
СТЕНОГРАМА 

засідання Комітету у справах ветеранів, учасників бойових дій, 

учасників антитерористичної операції та людей з інвалідністю 

19 лютого 2015 року 

 

Веде засідання голова комітету О.Ю. Третьяков 

 

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

комитета. Нас 5 человек, членов комитета. Кворум есть, поэтому комитет 

считаю открытым. Рассматриваем первый пункт порядку денного: про стан 

реалізації Закону України "Про Державний бюджет України на 2015 рік" в 

частині виконання бюджетних програм, пов'язаних із соціальним захистом 

ветеранів, учасників АТО та людей з інвалідністю.  

Василь Васильович Шевченко.  

 

ШЕВЧЕНКО В.В. Шановний голово комітету, шановні народні 

депутати, я хотів би проінформувати, що на сьогоднішній день Міністерство 

соціальної політики відповідно до своїх зобов'язань і бюджету України 

супроводжує 14 бюджетних програм, які передбачають фінансування 

соціального захисту інвалідів та ветеранів. Безпосередньо хотів би 

проінформувати, що ця сума складає всього 4 мільярди 641 мільйон 795 

тисяч 500. У той же час безпосередньо по соціальному захисту інвалідів 

заплановано 1 мільярд 14 мільйонів 625 тисяч. Це встановлено бюджетом на 

2015 рік.  

У той же час я хотів би доповісти, що, виходячи із ситуації, яка 

складається, приділено особливу увагу розвитку протезно-ортопедичної 

галузі і безпосередньо роботі по протезуванню учасників АТО, підготовці до 

протезування, протезування учасників АТО за двома напрямками. Перший 

напрямок – це бюджетна програма, яка передбачає на сьогоднішній рік 882 

мільйони 852 тисячі 500 гривень, що на 113 мільйонів 240 тисяч 900 гривень 
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більше, ніж в попередньому році, в тому числі завдяки роботі депутатів, які 

входять до комітету, голові комітету, ця сума зросла значно.  

В той же час, додатково виділені програми на так зване складне 

протезування в клініці науково-дослідного Інституту протезування, 

протезобудування та відновлення працездатності, це 13 мільйонів 978 тисяч 

800 гривень, що додатково зросло на 2 мільйони 700 тисяч. На сьогоднішній 

час відпрацьовується і забезпечується модель, яка передбачає співпрацю з 

військовими госпіталями після проведення обстеження, в тому числі 

іноземними фахівцями поранених бійців, підготовки до протезування і 

ортезування. Одночасно хотів би поінформувати: все, що стосується 

протезування за бажанням пацієнтів і за показниками медичного 

протезування за кордоном, ці кошти додатково виділені на Службу у справах 

ветеранів. Передбачається 609 тисяч на кожного учасника, що на даному 

етапі передбачає якісне в тому числі міопротезування для учасників бойових 

дій за їх бажанням.  

Одночасно хотів би сказати, що проводились в тому числі Комітетом з 

питань охорони здоров'я обстеження уже зробленого протезування 

учасникам антитерористичної операції. Нарікань не зафіксовано, 

проводилось незалежно. В той же час, якщо якісь зауваження виникають, ми 

безпосередньо міністерством втручаємося, тому що на сьогоднішній день 

галузь через штучні обмеження, які здійснювалися протягом останніх років, 

була закрита, не отримала розвитку. І сьогодні у нас є план заходів по 

розвитку галузі, а саме: ми передбачаємо запрошення і навчання фахівців 

українських, ми ведемо переговори про можливість залучення інвесторів, 

побудови клінік інвесторами без залучення державного бюджету за умовами 

приватно-державного партнерства, побудови. Проте швидкого вирішення 

даної проблеми не буде через неможливість підготувати фахівців і через 

розриви, які існують з традиційною медициною. Як правило, це передбачено 

тим, що оперування здійснюється не завжди в умовах, по яких потім 
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правильно можуть бути сформовані і культі для протезування. Як наслідок, 

потрібне оперативне втручання. З цього приводу ми звертаємося до 

Мінохорони здоров'я і до навчальної системи Мінохорони здоров'я, для того 

щоб інтегрувати систему протезування та протезобудування України в 

традиційну систему, і в умовах бойових дій це дасть можливість значно 

скоротити і покращити стан людей, які будуть протезуватися після того, як 

вони будуть вилікувані після травм.  

Що стосується інших програм, то з нових програм - це програма, яка 

передбачає компенсацію підприємствам, установам, організаціям в межах 

середнього заробітку працівників, призваних на військову службу за 

призовом під час мобілізації та в особливий період. Я хотів би нагадати, що з 

початку мобілізації заробітну плату середню із сплатою податків зобов'язані 

були платити підприємства безпосередньо, звідки були призвані 

військовозобов'язані. В той же час, зі змінами до Кодексу законів про працю 

внесено зміни і зараз на цей рік передбачається компенсація. За рішенням 

Верховної Ради ця компенсація звільняється від сплати всіх податків. Для 

прикладу: якщо заробітна плата була 5 тисяч, зберігається заробітна плата, не 

здійснюються нарахування і не здійснюються вирахунки з цієї заробітної 

плати. Ця сума сплачується особам, які зараз знаходяться у лавах Збройних 

Сил і боронять Україну. Ця сума передбачає 1 мільярд 790 мільйонів.  

Порядок фінансування установ, з якими ми зобов'язані погоджувати. 

Міністерство соціальної політики найближчим часом буде готове виконати 

свої зобов'язання зразу після затвердження відповідного порядку.  

Також нова програма – надання щомісячної адресної допомоги особам, 

які переміщаються з тимчасово окупованих територій України та регіонів 

проведення антитерористичної операції для покриття витрат на проживання, 

в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг. Сума, яка була 

виділена на 2014 бюджетний рік, передбачала 510 мільйонів. Затверджено 

бюджетом 510 мільйонів. В той же час за один місяць було використано 
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більше 240 мільйонів з цієї програми. Змінами до бюджету, які 

пропонуються, пропонується збільшити цю суму до 2 мільярдів 900, якщо я 

не помиляюсь, для того щоб забезпечити відповідні виплати.  

В той же час хотів би відзначити, що по особам, по яким розпочаті 

виплати в найближчий час, закінчується 6-місячний термін утримання. Хотів 

би нагадати, що ця сума складає 880 гривень на непрацездатну особу і 440 на 

працездатну, але не більше 2400 на сім'ю.  

Нова програма – це виплата матеріальної допомоги 

військовослужбовцям, звільненим зі строкової служби, це одноразова 

матеріальна допомога військовослужбовцям, які демобілізовані. 

Виплачується після демобілізації у розмірі середньої заробітної плати, якщо 

він був працюючий, і у випадку, коли людина не працювала, то виплачується 

мінімальна заробітна плата.  

Наступна нова програма – це здійснення заходів щодо надання 

соціальної та психологічної допомоги центрами соціально-психологічної 

реабілітації населення. Ця програма передбачає 5 мільйонів 420 тисяч 300 

гривень. Порядок також находиться і відпрацьовується. Про дану програму, 

якщо не буде заперечень, після опрацювання технології міністерство зможе 

доповісти в наступний раз.  

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Дальше не читайте, мы, в принципе, в курсе, 

потому что это принималось в бюджете, который принимался перед Новым 

годом. У меня вопрос следующий к вам: в новом бюджете, который Кабинет 

Министров хочет подать, вернее, изменения в бюджет, которые Кабмин 

хочет подать, как это затронуло Министерство социальной политики в плане 

финансирования? Что-то урезалось? Что-то добавилось? 

 

ШЕВЧЕНКО В.В. По Міністерству соціальної політики новими 

запропонованими змінами є декілька позицій, про які я вже говорив. 
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Додатково виділяються кошти на оплату особам, які внутрішньо переміщені. 

Це складає 2 мільярди 900… 

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Это будет новая статья, да?  

 

ШЕВЧЕНКО В.В. Це буде та ж стаття, але буде значне зростання:  від 

510 мільйонів, тому що у нас фактично витрати склали більше 250 мільйонів 

в місяць. І наступні зміни, які плануються, це зменшення виплат, ну, 

зменшення компенсацій Пенсійному фонду, там близько 3 мільярдів. 

Звичайно, у нас є сумніви, що така буде економія, тому ми свої заперечення 

направили. 

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Подождите, я хочу вести разговор только в рамках 

нашего комитета. Каждый должен заниматься своей работой.  

 

ШЕВЧЕНКО В.В. Я зрозумів.  

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Что касается наших статей.  

 

ШЕВЧЕНКО В.В. Наступна ситуація, що стосується безпосередньо 

комітету, то там відповідні уточнення по фонду соціального захисту 

інвалідів. Там уточнено, що є отримувачем коштів спеціального фонду, ну 

просто вносяться зміни, які коригують правильність використання коштів. І 

для інформації: там додатково будуть виділені кошти на утримання дитячих 

спортивно-юнацьких шкіл, які до того утримувались фондами соціального 

страхування, які знаходяться в стадії реорганізації.  

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Суммы денег не меняются? Уменьшаются, 

увеличиваются?  
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ШЕВЧЕНКО В.В. До того сума складала 150 мільйонів. Я не готовий 

зараз підтвердити, скільки профінансовано з фонду, я думаю, що не менше 50 

мільйонів чи взято зобов'язання. Додатково виділяється 100 мільйонів. Ну, це 

напряму також комітету не стосується, тому для інформації.  

У той же час хотів би сказати, що з'являється в Міністерстві соціальної 

політики нова програма – забезпечення житлом осіб, які брали безпосередню 

участь в антитерористичній операції або забезпеченні проведення і втратили 

функціональні можливості нижніх кінцівок. Отримувачем цих коштів буде 

Служба у справах ветеранів, інвалідів. Відпрацьовується положення про 

порядок забезпечення, і відповідно після його затвердження Міністерством 

фінансів і Кабінетом Міністрів також зможу доповісти.  

Міністерство соціальної політики робить все можливе, щоб вчасно всі 

порядки затвердити. В той же час хотів сприяння комітету, тому що на 

сьогоднішній день у нас є, наприклад, 6 положень, які знаходяться в 

Міністерстві фінансів. Якщо є представники Міністерства фінансів, були б 

вдячні, якби допомогли нам прискорити, а саме: порядок роботи 

Міністерства фінансів передбачає відповідь міністерству за підписом 

міністра, і після цього ми з урахуванням зауважень звертаємося до Мін'юсту. 

В той же час міністерство останнім часом практикує повернення нам 

зауважень листами, що зобов'язує міністерство повторно звертатися 

безпосередньо на міністра, і, як наслідок, ми втрачаємо час. 

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Это как раз вопрос, который я хотел обсудить. Еще 

раз, вот эти статьи, которые вы зачитывали, они остаются в новом бюджете? 

Насколько я смотрел бюджет, там никаких изменений, сокращений нет.  
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ШЕВЧЕНКО В.В. Всі статті залишаються, зменшення тільки йде по 

виплатам чорнобильцям, але це інший комітет. Тобто по всьому, що 

стосується соціальної політики, відбуваються тільки уточнення.  

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Есть представители Министерства обороны?  

 

ЩЕРБІНІН О.М. Шановний Олександр Юрійович, шановні народні 

депутати! Стосовно програми Міністерства оборони 2101080, яка призначена 

для лікування і так далі, у нас, крім того, програма… Перерахувати треба? Я 

думаю, не треба те, що виділялося на придбання медикаментів – 153, 40 – на 

придбання медичного обладнання… 

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Это вы сейчас расшифровываете этот 1 миллиард 

92, да?  

 

ЩЕРБІНІН О.М. Да. А крім того, Кабінетом Міністрів найближчим 

часом, ви знаєте про це, вноситься до Верховної Ради проект закону про 

внесення змін до державного бюджету, яким планується перерозподіл коштів 

зі збільшенням на 100 мільйонів щодо цієї програми для придбання 

військовослужбовцям, які виконують свій обов'язок. Тобто 100 мільйонів 

додатково буде до цієї програми.  

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Молодцы, Кабинет Министров.  

 

ЩЕРБІНІН О.М. Да.  

 

БУРБАК М.Ю. Можна запитання?  

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Да.  
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БУРБАК М.Ю. Василь Васильович, я розумію, що ми зробимо все, від 

нас залежне для того, щоб дисциплінувати роботу Кабінету Міністрів, я 

впевнений, що координація дій між Міністерством фінансів і 

Мінсоцполітикою повинна робитися в межах Кабінету Міністрів. Тобто 

Верховна Рада і комітет на це впливати не можуть. Але мене цікавить 

наступне питання: стосовно нових програм, які розроблені. Скажіть, будь 

ласка, чи вже затверджені паспорти бюджетних програм, нових програм?  

 

ШЕВЧЕНКО В.В. Не всі.  

 

БУРБАК М.Ю. Не всі? А ви знаєте, що строк вже трохи пройшов?  

 

ІЗ ЗАЛУ. Один день, вірніше два дні.  

 

БУРБАК М.Ю. Тобто до прийняття змін до бюджету і до затвердження 

цього вони будуть готові вже?  

 

ШЕВЧЕНКО В.В. Міністерство соціальної політики зробило все 

можливе.  

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Вы все подали?  

 

ШЕВЧЕНКО В.В. Ми мало того, що все подали, а й з випередженням, 

знаючи цю ситуацію, і щоденно спілкуємося з фахівцями міністерства, 

просимо міністра, наш міністр просить міністра фінансів, заступників 

міністра затвердити нам паспорти програм та порядки використання. На рівні 

найвищого керівництва Міністерства фінансів розуміння є, але на сьогодні 
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ми не отримали. Можливий такий варіант, що ми отримаємо уже підписаний 

указаний термін.  

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Давайте послушаем Министерство финансов. 

Наталья Григорьевна. 

 

СОЛОВИХ Н.Г. Я хочу немножко уточнить, потому что ни один 

паспорт не будет утвержден, если не будет порядка использования этих 

денег. Порядков пока на сегодняшний день нет. Поэтому когда будут 

утверждены порядки, тогда будут паспорта.  

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. А кто утверждает порядок?   

 

ШЕВЧЕНКО В.В. Порядок затверджується Кабінетом Міністрів, проте 

Міністерство фінансів є головним, хто погоджує. І я сказав, яка тактика 

Міністерства фінансів, що згідно регламенту Міністерство соціальної 

політики пише зауваження. Якщо ми зауваження враховуємо, то ми маємо 

право звернутися до Міністерства юстиції і після цього дуже швидко ми 

можемо виносити на уряд. Виходячи з того, що Міністерство фінансів нам 

відповідає не за підписом першої особи, а виконуючого обов'язки, то ми не 

маємо права звернутися до Міністерства юстиції. Це стримує і це фактично 

відклало той час, тому що ми, починаючи з  прийняття бюджету, працюємо 

над цими програмами.  

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Вы свои документы все подали?  

 

ШЕВЧЕНКО В.В. Всі документи, наприклад, порядки, які затверджені, 

ми подали паспортні програми, деякі паспортні програми затверджені. 

Порядки, які не затверджені, відповідно паспортні програми нами 
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підготовлені, але вони не можуть бути розглянуті без затвердження 

положення.  

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Дайте табличку.  

 

ШЕВЧЕНКО В.В. Там вказано, в якому відділі Міністерства фінансів 

знаходяться документи і хто відповідає, хто керівник відділу і відповідальна 

особа.  

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Хотелось бы, чтобы Кабинет Ми6нистров работал, 

как одно целое. 

 

БУРБАК М.Ю. Так вони зустрічаються по три рази на тиждень. Що це 

не можна вирішити? Чи у вас нема комунікацій, Міністерство фінансів?   

 

СОЛОВИХ Н.Г. У нас есть коммуникации, разговариваем постоянно.  

 

БУРБАК М.Ю. Нет, ну, разговаривать мы можем всегда. 

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Нет, ну, есть закон, там 45 дней. В законе написано: 

45 дней.  

 

ШАМБІР Н.В. Для порядків – місяць.  

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. А для порядків – місяць. Уже ж прошло больше. 

 

ІЗ ЗАЛУ. 16-те число – це був крайній термін. 
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БУРБАК М.Ю. 45 дней, а для порядка – месяц. Тобто 1-го лютого – це 

вже все для порядку.  

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. У Министерства обороны такая же проблема?  

 

ЩЕРБІНІН О.М. Нет, у нас все, как положено. Знаходимо спільну 

мову.  

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Смотрите, не может быть так, чтобы Министерству 

обороны это утвердили и у них не было проблем, у Министерства 

социальной политики были проблемы. То есть, здесь или одна сторона не 

дорабатывает или вторая сторона не очень уважительно относится к не 

силовым структурам. Как мы этот вопрос должны решить? 

 

БУРБАК М.Ю. Може, ми звернемося до Кабінету Міністрів стосовно 

пришвидшення чи виконання в часових нормах їх повноважень, тому що я не 

знаю, як ми можемо впливати на роботу Кабінету Міністрів.  

 

СОЛОВИХ Н.Г. Не треба ніякого впливу, робота вже пройшла, ми вже 

опрацювали. Як вони нам дадуть доопрацьовані, ми їх завізуємо.  

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Скажите сроки.  

 

СОЛОВИХ Н.Г. Если завтра подадут, мы их подадим с учетом наших 

замечаний на визу. И проблема только в том, чтобы был на месте министр и 

подписал.  

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Министерство социальной политики, скажите, а у 

вас эти замечания можно врахувати?  
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ШЕВЧЕНКО В.В. Ну дивіться, я ще раз кажу, як відбувається. 

Регламент Кабінету Міністрів передбачає, що якщо є зауваження до того 

порядку, який ми подали, то за підписом першої особи повертається нам 

відповідь, яку ми враховуємо в будь-якому випадку. Тобто ми розуміємо, що 

без Міністерства фінансів нічого не буде. Що робить Міністерство фінансів? 

Міністерство фінансів нам надсилає за підписом не першої особи, а 

заступника міністра. І ця відповідь, звичайно, листом. Згідно Регламенту 

Кабінету Міністрів це не є та відповідь, яку ми можемо врахувати і 

звертатись до Міністерства юстиції.  

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. А министр финансов не может подписать? В чем 

проблема? Ну чтобы соблюдать просто процедуру.  

 

СОЛОВИХ Н.Г. Я наведу приклад. Тут нема нічого проблемного. Нові 

бюджети і програми, треба розуміти, що треба робити. Наприклад, 

реабілітація психологічна і професійна реабілітація учасників. Коли 

надходить проект порядку, який стосується використання коштів на 

навчання, професійне навчання, тобто не відповідає суті програми, тоді ми 

надаємо зауваження. На сьогодні немає у нас доопрацьованого проекту. 

Отакі-от приклади.  

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Я запутался, вот честное слово.  

 

СОЛОВИХ Н.Г. Якщо мова йде про реабілітацію, адаптацію соціальну, 

професійну, а порядок надходить з питання навчання, яке не стосується 

адаптації, це, може, якийсь окремий сегмент адаптації, але не соціальної. 

Тому ми даємо зауваження по суті, які повинні бути доопрацьовані.  
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РИБЧИНСЬКИЙ Є.Ю. Василь Васильович, а що за навчання, 

розкажіть.  

 

ШЕВЧЕНКО В.В. Ну це програма, яку Міністерство соціальної 

політики має, але ця програма Державної служби у справах ветеранів та 

учасників АТО.      

    

ДЕРЕВ'ЯНКО А.В. Я теж можу дати пояснення. Тут ситуація не зовсім 

така, як доповідає Міністерство фінансів. Якраз по порядкам використання 

коштів професійної і соціальної адаптації… Ми за це кажемо?  

 

ІЗ ЗАЛУ. Так, так.  

 

 ДЕРЕВ'ЯНКО А.В. Ми надіслали ще 02.02. Нам практично всі силові 

міністерства підтвердили, погоджено без зауважень теж, зауваження там 

МВС, СБУ, отримано зауваження листом без візування проекту акту, 

порушення вимог абзацу Регламенту Кабінету Міністрів Мінфіном і 

Міністерством охорони здоров'я. Це те, що каже Василь Васильович. І ми 

вимушені знову запускати всіх по кругу і писати погодження через усі силові 

міністерства. А у них виникає подив, чому ми  те, що погодили 5 чи 10 днів 

тому, знову погоджуємо. Якби була відповідь від міністра або заступника 

міністра фінансів, що погоджено з зауваженнями, це одна справа, і ми б 

зауваження ці врахували, і ці листи є. І у нас практично з усіма програмами 

(я вам надавав все, що погоджено згідно наших нових програм) така 

ситуація.   

Кабінет Міністрів і секретаріат Кабінету Міністрів теж від нас, від 

Служби, отримали всі ці зауваження. Ми просимо, як можна, від комітету 

допомоги. Ну, я не знаю, як ще вирішувати.  
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БУРБАК М.Ю. Можна звернутися до Прем'єр-міністра стосовно того, 

щоб врегулювати питання взаємодії між Мінфіном і Мінсоцрозвитку. Чи як? 

Мінсоцполітики, я перепрошую. Завтра у вас буде урядовий комітет, на 

якому буде міністр фінансів і міністр соціальної політики. Взяли разом і 

узгодили, це за 15 хвилин робиться. Навіщо цей документообіг? Ну це – 

нонсенс. Ми так війну програємо, 100 відсотків, бо будемо паперами 

закриватися.  

 

РИБЧИНСЬКИЙ Є.Ю. Я перепрошую, а скажіть, будь ласка, ваше 

зауваження, воно слушне з точки зору навчальної програми?  

 

СОЛОВИХ Н.Г. Ну які можуть бути навчальні програми, коли ця 

програма звучить: "Використання коштів на соціальну… 

 

РИБЧИНСЬКИЙ Є.Ю. Артур Валентинович, що це за навчальні 

програми у нас при реабілітації наших воїнів?  

 

ДЕРЕВ'ЯНКО А.В. У нас є військовослужбовці, які звільняються з 

військової служби. Для них потрібна професійна адаптація і соціальна 

адаптація. Для цього для них проводиться і навчання, ми працюємо з НАТО, 

з іншими державними і недержавними органами. І, знову-таки, ми кажемо не 

просто про навчання, а ми кажемо: затвердіть нам програму і ми під цю 

програму будемо робити ці напрямки, тому що програма, вона там всього-на-

всього 7 чи 8 пунктів. Там нескладні програми. Працевлаштування там.  

 

РИБЧИНСЬКИЙ Є.Ю. Наскільки я знаю, програма НАТО фінансується 

самим НАТО.  
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ДЕРЕВ'ЯНКО А.В. Правильно, так ми їх теж залучаємо. І ми хочемо, 

щоб у нас державні кошти направлялися в правильне русло.  

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Проблема только в одном этом пункте? Все 

остальное согласовано?  

 

СОЛОВИХ Н.Г. Справа в тому, що для осіб, які звільняються, для них 

окрема програма.  

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Я понял. У вас сейчас нестыковка (Министерства 

финансов и Министерства социальной политики) только в рамках этого 

пункта? Все остальное утверждено?  

 

ДЕРЕВ'ЯНКО А.В. Ні.  

 

СОЛОВИХ Н.Г. Это – рабочие моменты. Почему нельзя действительно 

доработать и прислать?  

 

ШЕВЧЕНКО В.В. Дивіться, дуже просто, тому що Міністерство 

фінансів замість того, щоб нам погодити зауваження, які ми враховуємо, 

зобов'язує нас повторно звертатися до 13 центральних органів державної 

виконавчої влади. Для цього треба підготувати 13 листів, їх розіслати і в 13 

організаціях отримати погодження. Для того щоб звернутися до Мінфіну, 

треба отримати, наприклад, від 12-ти, і після цього звернутися в Мінфін. 

Отримання 12 погоджень від відомств займає як мінімум роботу 12 людей. У 

нас цих програм 14. Тобто якщо один працівник буде займатися цим, то 

фактично нічим більше міністерство займатись не буде. Це викликано чисто 

технічними причинами. З іншої сторони, я хотів би звернути увагу, 

наприклад, по цій програмі, де стоїть так зване професійне навчання, там 
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зовсім не значна сума. Якби б нам написали, що Мінфін виключає, ми б його 

виключили без цієї позиції і йшли б далі.  

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. У меня вопрос к Министерству социальной 

политики. Скажите, а вот до изменений в бюджет, который у нас 

запланирован на 26-е, вы согласуете? Если не согласуете, я вам гарантирую: 

голосов не будет.            

 

ШЕВЧЕНКО В.В. Олександр Юрійович, ми готові.  

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Просто мы сделаем по-другому. Вот если не 

согласуете до 26-го, не примем. Я вам серьезно говорю. Я к Минфину 

обращаюсь. Передайте министру финансов большой привет от меня. Но 

смотрите, как можно делать изменения в бюджет, если еще по старому 

бюджету вообще ничего не сделано?  

 

БУРБАК М.Ю. Зараз ми бачимо, що ці програми не фінансуються.  

 

СОЛОВИХ Н.Г. В данному случае даже план ассигнований составлен с 

учетом того, что необходимо подготовить порядки, утвердить бюджетные 

паспорта. Начало финансирования у нас с февраля-месяца.   

 

БУРБАК М.Ю. Зрозумійте! Наразі ми розуміємо, що програма про 

виплату матеріальної допомоги військовослужбовцям, звільненим з 

військової строкової служби не працює і всі інші нові програми не працюють 

уже 2 місяці. І потім третій місяць не будуть працювати. А якщо вони 

звільняються, вони що будуть чекати, поки ви папери передасте один 

одному? Вони зараз всі підуть додому, а ви нам розказуєте, що хтось не 

погодив. І я розумію, чому підписує не перша особа: тому що ви не хочете 
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погоджувати і знову затягуєте на новий круг. Що, пані Яресько не може 

підписати?  

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Вы понимаете, что просто социально взрывная 

ситуация – то, что происходит?  

 

БУРБАК М.Ю. Олександр Юрійович, знаєте, як я бачу вирішення цієї 

ситуації? Завтра буде засідання урядового комітету під головуванням 

Прем'єр-міністра. Два міністра будуть присутні на ньому. Якщо ви прийдете і 

розкажете про таку ситуацію, все вирішіться рівно за одну секунду. У нас 

було розпорядження: протягом однієї доби погодити документи. І все. Що ви 

тут розказуєте? Посилаєте документи по колу. Це вирішується рівно за одну 

добу, якщо захотіти.  

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Я понимаю, что у Министерства финансов просто 

может не быть денег.  

 

БУРБАК М.Ю. Пасту і ручку можна найти.  

 

РИБЧИНСЬКИЙ Є.Ю. Значить. Я вам скажу, я буду спілкуватися з 

виборцями, і якщо я розкажу, що не виплачуються гроші через те, що Мінфін 

щось там не погодив і так далі, і так далі, вони всі будуть у вас під кабінетом. 

І це просто може призвести до соціального вибуху. Давайте ми в найближчі 

дні, буквально завтра, це вирішимо, щоб не чекати цих 12 підписів. Ви 

просто налаштуйтесь на те, щоб завтра вирішити це питання.    

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Давайте письмо на Премьер-министра. Не хочется 

просто как бы выносить эту ситуацию как какую-то скандальную. Но все-

таки у меня просьба к Министерству финансов и, опять-таки, к 
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Министерству социальной политики, ну встретьтесь вы, ну подпишите вы 

эти бумажки. Ну, на фоне войны и всего, что происходит, это выглядит 

плохо. Я понимаю, что бюрократия, я понимаю, что кто-то не так запятую 

поставил, а тот не так визу поставил, тот пытается как-то придержать 

ситуацию, так как нет денег и еще-то что-то, но все это выглядит плохо, 

честно вам скажу. У меня убедительная к вам просьба: передайте министру 

финансов, что так не делается. Если есть проблема общения с ней, ну давайте 

мы действительно пойдем туда пообщаемся. Ну, у нас же, все-таки, одна 

коалиция, одна страна.  

 

СОЛОВИХ Н.Г. Нет проблем.  

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Сколько нужно времени для того, чтобы этот 

вопрос устранить?  

 

СОЛОВИХ Н.Г. Это вопрос в первую очередь к Минсоцполитики, 

когда они отдадут нам доработанные.  

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Я хочу построить разговор так, что я не хочу искать 

сейчас, кто больше прав, кто меньше прав. Вот это уже вчерашний день. 

Меня интересует один вопрос: когда будет сделано?  

 

ШЕВЧЕНКО В.В. З нашої сторони навіть вказано, який виконавець. 

Коли я спілкуюсь з заступником міністра фінансів, то я питаю: де, у кого 

знаходиться… 

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Я не хочу сейчас искать виновного. Давайте не 

искать виновного, давайте решим эту проблему.  
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ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Значит, так и будем действовать. В любом случае, 

письмо писать, готовить материалы.  

 

БУРБАК М.Ю. Это везде так, система такая.  

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Есть еще вопросы по первому вопросу?  

 

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. У меня просьба к секретариату… 

 

ШАМБІР Н.В. Ми напишемо, що взяли до відома і обов'язково 

звернулися до Прем'єр-міністра, щоб дали протокольне доручення.  

 

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Второй вопрос рассматриваем повестки дня: про 

стан реалізації Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх 

соціального захисту" в частині надання статусу учасника бойових дій 

учасникам антитерористичної операції. Артур Валентинович, будь ласка.  

 

ДЕРЕВ'ЯНКО А.В. Шановний Олександр Юрійович, шановні народні 

депутати, шановні присутні! Хочу доповісти, що зроблено Службою 

протягом останніх двох місяців щодо надання статусу учасника бойових дій 

особам, які беруть участь в захисті нашої держави на сході України.      

Перш за все, на урядовому комітеті рішенням уряду внесені зміни до 

413-ї постанови. Щоб спростити надання статусу учасника бойових дій і 

скоротити термін проходження документів майже вдвічі, було прийнято 

рішення надати можливість відомчим комісіям, які були утворені в 

міністерствах, надавати цей статус безпосередньо військовослужбовцям. На 
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міжвідомчу комісію, яка утворена при Службі, покласти основні функції, як 

арбітражну, надання статусу учасника бойових дій у спірних питаннях, а 

також по цивільним особам.  

Щодо самого протоколу чи змін до 413-ї постанови. Її поки що немає, 

вона надійде найближчим часом, ми чекаємо її з дня на день, але рішення 

уряду є, і це рішення пройшло у нас 4-го лютого цього року.  

На сьогоднішній день у вас є оновлена інформація, сьогодні у нас 

пройшло ще одне засідання, це 21-е засідання, вірніше, 22-е засідання 

міжвідомчої комісії на теперішній час. У нас на розгляд надійшло 18 тисяч 

479 справ. Розглянуто 17 тисяч 443. Надано статус учасника бойових дій 17 

тисяч 43 особи. Направлено на доопрацювання 87 справ, це чисто технічні 

виправлення, які мають місце бути. Подали довідку одні, там зміни в 

прізвищі, букви, не так виправлено. Тому що всі рішення, які приймаються 

міжвідомчою комісією, йдуть персонально, тому помилок в літері одній, 

другій бути не може. Ці справи направлені на доопрацювання.  

На сайті нашої Служби є оновлена інформація, вона оновлюється 

щоденно по надходженню справ, які надходять до міжвідомчої комісії, і 

щочетверга у нас проходить міжвідомча комісія. Орієнтовно: від 1 тисячі до 

2 тисяч надходять щонеділі. Якщо у нас перевантаження іде по справах, то 

ми проводимо два засідання міжвідомчої комісії.  

Щодо резонансних справ, які тут мусуються в засобах масової 

інформації щодо надання статусу чиновникам секретаріату Кабінету 

Міністрів, народним депутатам і так далі, хочу повідомити, що секретаріату 

Кабінету Міністрів жодної справи не надавалося для розгляду і нікому статус 

не надано. Щодо працівників Кабміну. У нас статус учасника бойових дій 

протягом останніх 3-х років, з моменту початку роботи міжвідомчої комісії, 

надано було пану Полтораку, який був вже учасником бойових дій з інших 

підстав. Йому підтвердили статус, що він є учасником бойових дій. Ви 

знаєте, він зараз виконує обов'язки міністра оборони. І пан Гелетей, який теж 
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був міністром оборони. Це два працівника Кабінету Міністрів, які мають 

статус учасника антитерористичної операції.  

Три чоловіки, які отримали статус учасника бойових дій Адміністрації 

Президента. Знову-таки, підстави і документи у них всі були, але рішенням 

Президента ці люди звільнені з роботи, від них надійшли заяви щодо зняття 

статусу.  

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Больше не обращаются в секретариат Президента?                  

 

ДЕРЕВ'ЯНКО А.В. Ні, більше ніхто не звертається.  

Всі інші цивільні особи, по яким до нас надходять справи, вони теж є, 

це друга табличка, в основному, працівники автодоріг, які будують лінію 

розмежування і укріпрайони, це є Патріарша Курія  греко-католицької 

церкви. Сьогодні ми одному з капеланів військових надали статус. У нас їх 

зараз 3 чоловіки, які отримали статус учасника бойових дій. Декому 

відмовлено. Відмовлено у нас всього-на-всього 21 особі. Це 17 чоловік 

Митної служби, які оформлювали гуманітарний конвой з Російської 

Федерації. Ми їм відмовили. Це фіскальна служба, тому що вони, по-перше, 

знаходились на території Російської Федерації і отримали за це ще й валютні 

кошти. Один генерал Міністерства оборони, який займався ротацією. Він 

приїздив на ротацію і був просто присутнім там. Дехто із цивільних осіб, які 

вважають, що вони виконують обов'язки в зоні антитерористичної операції. 

Їм теж було відмовлено, тому що нема підтверджуючих документів, немає 

документів залучення цих осіб Антитерористичним центром.  

По одній особі ведеться досудове розслідування, це по заступнику 

міністра ЖКХ пану Ісаєнку. Відкрито кримінальне провадження. Всі 

документи ми надали для прокуратури, вони займаються цією справою. 

Робота ведеться. Основна проблема, яку ми маємо зараз по наданню статусу, 

це учасники бойових дій, які зараз виконують свої обов'язки, які не увійшли 
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до силових відомств. Це два батальйони "Дуб" "Правого сектору" і 

батальйону ОУН. Серед них є і загиблі і поранені. Якщо закон, який ви 

подали від комітету, пройде, вони отримають соціальний захист. Але не 

отримають соціальний захист ті, які не ввійшли до складу силових 

підрозділів Національної гвардії, Міністерства оборони або МВС.  

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Насколько я знаю, они и фамилии не хотят 

раскрывать свои.  

 

ІЗ ЗАЛУ. По позывным.  

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Да.  

 

ДЕРЕВ'ЯНКО А.В. Така практика є. Ми практично спілкувалися 3 чи 4 

рази із представниками "Правого сектору", з Миколою Коханівським – 

командиром батальйону ОУН. Вони ніби і згодні були ввійти, але вони 

хочуть увійти складом цілого підрозділу, дехто не хоче оприлюднити своє 

прізвище, тому що мають проблеми з законом. І коли доходить до самого 

основного, що люди мають зброю, де її взяли, ніхто не може пояснити, чому 

це незаконно озброєне угрупування там знаходиться.  

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Они скрывают свои фамилии, потому что боятся 

что потом их будут привлекать за оружие?        

 

БУРБАК М.Ю. Деякі з них є осудженими особами, вони не мають 

права брати зброю.  
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ДЕРЕВ'ЯНКО А.В. Таке є. Вони цю зброю знаходять і в бою, але 

пояснити органам правопорядку, де вони взяли зброю, чому вони з нею, поки 

що от така у нас колізія.  

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. А как это можно отрегулировать?  

 

ДЕРЕВ'ЯНКО А.В. Від комітету Пашинського був наданий проект 

закону, але він поки що в стадії опрацювання, щоб добровольцям теж надати 

статус. Цей проект не зареєстрований, але він поки що на обговоренні. Він не 

зареєструвався ще.     

   

ШЕВЧЕНКО В.В. Я хотів нагадати, що Міністерство соціальної 

політики ініціювало подібний законопроект, подібний до законопроекту 

Яроша, тому що для Міністерства соціальної політики люди, які загиблі або 

поранені, всі однакові. Тобто ми переслідували мету забезпечити виплати по 

факту поранення чи загибелі. Для того щоб створити прецедент, ми 

зверталися до Кабінету Міністрів з приводу загиблого в Донецькому 

аеропорту молодого хлопця зі Сум. З цього приводу ми зустрічаємося в тому 

числі і з представниками "Правого сектору", чий це боєць загинув. І 

фактично підтримуємо цей напрямок. Проте урядом останній раз 

розглядався, був внесений міністром з голосу, і направився на 

доопрацювання. Тобто ми знову його повторно ініціюємо. І питання, яке 

стосується присвоєння статусу учасників бойових дій, виходячи з 

конфліктної ситуації, яка виникала з присвоєнням, 413-ю постановою 

передається там, наприклад, всім центральним органам виконавчої влади, які 

приймають участь в АТО, через свої комісії, як присвоювати статус, так і 

розглядати. Це значно спростить процедуру, Служба в справах ветеранів 

буде тільки арбітражним органом, якщо є сумніви. У той же час хотів би 

сказати, що статус, який розглядався, на нашу думку, швидко можна було 
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вирішити через приєднання до силових підрозділів добровольчих 

батальйонів.  

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Не хотят же. 

 

ШЕВЧЕНКО В.В. Ну, це позиція, яка підлягає обговоренню, тому що 

це позиція Міністерства оборони і інших, МВС і так далі. Тобто ми як 

Міністерство соціальної політики переслідуємо мету - всім допомагати. Це 

питання буде розглядатися, і в Верховній Раді це питання можна буде 

врегулювати через внесення відповідних змін до закону.  

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Ну так надо написать их.  

 

ШЕВЧЕНКО В.В. Законопроект написаний. Просто він є подібним до 

законопроекту Яроша, який зареєстрований. І відпрацьовується 

міністерством.  

 

БУРБАК М.Ю. Буде урядовий?  

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Коли буде урядовий?  

 

ШЕВЧЕНКО В.В. Урядовий на попередньому засіданні два дні тому 

був повернений на доопрацювання. Тобто ми його зараз знову направили... 

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. То есть, это месяца два, да?  

 

ШЕВЧЕНКО В.В. Ну, це залежить від того… Тобто там бачення було 

Прем'єр-міністра змінити формат. Ну, і ми, звичайно, відповідно до 

протоколу відповідні зміни внесли і знову надіслали на погодження. 
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Міністерством за один день опрацьовано і надіслано знову на погодження. 

Ми працюємо в цьому напрямку таким чином.                 

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Ну хорошо, расскажите судьбу этого законопроекта 

вашего.  

 

ШЕВЧЕНКО В.В. Можемо проінформувати, коли він буде повторно 

винесений.  

 

ШАМБІР Н.В. А як тоді з нашим законопроектом?  

 

ДЕРЕВ'ЯНКО А.В. Так ваш прийнятий за основу в першому читанні.  

 

ШАМБІР Н.В. Ну так давайте до другого читання.  

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Але законопроект Яроша, насколько я помню, без 

приєднання, а просто всем. Но так не может быть тоже.  

 

ШАМБІР Н.В. Я вибачаюсь, але це ж вирішується елементарно. Якщо 

ви дійсно підтримуєте це, давайте пропозиції до другого читання, і ми цим 

законопроектом врегулюємо.  

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Ну, есть же законопроект 1688.  

 

ШЕВЧЕНКО В.В. Ініціатива ж уряду виходить тільки від уряду, це 

урядовий. Я доповідаю пропозицію Міністерства соціальної політики. Тобто 

ми не можемо по-іншому звернутися, ми можемо сказати народним 

депутатам, яка наша стадія, і через уряд звернутися з законодавчою 

ініціативою.  
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ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Так Кабинет Министров может дать правки просто 

ко второму чтению и все. Подать через депутатов.  

 

БУРБАК М.Ю. Тобто буде така цікава ситуація, коли ми приймемо в 

другому читанні, а ви ще будете розробляти. Ви якось так орієнтуєте. 

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Ну, 1688 уже ж принят в первом чтении.  

 

БУРБАК М.Ю. Дайте свої пропозиції через наших депутатів в комітеті, 

ми внесемо між першим і другим читанням. Це буде оптимальний варіант. А 

не погоджувати ще раз законопроект. 

 

ШАМБІР Н.В. Я вибачаюсь, щоб потім не було смішно, що ми подамо, 

а вони його не будуть підтримувати через вето Президента.       

 

ШЕВЧЕНКО В.В. Наскільки я не помиляюсь, ми підтримуємо позицію.  

 

БУРБАК М.Ю. А що тоді ви погоджуєте, якщо ви підтримуєте?  

 

ДЕРЕВ'ЯНКО А.В. Ні, ми не погоджуємо, ми вам кажемо, що подібний 

законопроект від Яроша лежить. Не те, що ми його погоджуємо, ми його не 

погоджуємо.  

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Смотрите, у нас же вопрос не в законопроекте 

Яроша, Иванова, Третьякова или Петрова. У нас нужно решать проблему для 

страны и быстро. Я с большим уважением отношусь к Ярошу, но его 

законопроект в зале принимался тяжко. А когда законопроект принимается 

комитетом, в котором присутствуют представители всех фракций, а Ярош не 
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входит в коалицию, то такой законопроект, естественно, будет принят 

быстрее. Ну, это логика просто парламентская.   

 

ДЕРЕВ'ЯНКО А.В. Олександр Юрійович, я просто доповів, що такий 

проект є. Ми підтримуємо 1688. У нас розбіжності тільки з тими людьми, які 

живі, здорові, воюють, але не приєдналися до якихось силових структур. От у 

них немає соцзахисту. Всі інші (поранені, загиблі) враховані в цьому проекті.  

 

БУРБАК М.Ю. Позиція ж уряду була: лише ті, що є в Збройних Силах, 

Нацгвардії. А працівники підприємств, які не воювали, вони будуть 

отримувати лише підвищені зарплати. А от нашим законопроектом, який 

прийнятий в першому читанні, всім надається. Так ви нам скажіть, кому уряд 

бачить надавати або не надавати. Тому що ми в сесійній залі наступного 

пленарного тижня приймемо, і всі ваші зауваження будуть… 

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Там скорочена процедура.  

 

ДЕРЕВ'ЯНКО А.В. Я вам скажу, я був на останньому засіданні уряду, 

коли розглядали по цивільних особах. То по цивільних особах, які 

відправляються в зону антитерористичної операції, працюють там тиждень, 

два, місяць, щоб вони мали соціальних захист, їх повинні застрахувати від 

усяких випадків. Але вони не підлягатимуть під соціальні виплати. Будуть 

тільки силові структури.  

 

БУРБАК М.Ю. Ну, це теж великі зміни. Так от, давайте між першим і 

другим читанням внесіть ваше бачення, тому що ми приймемо в залі, щоб 

всім надати.  

 



28 

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. А потім скасовувати буде нереально. Никто в зале 

не проголосует.  

 

БУРБАК М.Ю. А грошей на це нема.  

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Ну никто в зале не проголосует за то, чтобы 

скасувати потім. Я вам говорю как опытный депутат.   

 

ШЕВЧЕНКО В.В. Олександр Юрійович, справа в тому, що ми – 

представники Міністерства соціальної політики. Тобто нас будь-який варіант 

влаштовує, але наша позиція координується урядом. Уряд дає, Міністерство 

оборони, МВС і так далі, в яких є інші позиції по, наприклад, учасниках, 

скажемо, добровольчих батальйонів. От у них позиція – врахувати 

обов'язково тільки тих, хто приєднався.  

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Я все понял. Пожалуйста, разошлите письма во все 

уважаемые ведомства. 

 

БУРБАК М.Ю. Внести правки між першим і другим читанням.  

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Потому что, я понял, что этот процесс 

бесконечный. По 1688.  

 

ШАМБІР Н.В. Але ж їх пропозиції не будуть мати для нас ніякої 

юридичної сили.  

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Не важно.  

 

БУРБАК М.Ю. Ми через себе внесемо.  
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ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Так и написать, что мы внесем их как народные 

депутаты. И какая их позиция, их видение. Если у них не будет ни одного 

ответа, их все устраивает, значит, мы примем, как их устраивает. То есть я 

доложу перед Верховной Радой, что зауважень ни одного министерства не 

было до данного законопроекта. Ну логично же. Мы в этом случае союзники 

Минфина и Кабмина. Мы не хотим принимать популистские законы, которые 

не будут выполняться. Но собрать все это воедино нет другого механизма. 

Секретаріату підготувати це, добре?  

 

БУРБАК М.Ю. Протягом наступного тижня.  

 

ШАМБІР Н.В. Ми дамо до кінця п'ятниці. 

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Артур Валентинович, скажите, после принятия 

решения вами, что человек стал участником АТО, до момента получения 

книжечки, сколько времени?  

 

ДЕРЕВ'ЯНКО А.В. Значить, сьогодні була комісія остання, і ми на 

завтра видаємо рішення в силові відомства. І силові відомства можуть 

виписувати їх хоч завтра.  

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. По практике сколько?  

 

ДЕРЕВ'ЯНКО А.В. По практиці я вам скажу так: десь тиждень. 

Тиждень чому? Тому що Міністерство оборони або силові відомства, вони 

висилають ці рішення, якщо люди знаходяться в військових частинах по всій 

Україні. Рішення це доходить, ну, це чисто пошта.  
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БУРБАК М.Ю. А книжки є?  

 

ДЕРЕВ'ЯНКО А.В. Книжки є. В Міністерстві оборони за останніми 

даними було 80 тисяч. 

 

ІЗ ЗАЛУ. 163.  

 

ДЕРЕВ'ЯНКО А.В. 

 Уже 163. Тобто книжки самі є.  

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Сколько планируется? 

 

ДЕРЕВ'ЯНКО А.В. Я не можу сказати, тому що війна продовжується.  

 

ЩЕРБІНІН О.М. Вони були замовлені спочатку.  

 

ДЕРЕВ'ЯНКО А.В. Спочатку ми планували, що буде десь близько 60-

ти. Але з урахуванням 4-ї хвилі мобілізації я думаю, може бути більше.  

 

РИБЧИНСЬКИЙ Є.Ю. 160 тисяч було заплановано?  

 

ДЕРЕВ'ЯНКО А.В. Плюс ротація іде. Просто замовлені книжки. У нас 

є навіть практика, що всі люди, що отримують статус учасника бойових дій, 

якщо не мають у органах соцзахисту, вони отримують у військкоматах як 

бланки звітності і просто виписують там. Питання у швидкості практично 

немає. У нас в міжвідомчій комісії от сьогодні прийнято рішення, завтра-

післязавтра я просто фізично сам підписую кожне рішення, ну, мені там день 

потрібен, щоб їх підписати, от півтори-дві тисячі.   
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ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Все эти фамилии принимает ДСП, да?  

 

ДЕРЕВ'ЯНКО А.В. Всі прізвища, які у нас приймають участь, народні 

депутати, хто має допуск, можуть з ними ознайомитися і дивитися реєстри, 

але фотографувати і виносити ці списки… Ми на них ставимо "таємно" до 

моменту, поки люди ці не стануть в органах соцзахисту на облік і не увійдуть 

до Єдиного державного реєстру, який у нас є по судах за ЄДРПО.  

 

ЩЕРБІНІН О.М. Номенклатура, пакет документ зберігається 50 років.  

 

ДЕРЕВ'ЯНКО А.В. Реєстр у нас створений, всі дані є, всі запити, які 

були від народних депутатів різних фракцій щодо оприлюднення списків, ми 

до Верховної Ради грифом "таємно" надіслали ці списки. Хто хоче, може 

попрацювати з ними у Верховній Раді.  

 

РИБЧИНСЬКИЙ Є.Ю. Артур Іванович, скажіть, а хто замовляв в такій 

кількості, ваша Служба?  

 

ДЕРЕВ'ЯНКО А.В. Бланки?  

 

РИБЧИНСЬКИЙ Є.Ю. Хто замовив 164 тисячі… 

 

ЩЕРБІНІН О.М. Вони замовлені десятки років тому.  

 

ДЕРЕВ'ЯНКО А.В. Залишок був останні 80 тисяч. Воно міняється. 

 

РИБЧИНСЬКИЙ Є.Ю. Щоб в суспільстві не сказали…  
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ДЕРЕВ'ЯНКО А.В. Ми як міністерство замовляли 20 тисяч на початку 

цього року. 

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. И больше никому не говорите.  

 

ДЕРЕВ'ЯНКО А.В. Тому що у нас працюють і на розмінуванні. 

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Все понятно.  

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Есть еще вопросы у народных депутатов?  

 

ІЗ ЗАЛУ. Нема.  

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Спасибо. Какое решение мы принимаем?  

 

ШАМБІР Н.В. Заслухали і листи  напишемо.  

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Третє питання: про стан реалізації законодавства 

щодо поховання учасників антитерористичної операції. Артур Валентинович.    

 

ДЕРЕВ'ЯНКО А.В. Шановні члени урядового комітету, питання 

турботи по вирішенню проблем учасників антитерористичної операції та їх 

соціального захисту є пріоритетним напрямком роботи нашої Державної 

служби. Ще більше уваги потребує увічнення пам'яті загиблих захисників 

вітчизни. З метою увічнення пам'яті  загиблих учасників антитерористичної 

операції Службою розроблено варіант єдиного зразка надгробка-пам'ятника, 

який роздано на ваш розсуд. Цей варіант у вас є, я вам поклав. Іншим 

учасникам нашого засідання я потім надам.  
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Варіант зразка надгробка виконано в формі кам'яного козацького 

хреста, на якому викарбовано зверху національний Герб України, потім – 

прізвище, ім'я та по батькові, роки життя і внизу епітафія "Герої не 

вмирають!"  Цей проект, знову-таки, вийшов, будемо казати так, після 

обговорення в Кабінеті Міністрів в минулому році. Але Інститут 

національної пам'яті і минулий склад уряду не довели це рішення до кінця, 

тому що до цього моменту ми керуємося Законом про поховання та 

похоронну справу, який у нас там, будемо казати так, регламентує 

встановлення надгробків тільки для тих, хто має особливі заслуги перед 

державою, перед Батьківщиною.  

Також нашою Службою на цей рік заплановано (на те заплановані 

кошти) створення єдиного національного веб-меморіалу. Що значить цей 

веб-меморіал? У нас списки і прізвища практично усіх загиблих під час 

антитерористичної операції є. Цей веб-меморіал дає можливість, перш за все, 

бачити, з якої місцевості ця людина, де і як він навчався, де похований. Якщо 

є опис його подвигу або звитяги, ми теж можемо оприлюднити. Може бути 

там і фотографія нашого героя. І одним із, знову-таки, віртуальних заходів до 

цієї сторінки є те, що можна покласти віртуальні квіти під оцей хрест, де 

буде його там фотографія або іще щось.  

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Артур Валентинович, понятно.  

Скажите, насколько есть информация у комитета, государство вообще 

не занимается погибшими. Это достоверная информация или нет?  

 

ДЕРЕВ'ЯНКО А.В. Це недостовірна інформація. 

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Насколько я лично слышал и от волонтеров, и от 

бойцов: приезжают сами, забирают ребят, никто не финансирует это, никто 

этим не занимается.  
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ДЕРЕВ'ЯНКО А.В. Ну, я вам скажу, в нашій Службі створений цілий 

відділ меморіальної роботи. Ми цим займаємося. Ми збираємо інформацію з 

усіх областей, вони щотижня нам її надсилають.  

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Не інформацію треба збирати, а хоронити хлопців 

треба.  

 

ЗАГОРІЙ Г.В. Мова іде про фізичний вивіз тіл. 

 

ДЕРЕВ'ЯНКО А.В. Фізичний вивіз. Я вам скажу, що поки є така 

проблема, і цим займаються і волонтери, і сім'ї загиблих. На державному 

рівні воно не вирішено.  

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Это ужасно!  

 

БУРБАК М.Ю. А у вас передбачено фінансування цієї статті?  

 

ДЕРЕВ'ЯНКО А.В. Не передбачено. У силових відомствах, у них 

повинно бути передбачено вивіз тіл з району бойових дій.  

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. В функциональных обязанностях вашей Службы… 

 

ДЕРЕВ'ЯНКО А.В. Організація поховання.  

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Так, а это что?  
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ДЕРЕВ'ЯНКО А.В. Знову-таки, ми організовуємо поховання. У нас є, 

будемо казати так, вихід на тих людей, які вивозять. Але фінансування під це 

поки що немає.    

  

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. А почему? 

 

ДЕРЕВ'ЯНКО А.В. Тому що ми ж не можемо зібрати всі тіла, вивезти 

їх з поля бою.  

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. А родные могут?  

 

ДЕРЕВ'ЯНКО А.В. Ні, це не рідні, це повинні робити ті відомства, в 

яких воїни служать.   

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Министерство обороны.  

 

ЩЕРБІНІН О.М. Дозвольте. Шановний Олександр Юрійович, шановні 

народні депутати, взагалі зараз сказати так, як ви доповідали, не можна. 

Роз'яснюю. Всі поховання учасників антитерористичної операції 

здійснюються відповідно нашого існуючого статуту внутрішньої служби. За 

це відповідає безпосередньо командир. Перевезення тіл 

військовослужбовців, які загинули в мирний час, під час виконання, 

здійснюється за кошти держави за рішенням оперативного командування. 

Зараз Дніпропетровський, Запорізький, Харківський військкомати мають на 

це окреме фінансування (от представник департаменту фінансів знаходиться) 

на закупівлю труни і таке інше. 

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. А Чернівецький, наприклад, ні?  
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БУРБАК М.Ю. Ну, я знаю, що наші машини швидкої допомоги їдуть в 

Дніпропетровськ за свої кошти, забирають там хлопців і потім їдуть назад. 

Перепрошую, жодних копійок. Ми скидаємося самі, вони їдуть за те, що ми 

їм даємо. Ну давайте не будемо самі себе обманювати. Ну от, в неділю 

поховали і в понеділок поховали двох хлопців в Чернівцях. Забирали самі. 

Наші "швидкі" їдуть з Чернівців через всю Україну. Я все розумію, але 

давайте просто визнаємо, що це є проблема. І скажіть, що треба, як її 

вирішити? Тому що покладати поховання на місцеві бюджети… 

 

ЩЕРБІНІН О.М. На сьогоднішній час відповідно існуючих документів 

командир за це відповідає. Я розумію цей біль. Як він буде вивозити? Зараз в 

Генеральному штабі створено Головне управління цивільно-військових 

відносин, яке відповідно теж повинно цим займатися.  

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Год идет АТО, грубо говоря. Неужели за год, вот 

просто по-людски… Сколько у нас уже ребят погибло? По официальным 

данным порядка двух тысяч.  

 

ДЕРЕВ'ЯНКО А.В. 1334 особи, це області нам дають дані.  

 

ЩЕРБІНІН О.М. На 19-е число – 1108 військовослужбовців Збройних 

Сил.  

 

ІЗ ЗАЛУ. Це військовослужбовці. А цивільні? А Нацгвардія?  

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Там в общей сложности порядка двух тысяч.  

 

РИБЧИНСЬКИЙ Є.Ю. Просто коли ви зачитували, ви сказали, що в 

мирний час. У нас не є мирний час зараз. 
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ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Скажите, что нужно сделать по этому поводу?  

 

ЩЕРБІНІН О.М. Є ряд певних проблем організаційного характеру. 

Вони вирішуються дійсно за допомогою волонтерів, громадських 

організацій.  

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Перестаньте быть чиновниками, я вас прошу. Что 

нужно сделать? 

 

ЩЕРБІНІН О.М. Потребує законодавчого врегулювання ця системи.  

 

ІЗ ЗАЛУ. Як?  

 

РИБЧИНСЬКИЙ Є.Ю. Фізично скажіть, як це зробити. Внести зміни – 

це зрозуміло. А як це вирішити?  

 

ЩЕРБІНІН О.М. Існуючий документ – він внутрішній у нас.  

 

ІЗ ЗАЛУ. А добровольці тоді хто?  

 

ІЗ ЗАЛУ. Добровольці за рахунок волонтерів.  

 

БУРБАК М.Ю. Держава повинна цим займатися.  

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Ну, они же погибают не за волонтеров.  

 

РИБЧИНСЬКИЙ Є.Ю. Олександр Юрійович, одна ремарка. Я 

вибачаюсь, я вам хочу сказати, як це відбувається насправді. Оскільки все 
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покладено на командирів батальйонів і підрозділів, у них десятки загиблих, 

їм займатися не вигідно і нема часу. Тому вони пишуть: "Безвісти зниклий", 

щоб не займатися цим. А потім люди самі шукають на полі бою. Давайте 

щось вирішувати.  

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Скажите, что нужно сделать, чтобы этот вопрос 

решить? А) Не дай Бог, те, кто погибнут, а это не исключено, это будет 

скорее всего. Б) Все-таки, с теми семьями, с которыми государство уже 

сделало пробой, как этот вопрос компенсировать? Ну это действительно 

важный вопрос. Я сейчас не хочу искать виновных, почему это не было 

раньше сделано или позже сделано, давайте эту проблему решим.  

 

ДЕРЕВ'ЯНКО А.В. Я думаю, що фінансування, Олександр Юрійович, 

треба, щоб воно лягало на місцеві бюджети.  

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Исключено.  

 

ДЕРЕВ'ЯНКО А.В. Адже люди з різних районів країни. Або зробити 

якусь ритуальну службу вивозу, тому що реально ми теж замовляємо в 

Борисполі холодильники, люди їх везуть, але вони за це гроші беруть. А 

фінансування нема. Як це централізовано зробити?  

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Не могут местные бюджеты это финансировать, 

потому что война – это проблема не местных бюджетов, это - проблема 

страны. Местные бюджеты платят налоги, и люди платят налоги на 

содержание армии.  

 

БУРБАК М.Ю. Є пропозиція. Підрозділи Міністерства оборони, 

Нацгвардії повинні внести зміни до своїх положень і відрегулювати ці 
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питання внутрішніми наказами. У нас лишиться проблема лише 

добровольців. Отут можна думати, як, із якого фонду. Це треба думати 

Мінсоцполітики, тому що місцеві бюджети не потягнуть цього. Не дай, Боже, 

буде ескалація конфлікту, ви розумієте, який обсяг потрібен?  

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Или вам просто увеличить сейчас в бюджете 

статью.  

 

ДЕРЕВ'ЯНКО А.В. Ну реально Служба  не може їх всіх контролювати, 

тому що тіла загиблих у нас практично – по всьому фронту, і навіть фізично 

їх немає ким зібрати.  

 

РИБЧИНСЬКИЙ Є.Ю. Артур Валентинович, я би поділив проблему на 

дві половини. Перша половина – це вивіз тіла з поля бою і доставка його до 

місця поховання. А поховання вже дійсно може бути за рахунок місцевих 

бюджетів. Але, пробачте, не мусить РДА шукати тіло загиблого.  

 

ЗАГОРІЙ Г.В. Тільки країна, бо загинув за країну.  

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. И тот макет памятника, что вы разработали, это 

государство должно делать. Это во всем мире, в Америке, это делает всегда 

государство и хоронит на военных кладбищах. И вот этот макет немножко 

похож. 

 

БУРБАК М.Ю. Місцевий бюджет може лише потім надати додатково 

соціальну допомогу сім'ям загиблого. Оце в рамках того, що він може собі 

дозволити. А поховання воїнів, які воювали за цілісність держави, повинна 

зробити держава.  
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ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Держава.  

 

ДЕРЕВ'ЯНКО А.В. Так ми не проти, ми за це. Просто сам механізм, 

кошти, передача коштів, сам механізм передачі їх від одного органу 

центральної влади до другого.  

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Так мы семье даем кошти. 

 

ДЕРЕВ'ЯНКО А.В. Знову-таки, як сім'ї? У нас труни вже готові. Коли 

ми відправляємо тіло, його запаюють там. Якщо це цинк, то цинк. Якщо 

родина принесла свою, вона принесла свою. Просто сам факт викопування 

могили, поховання, віддання військових почестей, салют – це все роблять 

силові структури, які знаходяться на місцях. Це може бути і МВС, і 

Міноборони. Ця процедура працює. Це військові комендатури, які є. Якщо 

немає військових комендатур, це місцеві органи влади, вони організовують 

оркестр і тому подібне.  

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Артур Валентинович, скажите, вы правда считаете, 

что сейчас все в порядке с этим?                

 

ДЕРЕВ'ЯНКО А.В. Нет, не считаю. 

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. То, что вы сейчас говорите, то, в принципе, все 

хорошо.  

 

ІЗ ЗАЛУ. Но аморально. 

 

БУРБАК М.Ю. Ну, держава самоусунулась, чесно кажучи.  
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ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Ну, мы же понимаем, что сейчас что-то 

неправильно делается.  

(Загальна дискусія) 

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Вы хотели сказать?  

 

КОВАЛЕНКО Є.С. Да. Шановний Олександр Юрійович, шановні 

депутати! Виконуючий обов'язки заступника командувача сухопутних військ.  

Стосовно того, як врегульована робота. Я розкажу, як врегульована в 

цілому в Збройних Силах України стосовно вивезення тіл з поля бою, 

доставки відповідно до медичного закладу, де проводиться 

судмедекспертиза, а потім видаються відповідні документи, і після цього – 

перевезення тіла або наземним транспортом, або літаком до місця поховання. 

В Збройних Силах ця робота налагоджена і займається нею не особисто 

командир, а представник військової частини. Командир визначає хто: чи це 

сержант, чи це офіцер, чи це прапорщик. Але є представник від частини, 

котрий тіло вивозить. Якщо тіло на нашій території, підконтрольне ЛНР, 

ДНР, то ми відповідно забираємо тіло і привозимо їм.  

Далі визначено у нас: доставка тіл до моргів. Це Харків, 

Дніпропетровськ, Запоріжжя і Мелітополь (через Пологи, в Пологах також 

задіяний морг), для того щоб прискорити цей процес. Відправляємо літаками 

з Харкова, Дніпропетровська, Запоріжжя і Мелітополя (також військові 

аеродроми).  

Стосовно того, чому волонтери приїжджають, як ви сказали, шановний 

Максим Юрійович, що приїжджають, забирають, тому що ніхто не їде. Дуже 

багато випадків, і я приймаю рішення, бо я за це відповідаю, за доставку. 

Тому що літаку летіти – це не копійка летіти з одного місця в друге. І тому 

льотчики просять: сьогодні два "200"-х, ми знаємо, що на судмедекспертизі 

знаходяться документи ще на трьох, треба почекати ще один день. А вони в 
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холодильнику лежать. Просять самі льотчики, ми же розуміємо: це гроші, 

державні гроші. І літати кожен день… Просимо сутки почекати, родичі: ні, 

ми не хочемо чекати. Звертаються до своїх народних депутатів: поможіть. 

Відповідно ви реагуєте, допомагаєте. Ви викликаєте машини, вони 

забирають, так і волонтери роблять. Тобто ми, як положено, літаками 

відправляємо. Якщо це близько від областей, транспортом відвозимо людей 

ховати. Так, звичайно, кожна мати, дружина хочуть чим швидше побачити 

тіло, вибачаюсь, і придати землі.  

 

БУРБАК М.Ю. Розумієте, ми ж не з претензією. Скільки у вас літаків є, 

щоб розвозити?  

 

КОВАЛЕНКО Є.С. Літаків у нас вистачає. 

 

БУРБАК М.Ю. Та ну? Ніби ми не знаємо! Ви ж не будете возити два 

тіла, ми ж теж розуміємо, скільки це коштує. Просто ми хочемо зараз 

відпрацювати процес. Тому що ви зараз говорите за Міністерство оборони. 

Нацгвардія скаже за Міністерство внутрішніх справ. А що з добровольцями? 

Хто за них відповідає? Ніхто. А вони ж є. Ми хочемо врегулювати весь 

процес, щоб кожна категорія військових, які зараз воюють там, щоб пам'ять 

про них була вшанована.     

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Есть же другой процесс – это недоверие. Почему 

они хотят сами забрать? Я понимаю,  что, наверное, в 90 процентах или в 99 

процентах – да, хотят раньше забрать. Но я думаю, что еще очень большой 

фактор – недоверие, что детей просто не привезут. Просто не верят люди, что 

это будет завтра или послезавтра или сегодня. Вот не верят. Именно поэтому 

они едут забирать. Я думаю, это – основной фактор. Потому что вот такое 

броуновское движение, хаотическое, и мать бегает в одно ведомство, в 
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другое ведомство, в третье – везде показывают циркуляры, бумажки. Это 

помните, как в "Шарикове" говорили: дайте мне такую бумажку, которая 

давала бы мне бумажку на бумажку, чтобы никто ко мне не ходил.  

 

КОВАЛЕНКО Є.С. Шановний Олександр Юрійович, дозвольте. У нас 

були затримки, літаки не вилітали, це 2-3 дні, вони були вимушені не летіти 

через погоду.  

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Нет, ну это естественные процессы, это форс-

мажор. 

 

КОВАЛЕНКО Є.С. Всі решта ми виконували.  

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Ну то, что я знаю, что многие приезжали забирать 

именно потому, что не доверяли. 

 

БУРБАК М.Ю. Ні, тут претензій нема. 

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Еще раз, здесь нет претензий. Вы знаете, просто ну 

очень много вопросов и жалоб по этому вопросу. И это в обществе 

обсуждается очень просто. Вот то, что сейчас обсуждается в Киеве: бойцы 

погибают, государству нет дела до них. Вот есть такой штамп, который, 

согласитесь, существует. Ми хотим, чтобы этого штампа не было. Это 

первое. 

Второе. А похороны  проходят потом за чьи деньги?  

 

ДЕРЕВ'ЯНКО А.В. За похорони держава платить. Копають могили, 

знову ж таки, за кошти держави. Але кошти там невеликі, але вони 

виділяються.  
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БУРБАК М.Ю. Не з місцевих бюджетів?  

 

ДЕРЕВ'ЯНКО А.В. З місцевих.  

 

БУРБАК М.Ю. Місцеві – це ж не держава, давайте розрізняти.  

 

ДЕРЕВ'ЯНКО А.В. Ну, я, може, не так висловився.  

 

БУРБАК М.Ю. За кошти місцевих бюджетів. Не державного бюджету.  

Повертаємося назад, до нашого питання. Якщо наші добровольці, наші 

вояки воюють за єдність держави Україна, то, певно, вшанувати їх і все інше 

зробити повинна держава Україна. Так, місцеві бюджети ні в якому разі від 

цього не відстороняться ніколи. І якщо треба зробити, вони це зроблять. 

Просто з огляду на те, що зараз дуже багато повноважень, обов'язків по 

видаткам передали місцевим бюджетам, то, наприклад, у мене по округу 

кожний район подав, що у них від 7-и до 13-и мільйонів буде недоїмка. Зараз 

ми їх ще навантажуємо похованням. То, може, передбачити в державному 

бюджеті компенсацію місцевим бюджетам на витрати по похованню?  

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Ну, я не думаю, что будет проблема с Минфином и 

с Кабинетом Министров, потому что это обязанность государства.  

 

СОЛОВИХ Н.Г. Я хочу просто уточнить, что действительно льготы, 

предусмотренные законодательством, это в местных бюджетах. Им не хватит 

этих денег.  

 

БУРБАК М.Ю. Им не хватит объективно.  
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ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Но я не думаю, что с Минфином из-за этого могут 

быть какие-то трения. Это обязанность государства, согласитесь.  

 

РИБЧИНСЬКИЙ Є.Ю. Ну взагалі це нонсенс. З місця забирається 

людина, потім її в труні на місце привозять і за місцевий бюджет ховають. 

Мало того, що одні руки забрали… 

 

СОЛОВИХ Н.Г. Но этим занимаются коммунальные службы. А 

коммунальные службы – это полномочия местных органов.  

 

РИБЧИНСЬКИЙ Є.Ю. Так тоді спустіть бюджет.  

 

СОЛОВИХ Н.Г. Ну вот об этом и идет речь.  

 

БУРБАК М.Ю. Одразу зробити механізм компенсації витрат місцевих 

бюджетів з державного бюджету на поховання учасників АТО. Отак було би 

правильно. І треба доручити Мінсоцполітики його розробити.  

 

СОЛОВИХ Н.Г. Ну, если будет законодательно урегулировано, то нет 

вопросов.  

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Ну, естественно, естественно. Мы действуем только 

в рамках закона, это понятно.  

 

ШЕВЧЕНКО В.В. Ну, це через субвенції, просто питання зростання їх і 

в якому об'ємі.    

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Ребята, ну, это надо решить.  
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РИБЧИНСЬКИЙ Є.Ю. Це просто на часі.  

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Или вашей Службе выделить, и вы будете по заявке 

из бюджета перечислять туда деньги. Но как-то этот вопрос нужно 

отрегулировать.  

Сколько времени нужно, чтобы дали предложения по этому вопросу? 

 

ЗАГОРІЙ Г.В. Тиждень максимум.  

 

БУРБАК М.Ю. До наступного засідання нашого комітету.  

 

ІЗ ЗАЛУ. Ми ж з вами спілкуємося, зустрічаємося. Давайте тиждень 

візьмемо на доопрацювання.  

 

ІЗ ЗАЛУ. Потрібні зміни до Бюджетного кодексу.  

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Если бы вы могли в понедельник вечером? Ну 

соберитесь просто между собой, просто соберитесь.  

 

ІЗ ЗАЛУ. Мы завтра собираемся.  

 

ДЕРЕВ'ЯНКО А.В. Тут, знову-таки, виникає питання по програмам, по 

перерозподілу коштів.  

 

ІЗ ЗАЛУ. Так вони все одно вам не погодили. 

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Какая разница? Ну, будут зміни до бюджету.  Вот 

опять-таки, вы сделали этот макет. Деньги на него есть?  
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ДЕРЕВ'ЯНКО А.В. Немає. Це веб-меморіали, це електронне, це те, що 

ми бачимо, комп'ютерна графіка.  

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. А кому это надо?  

 

БУРБАК М.Ю. А якщо люди інших віросповідань? Вони мусульмани, 

які воювали на нашому боці, вони під хрестом не можуть бути. Ви знаєте це?  

 

ДЕРЕВ'ЯНКО А.В. Конечно, знаю.  

 

БУРБАК М.Ю. Іудеї.  

 

ДЕРЕВ'ЯНКО А.В. Вони можуть не ставити цей хрест. Ми будемо 

вказувати, що він – мусульманин, ми не будемо ставити хрест, а буде тільки 

фотографія, якщо нададуть, або буде дата смерті і дата народження. По 

кожній особі це можна робити окремо.  

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. У нас 26-го – заседание по бюджету.  

 

ШАМБІР Н.В. А там треба зміни вносити до Бюджетного кодексу. 

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. В крайнем случае, внесем это потом отдельно. Не 

думаю, что будут проблемы.  

 

БУРБАК М.Ю. Ну, це було б гарним сигналом для місцевих бюджетів, 

що буде розроблено механізм відшкодування витрат з місцевих бюджетів на 

поховання воїнів, які воювали в АТО. 

 



48 

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Я согласен с тем, что если Министерство обороны 

берет на себя перевоз погибших, то теперь осталось нам вопрос выяснить с 

добровольцами и с похованням. А кто добровольцев? Никто?  

 

КОВАЛЕНКО Є.С. Якщо тіло знаходиться в морзі і знаємо, що 

доброволець з того району, стояли на блок-посту і разом загинули, то 

відповідно ми теж літаком забираємо і перевозимо його.  

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. То есть это уже по умолчанию. 

 

КОВАЛЕНКО Є.С. Ми не кидаємо.  

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Мы никого не обвиняем. 

 

КОВАЛЕНКО Є.С. Ми забираємо і перевозимо до місця поховання.  

 

ЩЕРБІНІН О.М. Олександр Юрійович, внесли таку зміну там (наказ 

міністра оборони), що ескорт і всі почесті – від майора і вище. А зараз від 

рядового до генерала. Тобто звичайний солдат, який загинув, не дай, Боже, в 

АТО, всі почесті йому відповідно. 

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. В МВС також?  

 

ЩЕРБІНІН О.М. Безумовно.  

 

ШЕВЧЕНКО В.В. Олександр Юрійович, найпростіший варіант 

врегулювання – це субвенції на поховання місцевим бюджетам. Це в Мінфін 

вноситься одна стаття. 
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ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. А как это внести?  

 

СОЛОВИХ Н.Г. Для этого надо какую-то сумму предусмотреть. Кто-то 

даст расчеты какие-то по факту? Вы должны какую-то сумму преду смотреть, 

сколько. 

 

ІЗ ЗАЛУ. А до суми нічого не треба?  

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. А это можно сделать из Резервного фонда Кабинета 

Министров?  

 

БУРБАК М.Ю. Після подання документів ви потім цифру закриваєте з 

Резервного фонду.  

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Ну как можно предусмотреть? Вы представляете, 

завтра в газетах опубликуют, что государство предусмотрело, что у него 

столько-то человек погибнет. Ну, это нонсенс.  

 

ДЕРЕВ'ЯНКО А.В. У нас в різних областях різна кількість особового 

складу.     

 

БУРБАК М.Ю. У местных бюджетов деньги на похороны сейчас есть, 

но если мы скажем, что, например, после подачи в звітний період вони 

повинні подавати документи, то ми готові їх компенсувати. І все, без 

планувань. Навіщо це?      

 

СОЛОВИХ Н.Г. У них есть дополнительные дотации, они могут там 

перераспределить и направить туда.  
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БУРБАК М.Ю. А вы потом с госбюджета закроете это? Нет. Так я хочу, 

чтобы вы закрыли. А то, что у них есть дополнительные дотации, я знаю.  

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Ну поймите, что это – обязанность государства. Ну 

вот просто поймите.  

 

СОЛОВИХ Н.Г. Подумаем.  

 

БУРБАК М.Ю. Подумайте, подумайте, пожалуйста. Только без 

планирования наперед. Это уже кощунство. Честно.  

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. А что Минсоцполитики думает? Василий 

Васильевич, есть у вас видение?  

 

ШЕВЧЕНКО В.В. Ну, якщо це доручити Мінсоцполітики, то це буде 

посередницький орган.  

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Я говорю про мысли, как это сейчас сделать.  

 

РИБЧИНСЬКИЙ Є.Ю. Як це зробити фізично. 

 

ШЕВЧЕНКО В.В. Дуже просто. Один варіант той, про який ви кажете: 

закладається рішенням уряду з Резервного фонду, це може підтверджуватись 

і компенсуватися місцевим бюджетам. Другий варіант: це закладається 

програма, яка може бути не використана. 

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Из Резервного фонда, да?  
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ШЕВЧЕНКО В.В. Вона може бути окремо закладена до бюджету, нова 

програма, яка називається "Поховання військовослужбовців, на яких не 

поширюється" (наприклад, Збройні Сили, СБУ, у кого уже заплановані, 

наприклад, на транспортування). А там закласти: від вивезення з поля бою до 

поховання з усіма почестями.   

 

РИБЧИНСЬКИЙ Є.Ю. Заплутаються, де брати гроші. Треба, щоб один 

орган лишився.     

 

ШЕВЧЕНКО В.В. Оплата все одно буде йти через казначейство, і в 

казначействі буде чіткий перелік документів. Сьогодні це вирішується 

місцевими програмами. Є така програма "Турбота". Але, наприклад, Київ не 

почав оплачувати цю програму.   

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Я понял. Давайте так, решение следующее: письмо 

на Кабинет Министров. Просим передбачити видатки з державного бюджету 

для компенсації місцевим бюджетам витрат на поховання.     

 

ШЕВЧЕНКО В.В. Військовослужбовцям, які загинули в АТО.   

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Ну, звичайно. И дописать обязательно в письме 

добровольцев. 

 

ШАМБІР Н.В. На поховання, починаючи з транспортування.  

 

ШЕВЧЕНКО В.В. Ну тоді на пошук, транспортування, поховання. 

Тому що в багатьох випадках, починаючи від загибелі добровольців. Як там 

цей хлопець в аеропорту загинув, "Сєвєр", я спілкувався, вони шукали на 



52 

 

труну, хто з ним воював. І допомагали всі, ці кошти йшли, щоб привезти 

рідних, замовити труну, квіти і завезти на батьківщину.       

 

БУРБАК М.Ю. Як на пошук?  

 

ШЕВЧЕНКО В.В. На пошук – це значить, наприклад, є невпізнані тіла.  

 

БУРБАК М.Ю. Ну, це йде ідентифікація.  

 

ДЕРЕВ'ЯНКО А.В. Якщо можна я доповім по цьому питанню: щодо 

учасників антитерористичної операції, які загинули, при цьому немає 

можливості отримати або ідентифікувати їхні тіла. Знову-таки, тіла згоряють, 

і ми не можемо брати їх в банк даних, тому що та територія поки що не 

контролюється. Але батьки, які розуміють, що їх діти можуть бути 

загиблими, вони здають проби ДНК. Ми можемо зробити це після того, як 

територія буде визволена і ідентифікувати тіла. Але питання на теперішній 

час зависло на межі – 2 роки. Якщо тіло не знайшли, то родина повинна 

чекати 2 роки.  

Наша пропозиція від Служби: якщо є свідки, що ця людина загинула, 

тіло її згоріло чи ще щось, зменшити цей термін до 6 місяців. І якщо це є, 

свідки є, дають письмові пояснення, то сім'я може отримати соціальну 

допомогу через півроку.   

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. А как это делают в нормальных странах?   

 

ДЕРЕВ'ЯНКО А.В. Практично так же, але термін все рівно є. В деяких 

країнах є 3 роки. Тобто якщо це бойові дії… 

 



53 

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Это регулируется нормативно, законодательно или 

это внутреннее?  

 

ДЕРЕВ'ЯНКО А.В. Законодавчо. І ми пропонуємо, якщо можна, внести 

зміни до Цивільного кодексу і зменшити цей термін. Тому що зараз може 

бути така ситуація, що людина перейшла на ту сторону. Хтось має змову і 

каже, що він перейшов, а він через 3 місяці з'явиться в іншому місці, а сім'я 

вже отримує пільги.  

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Просто он должен вернуть их.     

 

БУРБАК М.Ю. Ви розумієте, тут же питання в чому? Щоб не було 

використання статусу безвісти пропалого. Держава для того і встановлює 

термін 2 роки, щоб з'ясувати всі обставини. Розумієте? Якщо ви хочете 

зробити півроку, то, дай Боже, у нас з'являться люди, які через півроку 

почнуть з'являтися. Є ж нечисті на руку людини, які хочуть зникнути, дехто.     

 

ІЗ ЗАЛУ. Дезертири можуть бути. 

 

БУРБАК М.Ю. От ви зараз доповіли нам, от з'ясуйте це з Мін'юстом, 

тому що певні зміни до законодавства повинні бути від Мін'юсту, а не нас. 

Ми можемо потім їх розглянути, погодити або не погодити. Тобто це не є 

суто компетенція нашого комітету. Впевнений в цьому на 100 відсотків. Ми 

можемо додатково розглянути це питання, тому що тут дуже тонка грань.  

 

КОВАЛЕНКО Є.О. Максим Юрійович, дозвольте. Ви вірно сказали, я 

хочу підвередити ваші слова. У нас були військовослужбовці, які рахувалися 

безвісти зниклими. Слава Богу, що перед Новим роком, коли Президент у 

Василькові зустрічав наших визволених з полону, там були 
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військовослужбовці наших Збройних Сил України, котрі рахувалися безвісти 

зниклими. Ми їх зустріли, по спискам перевірили, вони рахуються безвісти 

зниклими.  

 

БУРБАК М.Ю. А потім вони рік будуть доказувати, що вони десь 

фігурують. От, по документам він – безвісти зниклий. Якщо ви ставите 

людині такий термін, це дуже тяжко потім скасувати по всім базам даних, бо 

він пройде одразу "безвісти зниклий".  

 

ДЕРЕВ'ЯНКО А.В. Зрозуміло. А щодо пошуку тіл, у нас поки що на 

теперішній час державою не враховано. У нас тільки є пошукової загони, це, 

знову ж таки, волонтери і громадські організації, які займаються пошуком і 

перепохованням тіл.   

 

РИБЧИНСЬКИЙ Є.Ю. Є пропозиція слушна, оскільки тут є 

мажоритарники-депутати, провести круглі столи у себе на районах, бо є у нас 

загиблі, і почути думки з цього приводу, тому що ми зараз говоримо 

гіпотетично, і на наступний комітет давайте вже цілком конкретну 

пропозицію.     

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Хорошо. Мы тогда пишем письмо на Кабинет 

Министров, чтобы учесть это в новом бюджете, который будет изменяться. Я 

имею в виду процедуру відшкодування. Министерство финансов, просто 

обратите на это внимание. Я думаю, когда вы скажете об этом министру 

финансов, я думаю, она отнесется совершенно нормально к этому вопросу. 

Она совершенно патриотичный человек. Я думаю, что с этим вообще не 

будет проблем. Просто она физически, может, в силу занятости, на этот 

вопрос не обратит внимания. Просьба от комитета: ей сказать наше видение.  

Я абсолютно уверен, что не будет никаких у нас разногласий на этот счет. 
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По поводу Министерства обороны. Если у вас точно все 

отрегулировано и ничего не надо, слава Богу. Просто еще раз подумайте, что 

необходимо сделать в этом вопросе. Это касается и МВД, и всех органов, 

которые этим занимаются.  

Артур Валентинович, то, что касается вас. У вас это четко написано в 

ваших функциональных обязанностях. Поэтому у меня к вам доручення от 

комитета: вы должны стать центром контроля, подчеркиваю слово, контроля 

за тем, что происходит, потому что это написано прямо в ваших 

функциональных обязанностях. В положенні. Именно эту координацию, 

чтобы мы отдельно не заслушивали МВД, отдельно Министерство обороны, 

Министерство социальной политики, и вы должны сейчас тоже подумать на 

счет этого вопроса, что  мы можем как народные депутаты в 

законодательном плане отрегулировать и исполнительной власти дать 

рекомендации, на что обратить внимание. И это в ближайшее время нужно 

решить.    

 

ДЕРЕВ'ЯНКО А.В. Мені зрозуміло, Олександр Юрійович. Ми не 

розділяємо їх по міністерствах, всіх загиблих.  

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Абсолютно верно. 

 

ДЕРЕВ'ЯНКО А.В. Їх всіх беремо з урахуванням тих даних, які нам 

надають обласні адміністрації. І ми працюємо в дуже тісному контакті з 

обласними, районними адміністраціями, щоб брати на облік. Тому наша 

цифра, яка у нас є, вона відрізняється більшою кількістю, тому що у нас 

увійшли і волонтери – ті, хто загинув. Тобто у нас цифри трошки більші, ніж 

у них.     

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Я сейчас даже говорю не о цифрах.  
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ДЕРЕВ'ЯНКО А.В. Я зрозумів, механізм контролю.  

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Я говорю о морально-этических аспектах данной 

проблемы. Подчеркиваю, морально-этических. Еще раз говорю, если нужно 

вам какое-то финансирование под это, вы не стесняйтесь, говорите. Но самое 

худшее – замалчивать эту проблему. Она просто взорвет.  

 

ДЕРЕВ'ЯНКО А.В. Я зрозумів. Просто коли верстався бюджет цього 

року, у нас не було заплановано… 

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Нет вещей, которые нельзя исправить, кроме 

смерти. Все остальное исправимо в жизни. Если бюджет быстро верстался и 

что-то упустили в нем, не нужно стесняться, мы все – люди, мы все можем 

ошибиться в чем-то. Давайте просто исправим то, что было недоделано. И 

это – основная тема нашей повестки дня. Силен тот, кто не замалчивает свою 

ошибку, а тот, кто ее исправляет. Есть у народных депутатов еще вопросы?   

 

РИБЧИНСЬКИЙ Є.Ю. Да. Є така пропозиція: внести зміни до Закону 

про спадщину щодо звільнення сімей загиблих від сплати податків на 

спадщину.   

 

СОЛОВИХ Н.Г. Так они и так не платят.  

 

РИБЧИНСЬКИЙ Є.Ю. Ну щось платять? Загинула людина, є майно, 

потім іде розподіл майна. І мало того, що вони свого сина або чоловіка 

віддали, вони мають ще сплатити гроші за те, що у них лишилося. Ну, це ж 

неправильно.   
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СОЛОВИХ Н.Г. Я не налоговик, но, по-моему, первая очередь ничего 

не платит.   

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. У меня просьба к комитету – проверить этот 

вопрос. Если ничего не платится, слава Богу. Но если там платится, то, в 

принципе, я бы поддержал народного депутата. 

 

БУРБАК М.Ю. Може, оформлення спадщини? Це було б цілком 

правильно. 

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Если человек погиб за страну, то семья должна 

платить за это?   

 

БУРБАК М.Ю. Там просто є нотаріальне посвідчення – 300 гривень. Но 

можно их освободить от этого, потому что первая очередь не платит, сто 

процентов.  

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Ну давайте секретаріату доручення дадим, чтобы 

изучили этот вопрос.    

 

ШАМБІР Н.В. Правильно заметили, что есть две статьи, напрямки 

витрат. Ми будемо звільняти і від послуг нотаріуса?   

 

РИБЧИНСЬКИЙ Є.Ю. Дивіться у всіх нотаріусів є ліцензія, яку їм дає 

держава. Точка.  

  

БУРБАК М.Ю. Від посвідчення спадщини можна звільнити.  

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. А как потом доказать без нотариуса?  
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БУРБАК М.Ю. Підуть до державного, щоб не платити.  

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Хорошо, это вопрос внутренний, секретариат нам 

доложит, народным депутатам, и мы на комитете этот вопрос рассмотрим. 

Есть вопросы к нам?   

Министерство социальной политики, вот почему у Министерства 

обороны нет проблем с Минфином, а у вас есть, вот скажите?  

 

ШЕВЧЕНКО В.В. От сидить керівник фінансово-економічного 

департаменту. Хай він розкаже, де починають робочий день фахівці 

управління. Вони починають в Мінфіні.  

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Ну, конечно, возле кассы. Это понятно.  

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Переймите передовой опыт у Министерства 

обороны.  

 

БУРБАК М.Ю. Бурбак в трубочку дзвонив виконавцю і казав: якщо 

завтра не буде, подзвоню міністру, буду приймати заходи дисциплінарного 

впливу на нього. На ранок був документ одразу. Отак, треба трубочку брати і 

все.    

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Хорошо. Спасибо.  

   

 


