
СТЕНОГРАМА 

засідання Комітету у справах ветеранів, учасників бойових дій, 

учасників антитерористичної операції та людей з інвалідністю 

4 березня 2015 року 

 

Веде засідання голова комітету О.Ю. Третьяков 

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Всем добрый день! Открываем заседание нашего 

комитета. Присутствует 6 народных депутатов, кворум есть, поэтому 

заседание открыто. Переходим к рассмотрению порядку денного засідання.  

Питання перше: про проект Закону про внесення змін до деяких законів 

України щодо адресного поштового інформування про пільги та інші види 

соціальної допомоги маломобільних та інших соціально вразливих груп 

населення (проект номер 1181 народного депутата Фаєрмарка). Он столько 

законов пишет, что лучше бы работал в нашем комитете.  

 

ШАМБІР Н.В. Автор просить без його участі розглянути. Є лист 

відповідний. Що пропонується законопроектом? Внести зміни. Тут є цілий 

перелік законів, які визначають перелік відповідних пільг, і пропонується 

передбачити, щоб про всі ці пільги було адресне поштове інформування 

громадян. Обов'язок щодо такого адресного поштового інформування 

покладається на національного оператора поштового зв'язку, ну і, звичайно, 

орган, який веде єдиний державний автоматизований реєстр.          

Головне науково-експертне управління дає свій узагальнюючий 

висновок, що законопроект може бути прийнятий за основу, але висловлює 

деякі свої зауваження.  

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. А где деньги брать, не написано в законопроекте?  

 

ШАМБІР Н.В. Я не автор. 
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БУРБАК М.Ю. Я би пропонував відправити його на доопрацювання, 

слушне ваше зауваження. Тут бачу, що видатків це потребує 48 мільйонів 

гривень, і знаю, в якому стані зараз знаходиться державне підприємство 

"Укрпошта". Я не впевнений, що воно потягне це, - раз. По-друге, у нас є 

органи соціального захисту і так звані соціальні працівники, чисельність яких 

було збільшено, і це їх повне повноваження і їх обов'язок - інформувати 

населення. По-третє, органи соцзахисту, місцеві органи  самоврядування 

повинні проводити цю роботу постійно через засоби масової інформації. Це 

їх робота. Четверте: звідки у нас є інформація, що конкретний пільговик 

проживає по конкретній адресі? Інституту прописки в Україні немає. Куди 

ми будемо слати ці листи? На деревню дедушке? Тобто певен, що можна 

відправляти на доопрацювання, задавши такі питання розробнику цього 

законопроекту.   

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Кто еще хочет высказаться? Я вам скажу просто для 

примера: месячная реклама на Первом национальном канале (социальная 

реклама) стоит в районе полумиллиона гривен. И вообще, если мы живем в 

ХХІ веке, изобретено такое, как средства массовой информации. Не 

персональной, а массовой информации. Поэтому мое мнение тоже, что… 

 

РИБЧИНСЬКИЙ Є.Ю. Донести можна іншим шляхом.  

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Тобто треба вирішити: на доопрацювання чи 

відхилити?  

 

БУРБАК М.Ю. Давайте на доопрацювання.  
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ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Есть другие мнения? Михайло, згоден на 

доопрацювання?       

 

ГАВРИЛЮК М.В. Згоден.  

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Позиция министерства?  

 

ЯРОШЕНКО В.С.  Міністерство підтримує цю позицію.   

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. На доопрацювання?  

 

ЯРОШЕНКО В.С. Так.  

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Хто за? Голосуємо.  

Переходимо до наступного питання. Друге питання: проект Закону про 

внесення змін до Закону України "Про соціальні послуги" (щодо соціальних 

гарантій осіб, що надають соціальні послуги), номер 1333, автор – народний 

депутат Дирів.  

 

ШАМБІР Н.В. Просить перенести. 

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Просьба народного депутата – перенести.  

 

БУРБАК М.Ю. Підтримуємо.  

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. А в чем суть закона, скажите.  

 

ШАМБІР Н.В. Тут пропонується визначити умови оплати праці осіб, 

які надають соціальні послуги. Чітко прописати в законі, які розміри 
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надбавок за вислугу років, право на щорічну грошову винагороду і на 

виплату допомоги на оздоровлення. В принципі, науково-експертне 

управління робить зауваження про те, що в Законі про соціальні послуги 

взагалі норми не регулюють умови оплати праці. І тому вони кажуть, що 

якщо взагалі не регулюється оплата праці, то не можна туди вносити його 

окремі сегменти. Ну, звичайно, можна з цим погодитися, а можна і не 

погодитися, тому що ми зробили зріз по інших законах, і практика в законах 

є різна. Є, де прописують, є, де і не прописують.  

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. В любом случае, нет автора законопроекта, и мы 

приняли решение – поддержать его просьбу. Все за, да?  

 

ІЗ ЗАЛУ. Да.  

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Підтримуємо, добре.  

Третє питання: про проект Закону про внесення змін до Закону України 

"Про соціальні послуги" щодо покращення соціального обслуговування 

незахищених верств громадян, законопроект номер 1061 (проект народного 

депутата Кужель).  

 

ШАМБІР Н.В. Теж просить перенести.  

 

РИБЧИНСЬКИЙ Є.Ю. Давайте не узгоджувати такі проекти. 

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Тогда не будем озвучивать. Если народный депутат 

обратился, сразу поддерживаем народного депутата.  

Четвертый вопрос: про проект Закону про внесення змін до Закону 

України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" щодо 
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захисту прав, основоположних свобод та законних інтересів інвалідів (1434, 

проект народного депутата Барвіненка).  

 

ШАМБІР Н.В. Теж просить перенести.  

 

ІЗ ЗАЛУ. Що ж таке?  

 

БУРБАК М.Ю. Не готовий доповідати автор.  

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Переносим. Честно говоря, странно, потому что 

свой закон надо отстаивать, по логике, да?  

 

ЗАГОРІЙ Г.В. Всі просто звикли не ходити, щоб за них були 

помічники. А ви ж минулого разу сказали, що тільки автори.  

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Ні, ми казали, що якщо помічник, то теж можна.  

 

ЗАГОРІЙ Г.В. Ну, ви так сказали, що всі зрозуміли, що тільки автори.                      

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Хорошо.  

П'яте питання: про проект Закону про внесення змін до статті 3 Закону 

України "Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-

інвалідам" щодо підвищення рівня соціального забезпечення (проект 1514, 

проект народного депутата Королевської).  

 

ШАМБІР Н.В. Наталія Юріївна обіцяла підійти, але щось немає.  

 

БУРБАК М.Ю. Треба особисто задати питання Наталії Юріївні, де вона 

збирається на це гроші брати.  
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ІЗ ЗАЛУ. 141 мільйон 900 тисяч.  

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Это цена вопроса, да?  

Рассматриваем следующий закон. Про проект Закону про внесення змін 

до статті 18 Закону України "Про державну соціальну допомогу інвалідам з 

дитинства і дітям-інвалідам" щодо встановлення доплати інвалідам І групи 

підгрупи А.  

Ні, це не те саме. 

 

БУРБАК М.Ю. Це більш глибший, це наш.  

 

ШАМБІР Н.В. Я спочатку скажу, в чому суть питання. В минулому 

році були внесені зміни до Закону про основи державної соціальної допомоги 

інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам і збільшено розмір надбавки на 

догляд за дітьми-інвалідами віком до 18 років. І це стало причиною того, що 

після того, як ця дитина-інвалід досягає 18 років, вона переходить уже у 

розряд не дитини-інваліда, а інвалід з дитинства, і в неї майже на 300 гривень 

зменшується розмір державної соціальної допомоги. Тому і в минулому році 

намагалися це питання вирішити. Ну просто не дійшло до сесійної зали.  

Законопроектом за реєстраційним номером 2026 пропонується просто 

зробити доплату з таким розрахунком, щоб і до 18-и і після 18 років розмір 

не змінювався. Фактично не дати їм можливості отримувати менше, тому що 

це йде мова про підгрупу А – це самі найскладніші інваліди, лежачі. 

Зрозуміло, що вони не стали здоровими. 

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. І на роботу вони не можуть піти.  
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ШАМБІР Н.В. Тобто їх треба просто матеріально і морально 

підтримати. Ну з якого дива після 18 років на 300 гривень зменшується 

розмір соціальної допомоги?  

 

БУРБАК М.Ю. Скільки це людей?  

 

ЯРОШЕНКО В.С. Я вам скажу: 35 тисяч 318. Це 124,5 мільйона. Ми 

вважаємо, що, в принципі, питання актуальне і Мінсоцполітики його 

підтримує. Єдине що: нема закладених в бюджет коштів, тому вважаємо за 

можливе підтримати з 2016 року. Тобто передбачити кошти в бюджеті на 

2016 рік.  

 

БУРБАК М.Ю. Навіть якщо ми приймемо, це все одно піде на друге 

півріччя.  

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Подождите, 5 тысяч человек по 300 гривен.   

 

ІЗ ЗАЛУ. 35 тисяч. 

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. А, 35 тисяч.  

 

БУРБАК М.Ю. А давайте тоді вводити в дію з 1 січня 2016 року.  

 

ІЗ ЗАЛУ. Така і є пропозиція.  

 

ЯРОШЕНКО В.С. Ми так пропонуємо теж, Мінсоцполітики.  

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. То есть, мы должны изменить. Когда мы хотим?  
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ШАМБІР Н.В. Ми можемо рекомендувати за основу і в цілому. З 

голосу просто змінити дату введення, щоб не затягувати до другого читання, 

якщо інших немає зауважень.  

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. А у Минсоцполитики не будет денег на это, да?  

 

ЯРОШЕНКО В.С. Цього року – ні. 

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Но в следующем году можем это сделать.  

 

БУРБАК М.Ю. Вони при розробці бюджету вже будуть закладати ці 

видатки. 

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Тогда подготовьтесь к этому.  

 

ШАМБІР Н.В. Тоді рішення нашого комітету: за основу і в цілому, а 

вже коли будете виступати просто скажете… 

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Нет, давайте напишем прямо: наше рішення – за 

основу і в цілому. И так и написать под стенограмму, что рішення комітету: 

за основу і в цілому, але закон вступає в дію з 1 січня 2016 року.       

 

ШАМБІР Н.В. Добре.      

 

БУРБАК М.Ю. Мінсоцполітики при розробці бюджету 2016 року 

передбачити дані видатки.      

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Да.  
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СОЛОВИХ Н.Г. А це не Мінсоцполітики видатки, це загальнодержавні 

видатки, які фінансуються за рахунок субвенцій. І додаткові кошти треба 

десь вишукати. На сьогодні їх немає. Якщо буде зростати прожитковий 

мінімум, будуть зростати і ці видатки. 124 в наступному році, якщо будуть 

підвищувати соціальні стандарти, буде підвищено і обсяг, який необхідно 

буде спрямувати на це.  

 

БУРБАК М.Ю. Якщо будуть підвищені соціальні стандарти. Ви 

впевнені, що вони будуть підвищені? Підвищення буде з 1 грудня, так?  

 

СОЛОВИХ Н.Г. З 1 грудня будуть підвищені. Вони повинні 

підвищуватися, бо є Закон про прожитковий мінімум. Я з точки зору Мінфіну 

скажу: ми не підтримуємо цей законопроект. Чому? Тому що об'єктивно 

розмір зменшується, бо прожитковий мінімум визначається на дітей до 6-и 

років, до 18-и, на працездатних і непрацездатних. І самий високий рівень 

прожиткового мінімуму – це дійсно дітей до 18 років. І тому, коли діти 

виростають, для непрацездатних осіб він зменшується і тому об'єктивно 

зменшується і розмір допомоги.  

 

БУРБАК М.Ю. Ну так давайте ми трохи почнемо змінювати. Тому що 

якщо йому стало 18 років, він не пішов на роботу одразу, а почав на 300 

гривень менше отримувати. І це не він отримує. Він не знає і не розуміє, за 

ним дивляться. І зараз 300 гривень – це не та цифра, за яку ми можемо мати 

якусь бесіду, чесно кажучи.  

 

СОЛОВИХ Н.Г. Ні, я розумію.  

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Таких людей на 45-миллионное государство – 35 

тысяч. Ну это, извините, не такое большое количество людей, это первое. 
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Второе: я понимаю, что социальный прожиточный минимум для детей 

повышенный. Но взрослые люди едят не меньше. Ну, просто не меньше едят. 

Если человек не может идти работать, то получается, что его трагедия в том, 

что он стал совершеннолетним, а не в том, что стал инвалидом.  

 

СОЛОВИХ Н.Г. Так виписаний закон.  

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Но это не значит, что если так выписан закон, то 

это правильно.  

Пожалуйста. 

 

КАРПЕНКО В.В. Шановні колеги, я хочу сказати про те, що соціальні 

закони… 

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Если можно, представьтесь.  

 

КАРПЕНКО В.В. Конфедерація інвалідів. Карпенко Вадим Вікторович. 

Соціальні закони, вони завжди тягнуть з бюджету, це соціальне 

навантаження. І з практики вже багаторічної: Мінфін, як правило, завжди 

заперечує. Це його робота. Тому я вважаю, що такі закони треба розглядати 

більше з позиції соціального захисту. Фінансово, звісно, так само. Але більше 

схилятися на соціальний захист таких незахищених верств населення. Дякую. 

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. То есть, вы поддерживаете закон? 

 

КАРПЕНКО В.В. Да, конечно.      

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Мы однозначно его поддерживаем, но, честно 

говоря, с таким курсом и с тем, что происходит в стране. 
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БУРБАК М.Ю. Александр Юрьевич, мы обрезали все этим бюджетом. 

Я думаю, что вот таким категориям – людям с инвалидностью – можно, все-

таки, чем-то помочь.  

 

КАРПЕНКО В.В. Це важка категорія. Людина виростає, але недуг 

нікуди не дівається, і їй стає ще важче.  

 

БУРБАК М.Ю. Давайте проголосуємо.  

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. С трактовкой, которую говорили, что с 1 січня 2016 

року. Хто за? Одноголосно. 

 

ІЗ ЗАЛУ. Зараз підійде Королевська.  

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Пока она подойдет, мы пойдем в очередности.  

Питання наступне: про проект Закону про внесення змін до статті 6 

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

(щодо соціальних і майнових гарантій учасникам добровольчих батальйонів), 

законопроект 1684 Чижмаря і Мельничука.  

 

ШАМБІР Н.В. Чижмаря немає. Він обіцяв сам прийти. 

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. А Мельничук боится Ляшко.  

 

ШАМБІР Н.В. А Лабазюк написав: без його участі розглядати.  

 

БУРБАК М.Ю. Это – "-1".  
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ШАМБІР Н.В. Да.  

 

БУРБАК М.Ю. Мы вместе их можем рассматривать?  

 

ШАМБІР Н.В. Разом, да, тому що вони альтернативні.  

 

БУРБАК М.Ю. Давайте вместе рассмотрим.  

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Давайте я тогда зачитаю его для стенограммы. 

Альтернативный закон 1684 Лабазюка с такой же текстовкой: про проект 

Закону про внесення змін до Закону України "Про статус ветеранів війни, 

гарантії їх соціального захисту" (щодо додаткових гарантій для учасників 

бойових дій). Это альтернативный закон. Доповідайте.  

 

ШАМБІР Н.В. Перший законопроект 1684. Пропонується внести зміни, 

знову-таки, до статті 6 Закону "Про статус ветеранів війни, гарантії їх 

соціального захисту" і передбачити надання права на встановлення статусу 

учасника бойових дій учасникам добровольчих батальйонів. Це просто наше 

таке болюче питання. Не обмежується і не оговорюється, чи ввійшли вони в 

склад потім чи не ввійшли в склад військових формувань. При цьому 

уточнюється, що участь особи в антитерористичній операції в складі 

добровольчих батальйонів буде підтверджуватися за рішенням суду на 

підставі свідчень не менше 2-х осіб, яким в день винесення рішення суду 

надано відповідний статус учасника бойових дій.  

 

БУРБАК М.Ю. А є висновок щодо корупційної складової цього 

законопроекту?  

 

ШАМБІР Н.В. Нема тут корупції, не вбачається.  
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БУРБАК М.Ю. А ви не вбачаєте корупцію? Такий банальний приклад. 

У мене 2 сусіда. Я з ними дуже добре сиджу вечорами і потім вирішив: 

"Хлопці, дайте мені учасника АТО. Підіть до суду і посвідчіть, що я з вами 

воював". У складі добровольчого батальйону, який не приєднався до 

Міністерства оборони і який не обліковувався. Отакі от об'єктивні речі. 

Пішли, сказали, і людина буде отримувати усі соціальні пільги, навіть не 

будучи там.  

 

ШАМБІР Н.В. У нас просто ще нема висновку про корупцію. Може, 

там щось і написано.  

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Так і скажіть, що нема висновку.  

 

ШАМБІР Н.В. Так, висновку нема.  

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Артур Валентинович, будь ласка.  

 

ДЕРЕВ'ЯНКО А.В. Добрий день, шановні народні депутати! Я хотів би 

сказати, що, перш за все, цей проект є альтернативним проекту 1688. По-

друге, цей законопроект, 1688, який був запропонований комітетом і був 

опрацьований разом зі Службою, силовими відомствами, ми враховували всі 

побажання силових структур, і це увійшло в той законопроект.                

Щодо добровольчих батальйонів. Я вам скажу, що те, що сказано в 

цьому законопроекті, що має бути предметом врегулювання в судовому 

порядку, це повинно увійти в порядок, але не в закон. А порядком 

визнається. У нас теж є приклад, уже є у нас такий приклад. Один з 

добровольців надав на 12-и сторінках опис свого героїчного вчинку, що він 

хоче стати учасником бойових дій. Надав 5 чи 6 свідків. Ми перевірили разом 
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з Міністерством оборони цих свідків. Один тільки підтвердив, що бачив цю 

людину під Іловайськом, коли збили наш гелікоптер, і більше цю людину не 

бачили. От вам один із прикладів, де може бути і корупційна складова, і тому 

подібне.  

Тому ми пропонуємо, що доцільно об'єднати вирішення питання щодо 

визначення учасниками бойових дій добровольчі формування, але 

вирішувати питання згідно проекту 1688. Дякую. 

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю.  То есть, речь идет о том, что только части, которые 

вступили… 

 

ДЕРЕВ'ЯНКО А.В. Тільки ті частини, які вступили… 

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. В регулярную армию, в МВД. 

 

ДЕРЕВ'ЯНКО А.В. Так.  

 

ЖУКОВСЬКИЙ Б.Г. Дозвольте сказати.  

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Будь ласка.  

 

ЖУКОВСЬКИЙ Б.Г. Я – Броніслав Жуковський, Генеральний штаб 

Збройних Сил України. Ми теж підтримуємо законопроект, який розробили 

шановні народні депутати. Тут є два питання. Ми аналогічно пропонуємо 

розглядати в контексті законопроекту 1688. Це однозначно. Чому? Не тільки 

добровольчі батальйони, добровольчі формування. Це перше. 

По-друге. Щоб не було складової корупційної, тут написано, в цьому 

законопроекті, 2 свідки. Ну, вибачте, будь ласка, можуть бути інші докази: 
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фотодокази, речові докази можуть бути та інші. Не зациклюватися тільки на 

2-х свідках. Тому пропонуємо доопрацювати в контексті законопроекту 1688.  

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. На самом деле то, что сейчас происходит в 

парламенте, это – основная дискуссия по поводу того, кого признавать. Часть 

людей, часть депутатов говорят о том, что нужно признавать всех, и не 

важно, вошли они в регулярную армию, назовем так, не важно это МВД, СБУ 

или Минобороны, или не вошли. Какое ваше мнение?  

 

ЖУКОВСЬКИЙ Б.Г. В першому читанні 1688 вже пройшло. Там 

визначено, що обов'язково… 

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Поверьте мне, что первое чтение – это еще не 

принятие закона.  

 

ЖУКОВСЬКИЙ Б.Г. Ми вважаємо, що повинні увійти в структуру 

силового блоку. Начальник Генерального штабу визначив наказом перелік 

частин.  

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Тогда я вам скажу их аргументацию. Просто, 

действительно, вопрос очень важный. Их аргументация следующая, что 

добровольцы воевали, были какие-то формирования, не важно, пускай 

формирования "А" назовем. Бойцы погибли. А потом это формирование "А" 

вообще было расформировано и оно никуда не вошло. Но бойцы погибли. 

Как в таком случае поступать? Вот их аргументация такая.  

 

ЖУКОВСЬКИЙ Б.Г. Ми розуміємо це прекрасно. 

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Согласитесь, это весомая аргументация.  
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ЖУКОВСЬКИЙ Б.Г. Да, естественно, весомая.  

 

БУРБАК М.Ю. Олександр Юрійович, ну давайте так. Якщо ми 

приймемо 1688 в другому читанні, то ми приймемо базу, основу. Потім ми 

будемо вертатися до питання уточнення стосовно батальйонів, які були 

розформовані, хлопців, які загинули, які не ввійшли в дію цього закону. І 

можна звернутися до розробників цих двох законопроектів, щоб вони всі 

пропозиції, які вносять своїми законами, узгодили і внесли через поправки до 

1688.  

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю.  Они говорят: или вы наши законы відхиляєте і 

приймаєте наші поправки до 1688, или мы вообще не будем голосовать. 

 

БУРБАК М.Ю. Ну хай їх поправки зал вирішить.  

 

ЖУКОВСЬКИЙ Б.Г. Нам треба рухатися вперед і щось вирішувати. 

1688 – буде основою, від якої ми далі будемо робити наступні кроки.  

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Хорошо. Все-таки, по этим двум законам какое 

мнение?  

 

ДЕРЕВ'ЯНКО А.В. Пропозиція Держслужби, щоб ці закони відправити 

на доопрацювання. А те, що ви кажете по інвалідам і загиблим,  вони в 1688 

враховані.  

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. И даже если их части не вошли?   
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ДЕРЕВ'ЯНКО А.В. Ні, якщо вони ввійшли. Але ми ж тоді розглядали, 

що той період від 7 квітня, ми його теж включаємо. І якщо ця частина, яка 

була, вона увійшла тоді, то ці люди, які загинули до того періоду, вони туди 

увійдуть. Правильно? Тому я не знаю, чого вони бояться. У нас поки що не 

визначені тільки два підрозділи: "Дуб" і батальйон ОУН.  

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. А нет больше частей, которые были и не вошли в 

регулярную армию?  

 

ДЕРЕВ'ЯНКО А.В. Вони не увійшли, вони розформовані, але вони 

переформувалися в інші військові частини.  

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Ну, это только две части?  

 

ДЕРЕВ'ЯНКО А.В.  У нас зараз тільки два батальйони "Дуб" (5-й, 8-й) і 

батальйон ОУН. А ті, що розформовані, вони перейшли в іншу силову 

структуру.  

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. А нет таких батальонов, которые вообще 

расформировались и никуда не вошли?      

 

ДЕРЕВ'ЯНКО А.В. Є, але люди пішли з тих підрозділів в інші 

підрозділи.  

 

БУРБАК М.Ю. Ми говоримо про загиблих.   

 

ДЕРЕВ'ЯНКО А.В. А, про загиблих? Є такі. А 1688 включає цих осіб.  

 



18 

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Нет, немножко не так. Он включает, но не включает 

тех, чья часть не вошла. Может быть, это так, тоже на вскидку говорю, чтобы 

секретариат проработал сделать именно по погибшим и получившим 

инвалидность такую норму.   

      

ШАМБІР Н.В. Олександр Юрійович, ну, ми тоді вже за межами 

комітету поговоримо, так?  

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Хорошо. Тогда возвращаемся к законопроектам 

Натальи Юрьевны.  

 

ШАМБІР О.Ю. Олександр Юрійович, давайте тоді рішення по цьому 

приймемо.  

 

ЩЕРБІНІН О.М. Іще дозвольте питання по 1684-1. Тут добавити 

просто в пояснювальній записці: визначити завдання Міністерству оборони, 

його структурним підрозділам - видачу довідок. Пропонується добавити 

сюди і Міністерство внутрішніх справ, і Службу безпеки, і Нацгвардію.  

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Нет, есть два варианта. Вариант первый: принять с 

поправками, вариант второй – відхилити. По-другому не может быть.  

 

БУРБАК М.Ю. На доопрацювання.  

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Тогда мы принимаем решение по этим двум 

законопроектам – на доопрацювання. Правильно?  

 

ІЗ ЗАЛУ. Да.               
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ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Хто за? Одноголосно. Рішення прийнято.  

Возвращаемся к законопроектам Натальи Юрьевны.  Проект закону про 

внесення змін до статті 1 Закону України "Про поліпшення матеріального 

становища учасників бойових дій та інвалідів війни" щодо підвищення рівня 

соціального забезпечення, законопроект 1513. Наталія Юріївна, будь ласка.  

 

КОРОЛЕВСЬКА Н.Ю. Уважаемый Александр Юрьевич, уважаемые 

члены комитета! Законопроект 1513 предусматривает следующее. В 

соответствии с Законом об улучшении материального положения участников 

боевых действий, инвалидов войны предусмотрена ежемесячная целевая 

выплата целевого пособия на проживание. Сегодня для инвалидов войны І 

группы размер такой выплаты составляет 70 гривен. На инвалидов войны ІІ и 

ІІІ группы – 50 гривен, для участников боевых действий – 40 гривен. 

Последние 10 лет этот размер не пересматривался. И мы понимаем, что за 10 

лет в связи с инфляцией, курсом доллара, ростом цен эти деньги, по 

большому счету, обесценились. Поэтому проектом предлагается повысить в 

три раза. Хотя и этого, мы понимаем, недостаточно, и мы не выйдем на те 

показатели, которые были 10 лет назад по этой сумме, но это хотя бы 

небольшой шаг вперед по восстановлению социальной справедливости. И мы 

посчитали, что расходы сегодня, которые будут необходимы для того, чтобы 

это обеспечить, в бюджет Пенсионного фонда предусмотрено 105 миллионов 

гривен, а повышение пособия должно быть обеспечено в сумме 237 

миллионов гривен.  

Понимаем, что нет денег, понимаем, что сложно, но эта норма касается 

абсолютно всех людей, которые прошли войну и которые сегодня стали 

инвалидами. И сегодня стали и становились инвалидами раньше. Считаем, 

что это будет справедливая норма. Прошу поддержать.  

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Мінсоцполітики.  
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ЯРОШЕНКО В.С. Я доповідаю, що за нашими розрахунками це 

потребує додатково 290 мільйонів гривень. Звичайно ми, соціальне 

міністерство, могли би це підтримати за умови передбачення відповідних 

коштів в бюджеті 2015 року.  

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Що Мінфін?  

 

СОЛОВИХ Н.Г. Різниця Пенсійного фонду покривається за рахунок 

державного бюджету. І в умовах існування такого дефіциту Міністерство не 

може зараз підтримати.  

 

БУРБАК М.Ю. Олександр Юрійович, можна?        

         

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Да.  

 

БУРБАК М.Ю. Олександр Юрійович, ми домовилися, що у нас не буде 

партійної приналежності, коли ми розглядаємо такі законопроекти. Але я 

вважаю, що це – чистий популізм, раз. По-друге, не передбачено, де ми ці 

гроші знайдемо, два. І, в-третіх, що вам заважало, коли ви були міністром і 

взагалі протягом 10 років? Треба було переглядати в 2013 році, коли було 

"благоденствіє", коли був уряд Азарова, який все давав і "почув кожного". 

Тобто популізм чистої води.  

 

КОРОЛЕВСЬКА Н.Ю. Александр Юрьевич, я бы попросила, мы тут не 

о политике. И если вы хотите быть соавтором, я готова.  

 

БУРБАК М.Ю. Я не хочу быть соавтором.  
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КОРОЛЕВСЬКА Н.Ю.  Можно я закончу? Я вас не перебивала.  

 

БУРБАК М.Ю. Хорошо.  

 

КОРОЛЕВСЬКА Н.Ю. Я не хочу тут какую-то политическую 

монополию представлять. Я действительно этот вопрос знаю слишком 

хорошо. И поверьте, и при правительстве Азарова, и при правительстве 

Тимошенко, и будучи во власти и оппозиции, я стояла на этой норме. И 

сегодня, и через год, если вы его сегодня не поддерживаете, я буду стоять на 

этой же норме и на этой же позиции. И мне правительство Азарова тоже не 

дало тогда пересмотреть эту норму. И я тоже так же докладывала и боролась 

на каждом заседании правительства. Поэтому я надеюсь, что сегодня пришло 

более социально ответственное большинство в Верховную Раду, которое 

прислушается и поймет, что сегодня инвалидов войны нужно поддержать. И 

не нужно здесь политики, не надо эмоций.  

 

БУРБАК М.Ю. Мы без эмоций. Эмоции у вас. У нас социально 

ответственная Верховная Рада пришла, которая разгребает ту 

безответственную политику, которую делали ваши товарищи до того как.  

 

КОРОЛЕВСЬКА Н.Ю. Вы что в Раде не наговорились?  

 

БУРБАК М.Ю. А вы?  

 

          КОРОЛЕВСЬКА Н.Ю. Я пришла со своим законом, я его доложила. А 

вы устраиваете цирк.  

 

БУРБАК М.Ю.  Я не цирк устраиваю, у нас дискуссия.  
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РИБЧИНСЬКИЙ Є.Ю. Совершенно ясно, что 290 миллионов просто 

нет, это раз. С точки зрения популизма при всем долголетии нашего 

знакомства, Наталия Юрьевна, если не прошло тогда, почему оно должно 

пройти сейчас? Третье, действительно, це ганьба, що у нас в країні ветерани 

війни отримують 70 гривень. Але ще більша ганьба – красти з бюджету. Я 

дальше не коментую (при всіх вадах, які були). Дякую. 

 

КОРОЛЕВСЬКА Н.Ю. Можу вас запевнити, пане Євген, що наші 

інваліди І. ІІ і ІІІ групи, інваліди війни не крадуть з бюджету. Вони сьогодні 

живуть на 50 гривень компенсації з бюджету в місяць. І на ці гроші жити 

дуже важко.  

 

РИБЧИНСЬКИЙ Є.Ю. Неможливо.  

 

КОРОЛЕВСЬКА Н.Ю. І я дуже добре розумію всю складну ситуацію, 

яка зараз існує в країні.  

 

РИБЧИНСЬКИЙ Є.Ю. Допоможіть розшукати гроші, Наталія Юріївна.  

 

КОРОЛЕВСЬКА Н.Ю. Я завжди готова допомогти розшукати гроші і 

зробити все, що від мене залежить для того, щоб наша соціальна сфера була 

забезпечена грошима.  

 

РИБЧИНСЬКИЙ Є.Ю. Я вірю, що якщо ми разом попрацюємо, ми їх 

знайдемо.  

 

КОРОЛЕВСЬКА Н.Ю. Це питання до прокуратури, я думаю, а не до 

парламентського комітету.  
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БУРБАК М.Ю. А ви готові до звернення до прокуратури?  

 

КОРОЛЕВСЬКА Н.Ю. Звернення до прокуратури, щоб вони 

розглянули всі питання, які стосуються всіх корупціонерів. Повірте мені, що 

сьогодні корупція ні на трішечки не менша, ніж була рік тому або два роки 

потому. Тому хай прокуратура займається. Ми проголосували за нового 

Генерального прокурора, і у нього є зараз всі можливості займатися цим 

питанням. А ми будемо займатися з вами питаннями інвалідів, ветеранів та 

тих людей, які сьогодні потребують нашої допомоги.  

 

РИБЧИНСЬКИЙ Є.Ю. Я чомусь вам вірю. 

 

КОРОЛЕВСЬКА Н.Ю. Тому я дуже прошу: давайте не будемо 

дискутувати, проголосуємо за це питання. І я завжди стою на такому боці: є 

комітет бюджетний, він має вирішувати, є гроші в бюджеті чи немає грошей 

в бюджеті; є комітет фінансовий, і вони дуже добре розуміють, є сьогодні 

можливості чи немає. Наше завдання як народних депутатів, як Комітету з 

соціальної політики, Комітету ветеранів, інвалідів - це ініціювати ті питання, 

які сьогодні вкрай несправедливі. А далі вже Верховна Рада розглядає і 

приймає рішення щодо можливості сьогодні Державного бюджету 

підвищувати соціальні стандарти чи не підвищувати. Дякую. 

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Наша задача – не только инициировать, а чтобы эти 

законы все принимались и действовали, а не просто инициировать и на этом 

закончить. У меня вопрос к Министерству социальной политики: а скажите, 

если взять инвалидов войны І группы и ІІ группы, это какое количество 

людей и какая это будет нагрузка?  

 

ЯРОШЕНКО В.С. Я доповів загальну цифру – 290 мільйонів.  
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ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Нет, общая цифра. 

 

ЯРОШЕНКО В.С. Підготую. Доповім.  

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Предложение от комитета – доопрацювати. Наталья 

Юрьевна, здесь вопрос не стоит о популизме и всем остальном. Если мы 

действительно хотим помочь, если говорить про инвалидов І, ІІ группы, это 

можно говорить. Но не в обиду участникам боевых действий, просто у нас 

сейчас будет участников боевых действий очень большое количество. 

Поэтому предложение – доопрацювати, и пускай Министерство социальной 

политики скажет просто в абсолютных величинах, в цифрах, вот если разбить 

вот эти пункты, которые здесь есть, по каждому конкретному пункту – здесь 

циферку.                     

 

ЯРОШЕНКО В.С. Я зрозумів.  

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. А по поводу политической вещи, Наталья Юрьевна, 

в 2013 году было лучше принимать такие законы, это однозначно.  

 

КОРОЛЕВСЬКА Н.Ю. Я могу рассказать, что мы приняли в 2013-м, 

поверьте.  

 

БУРБАК М.Ю. То, что вы сделали, не надо рассказывать, мы это все 

знаем.  

 

КОРОЛЕВСЬКА Н.Ю. Вот то, что касается социальной сферы, я готова 

ответить абсолютно за все решения, которые принимались. Вот абсолютно. И 

кому интересно, уделите мне отдельно время, я вам на заседании комитета 
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сделаю экскурс в социальную сферу. Мы же с вами хорошо знаем, кто были 

члены того Кабинета Министров. Не заставляйте меня хамить, что 

называется. Там много было членов, которые сегодня работают на разных 

должностных посадах.  

 

БУРБАК М.Ю. Кто? Скажите кто. Нет, вы сказали вот так вот 

голословно.   

 

КОРОЛЕВСЬКА Н.Ю. А что у вас нет портретов здесь?  

 

ІЗ ЗАЛУ. Шевченка?  

 

КОРОЛЕВСЬКА Н.Ю. Да.   

 

БУРБАК М.Ю. Это у вас была привычка портреты вешать. Один 

портрет убежал уже.  

 

КОРОЛЕВСЬКА Н.Ю. Дай Бог, чтобы все остальные были на месте.  

Продолжаем? Можно?  

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Продолжаем.  

 

КОРОЛЕВСЬКА Н.Ю. Спасибо большое.  

 

ШАМБІР Н.В. Я вибачаюсь, на доопрацювання?  

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. На доопрацювання. Решение единогласное? Ну 

давайте для протокола. Кто за? На доопрацювання.  
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КОРОЛЕВСЬКА Н.Ю. Спасибо большое.  

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Следующий вопрос. Про проект Закону про 

внесення змін до статті 3 Закону України "Про державну соціальну допомогу 

інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам", законопроект 1514 Натальи 

Юрьевны.  

 

КОРОЛЕВСЬКА Н.Ю. Спасибо большое.  

Уважаемые коллеги, 14 июля 2013 года был принят закон, которым 28 

июля мы смогли повысить размер надбавки по уходу за ребенком-инвалидом 

подгруппы "А". Это самая-самая тяжелая группа. То есть, есть І, ІІ, ІІІ, это 

группа І "А", это детки, которые не встают, не двигаются. И понятно, что они 

требуют круглосуточного ухода за собой родителей, круглосуточного 

внимания. И поэтому вместе с общественным сектором мы тогда смогли 

"злочинну владу" все-таки додавить и поднять с 50 процентов до 100 

процентов прожиточного минимума для детей соответствующего возраста 

социальную помощь. Но в чем есть проблема?  

На детей мы подняли. Но не была учтена тогда при рассмотрении в 

Верховной Раде поправка, которая индексировала, что как ребенок выходит 

из детского возраста и становится взрослым, чтобы им дальше выплачивали 

эту повышенную норму. Что сейчас получается? Ребенок достигает возраста 

определенного – 18 лет – ему говорят: все, а теперь мы тебе платим по старой 

шкале. И на 289 гривен в момент совершеннолетия ребенку начинают 

платить меньше.  

 

РИБЧИНСЬКИЙ Є.Ю. Мы уже это рассмотрели ваше.  

 

ШАМБІР Н.В. Ні, не так. Ми розглянули, Наталія Юріївна, наступний 

законопроект (реєстраційний номер 2026), і якщо ви пропонуєте вирішити 
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цю проблему шляхом збільшення надбавки на догляд після досягнення 18-ти, 

то наступний законопроект пропонує просто зробити доплату з таким 

розрахунком, щоб після 18-ти зберігався той же розмір, який був до 18-ти. 

Це, в принципі, теж вирішення даної проблеми, хоч трошки менше, тож 

шукаємо шляхи вирішення, щоб було прийнятно з боку уряду.  

 

КОРОЛЕВСЬКА Н.Ю. Ну той ви підтримали законопроект?  

 

ШАМБІР Н.В. Так.  

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Но с 1 января следующего года.  

 

КОРОЛЕВСЬКА Н.Ю. Тогда я предлагаю отправлять это на 

доопрацювання. Мы с автором того законопроекта свяжемся. Здесь вопрос: 

главное, чтобы несправедливость была урегулирована. Мы с вами 

доработаем этот вопрос.  

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Не вопрос. Это абсолютно логично. Минфин был 

против этого тоже, Министерство социальной политики поддержало это со 

следующего года. 

 

РИБЧИНСЬКИЙ Є.Ю. А ціна питання 141?  

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. 140 мільйонів.  

А по первому законопроекту давайте посмотрим, все-таки, по поводу 

именно инвалидов І и ІІ группы, потому что всех мы не сможем.  

 

КОРОЛЕВСЬКА Н.Ю. Поддерживаю, не возражаю.  
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Я прошу, найдите время, члены комитета, полчасика, я вам сделаю 

презентацию работы министра социальной политики и дам полные 

показатели социальной справедливости и зоны социальных рисков, которые 

есть за 2013-2014 год и то, что сегодня есть. 

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. С удовольствием.  

 

БУРБАК М.Ю. И пригласим товарища Бойко. Хоть раз в жизни он 

придет на комитет.  

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Да. Бойко же член нашого комитета.  

 

БУРБАК М.Ю. И член вашей фракции. Вас послушает.   

 

КОРОЛЕВСЬКА Н.Ю. Так, как вы встречаете, так и мне в следующий 

раз не захочется приходить.  

 

БУРБАК М.Ю. Нет, вы приходите всегда.  

 

КОРОЛЕВСЬКА Н.Ю. Поэтому спасибо огромное за понимание. 

Всього найкращого, до побачення.  

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Спасибо.  

Повестка дня исчерпана. Хочу еще выразить благодарность 

секретариату комитета за работу в выходные дни над бюджетом. Спасибо.  


