, його право. 

Тому, якщо навіть просто погодитись на цю норму, то тоді буде питання, 

в якому розмірі давати? Діти війни звичайно ж захочуть в найбільшому, а уряд, 

мабуть, зможе дати у найменшому розмірі. 

Головне науково-експертне управління дуже цікаво написало, чітко не 

дає своєї позиції. В цілому підтримує ідею, але звертає увагу на відсутність 

коштів. Комітет з питань запобігання корупції не виявив корупційних фактів. 

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Мінсоцполітики. 
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ШЕВЧЕНКО В.В. В даному випадку роль Мінфіну, тому що коли ми 

починаємо оподатковувати пенсії, то законопроект додатково потребує 2,9 

мільярдів коштів. 

З іншої сторони, коли ми говоримо про соціальний захист, то постанова 

№ 409, яка регламентувала надання соціальних послуг, вона фактично подібна, 

ну, соціальні послуги надаються як пільговикам, так і тим, хто потребує 

субсидії. І це приблизно одні і ті ж стандарти, тобто питання підтримки 

соціально незахищених верств населення врегульовується або наданням 

пільги, яка відрізняється тільки площею на одну одиницю, всі інші стандартні 

послуги подібні. 

Тому у даному випадку уряд вирішує питання таким чином: через 

надання субсидій чи врахування пільг. І Мінсоцполітики цей законопроект не 

підтримує. 

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Мінфін. 

 

СОЛОВИХ Н.Г. Ми теж не підтримуємо. 

 

РИБЧИНСЬКИЙ Є.Ю. Трошки лірики стосовно закону, за який ми 

проголосували, про гуманітарну допомогу. От якраз бійцю прийшло 

повідомлення з Дніпропетровщини, де одна церква отримує постійно отримує 

гуманітарну допомогу для дітей та сімей загиблих в АТО.  

Вона пише: где же справедливость? Сегодня таможня наложила на нас 

штраф 18 тысяч гривень за то, что я открыл склад и выдал детские 

рождественские подарки детям, отцы которых погибли в зоне АТО. Я 

объясняю начальнику, что подарки рождественские, они выдаются на 

Рождество, а не на Пасху. И за какое доброе дело вы нас штрафуете, 

чиновники? За то, что вам не хватило месяца растаможить наш груз? 

 



60 

 

БУРБАК М.Ю. Тут теж треба розуміти, щоб не почали завозити під 

виглядом гуманітарної допомоги, тому що, кому війна, а кому мати рідна. 

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Принимаем решение – отклонить. Кто за? 

Единогласно.  

Розглядаємо 12 питання – про проект Закону про внесення змін до 

окремих законів України (щодо поновлення безкоштовного проїзду 

пенсіонерам, учасникам війни, інвалідам та іншим категоріям громадян) (р.№ 

1872, проект народного депутата С.Міщенка) 

 

ШАМБІР Н.В. Ми всі знаємо, що у нас прийнято закон, згідно з яким з 

1 червня 2015 року будуть відмінені пільги на проїзд деяким категоріям осіб. 

Автор законопроекту просто пропонує чи відновити, чи продовжити дію цих 

пільг після 01.06., але суть в тому, що і до 01.06. і після 01.06. ці пільги діяли 

у повному обсязі для осіб, які передбачені законом: це статус ветеранів війни, 

ветеранів праці, інвалідів, дітей війни, охорона здоров’я та місцеве 

самоврядування. 

Науково-експертне управління знову ж таки не дає чіткої відповіді 

стосовно того підтримує чи не підтримує. Соціально як би підтримує, але 

треба все ж таки гроші. Комітет з питань корупції не вбачає корупційних 

фактів. 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Мінсоцполітики. 

 

ШЕВЧЕНКО В.В. Як ви знаєте, дійсно з першого червня деякі пільги 

скасовуються, але пільги на проїзд для інвалідів першої та другої групи, дітей-

інвалідів залишаються. Це було рішення комітету і воно проголосовано. В 

даному випадку законопроект нічого не врегульовує. 

Якщо мається на увазі розширення або повернення до тих же категорій, 

то це неможливо з обрахунку. Ці категорії, які викладені, вони і так мають 

пільги.  
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ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Дякую. Будь ласка. 

 

БУРБАК М.Ю. Прикро, що даний депутат не був у ту ніч, коли ми 

голосували за бюджет, або був і не голосував, тому що написано, що відсутній. 

Але ми тоді домовились і це була домовленість всіх членів коаліації, коли 

голосували вночі за бюджет, що в разі збільшення надходжень до державного 

бюджету уряд буде розглядати питання щодо повернення пільг.  

Будемо чекати першого червня, подивимось як будуть виконувати 

перше півріччя, і тоді ми знаємо, що стоїмо на захисті соціально незахищених 

верств населення. Буде з чого платити, обов’язково будемо вводити.  

Думаю, що ця норма зараз не на часі. Мінінфраструктури не зможе 

забезпечити перевезення громадян, якщо дані пільги будуть введені, а бюджет, 

як ми бачимо, не компенсує різницю у тарифах. 

 

ШУХЕВИЧ Ю.Р. Ви знаєте, я вважаю, що ми дійсно прийняли і 

проголосували, що для певної категорії інвалідів зберегли, наскільки це 

можна. Але ж бюджет не гумовий, і я вважаю, що це не на часі. 

Дійсно, буде колись можливість, можна повернутись до цього питання, 

але тепер, на жаль. 

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Мінінфраструктури, будь ласка. 

 

ПРЕДСТАВНИК МІНІНФРАСТРУКТУРИ  Щиро дякую. Ми повністю 

підтримуємо вашу позицію. Ситуація така, що на сьогоднішній день максимум 

30 відсотків пільгових перевезень компенсується, все інше за рахунок 

підприємств. Маючи ситуацію збільшення обсягу перевезень, це буде 

додаткове навантаження на підприємства. 
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Я вважаю, що таке підприємство як «Укрзалізниця» на сьогоднішній 

день знаходиться в складній економічній ситуації. Ми не проти пільг, але коли 

є можливість компенсувати за рахунок бюджету. 

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Дякую. Мінсоцполітики. 

 

ШЕВЧЕНКО В.В. Я хочу додати, що там є норма, яка передбачає 

рішення місцевих бюджетів, якщо є такі можливості, то надавати пільги і 

іншим категоріям з проїзду, тому що рівень коштів, які були закладені в 

бюджеті, складав 1 мільярд 900 тисяч і цього було мало. І фактично ці кошти 

направили у вигляді субвенцій, теоретично така можливість є, просто місцеві 

бюджети, на жаль, пусті. 

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Есть еще желающие по этому вопросу выступить? 

Нет. Тоді приймаємо рішення за пропозицією – відхилити даний законопроект. 

Хто за, прошу голосувати. Одноголосно. 

Всім дякую. 

 

(На цьому стенографування засідання припиняється)  


