
СТЕНОГРАМА 

засідання Комітету Верховної Ради України 

 у справах ветеранів та інвалідів 

 

24 грудня 2014 року 

 

Веде засідання Голова Комітету Третьяков Олександр Юрійович. 

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Добрый день! Спасибо, что все собрались. 

Открываем заседание нашего комитета. Кворум в комитете есть. 

Присутствует 6 человек из 9. 

Переходим к первому вопросу, самому  злободневному, который 

сегодня есть. Это обсуждение бюджета Украины.  

По этому вопросу будет докладывать Матвийчук Владимир 

Макарович, заместитель министра финансов. 

 

МАТВІЙЧУК В.М. Шановні народні депутати! Я не буду зупинятися 

на проблемах збалансування бюджету наступного року. Це було зроблено на 

презентації. Я тезисно зупинюся на окремих цифрах, а потім зможу 

відповісти на питання, які у вас виникнуть.  

Перше. Я тільки-но отримав проект рішення комітету і там одним із 

перших  стоїть питання про  соціальні стандарти наступного року. Як ви 

побачили з проекту Закону про Державний бюджет, там передбачено 

підвищення соціальних стандартів у грудні 2015 року (у порівнянні до грудня 

2014 року) на 13,1 відсотка. Це індекс інфляції. Відповідно буде підвищена 

мінімальна зарплата і мінімальна пенсія за віком та різні доплати чи 

соціальні виплати, які "ув'язані" з соціальними стандартами.  

Що стосується таких видатків, пов'язаних із соціальним захистом, то 

необхідно, можливо, назвати такі цифри. От якщо взяти Міністерство 

соціальної політики, яке має найбільші обсяги видатків із соціального 

захисту населення. От спеціалізована протезно-ортопедична та медична  
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реабілітація, допомога  клініці Науково-дослідного інституту протезування 

(це в Харкові знаходиться цей науково-дослідний інститут) -  в минулому 

році видатки були 11,3, а в цьому році – 14. Створення і програмно-технічне 

забезпечення системи інформаційної політики, інформаційного забезпечення, 

виготовлення бланків та інші заходи для системи соціального захисту. Було 

прийняте окреме таке рішення за проханням міністра соціальної політики, 

добавлено 100 мільйонів гривень на цю мету.  

Це вся інформаційна система, що стосується громадян, які потребують 

соціального  захисту. 112,8 мільйона проти 1,4 в цьому році.  

Розселення і облаштування депортованих кримських татар. Було 0,8 – 

0,8 залишилося.  

Що стосується одноразової виплати жінкам, присвоєння почесного 

звання України Мати-героїня, виплати інвалідам і малозабезпеченим особам, 

які постраждали в процесі торгівлі людьми, якщо я правильно застосовую 

термін, 75,2 мільйона – пропонується 68,8. Зменшення видатків на 6,4 

мільйона.  

Щорічна разова допомога ветеранам війни. Значить, у 2014 році 769,6 

мільйона, у 2015 році є збільшення до 882,9. 

Соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок 

чорнобильської катастрофи, це без пенсійних виплат, оскільки ті йдуть по 

окремій програмі, 2,6 мільярда – враховано 1,7. Тут є, безумовно, врахування 

того законопроекту, який поданий щодо удосконалення чинного 

законодавства з питань соціального захисту населення.  

Передбачена також для Міністерства соціальної політики  фінансова 

підтримка громадських організацій. Вона передбачена на рівні цього року. 

Що стосується 1 мільярда 790 гривень – це компенсація підприємствам, 

установам і організаціям середньомісячного заробітку для мобілізованих 

осіб, які задіяні в АТО. Значить, там, згідно з чинним законодавством, треба 

протягом одного року відшкодувати такі виплати.  
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Реабілітація дітей-інвалідів. В цьому році – 25,1. В наступному році – 

щось цифри у мене немає. Зараз я уточню і вам скажу.  

 

ІЗ ЗАЛУ. 300 тисяч. 

 

МАТВІЙЧУК В.М. 300 тисяч. Добре, бо вже заплутався. Ну, і так далі. 

Значить, от можна назвати, у нас спеціальні видатки передбачені для 

реабілітації тих осіб, які задіяні в АТО. Значить, окремі програми 

передбачені на реабілітацію, на протезування тих осіб, які задіяні в АТО.  

Це коротко, що я хотів сказати. Я можу назвати ці цифри, скільки 

передбачено для тих, хто задіяний в АТО.  

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Мы понимаем, что бюджет тяжелый, что денег в 

стране нет, но есть такие необходимые вещи, которые нужно фининсировать, 

я считаю, в полном объеме. Например, по такой статье, как "заходи з 

психічної реабілітації постраждалих учасників антитерористичної операції", 

в бюджете заложено финансирование в 61 процент. То есть, грубо говоря, 

половина, да? 

 

МАТВІЙЧУК В.М. Це проти потреби, так, мається на увазі? 

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Поэтому лучше или не финансировать, или 

финансировать. Это моя точка зрения. Но недофинансированный процесс – 

это самое худшее, что может быть вообще. При том цифры не такие 

большие. Или, например, такая статья, как "заходи соціальної і професійної 

адаптації учасників антитерористичної операції". Профинансировать на 32 

процента – это что, каждого третьего, да? 

 

МАТВІЙЧУК В.М. Я дякую за запитання. Я не знаю, проти яких це 

цифр визначені відсотки, але в цьому році, наприклад, на цю соціальну та 



4 

 

професійну адаптацію учасників антитерористичної операції нічого не 

передбачено. В наступному році 27,5 мільйона гривень передбачено.  

Що стосується психологічної реабілітації постраждалих учасників 

антитерористичної операції, передбачено 50 мільйонів гривень. 

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Извините, маленькая реплика. В прошлом году 

просто  нельзя было это в бюджете предусмотреть. 

 

МАТВІЙЧУК В.М. З березня у нас проводиться антитерористична 

операція. І багато грошей  вже передбачено в цьому році. Вони виділялися за 

рахунок резервного фонду і так далі. Ми, враховуючи цю потребу, 

передбачили. І забезпечення житлом, воно є, 63,9 мільйона гривень, і 

протезування, 150 мільйонів.  

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. В принципе, у нас особых нет возражений по 

бюджету, кроме буквально трех пунктов. Пункт первый – это то, что я 

говорил, "заходи на психологічну реабілітацію постраждалих", здесь нужно  

цифру увеличить и довести до того, что планируется, потому что, к 

сожалению,  количество людей, которые будут задействованы в АТО, 

уменьшаться на следующий год не будет.  

 

ШУХЕВИЧ Ю.Р. Буде збільшуватись. 

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Сто процентов. И то, что просит  комитет, это не 

такие большие цифры для бюджета Украины, но это то, что действительно 

очень важно.  

 

МАТВІЙЧУК В.М. Дозвольте? Шановні народні депутати, безумовно, 

вам приймати рішення. Але мені здається, що, в умовах цього дефіциту 

бюджету, психологічна реабілітація, звичайно, це дуже добре, але, може, 
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треба дивитися й на інші речі – на протезування, на ще щось. Так, витратимо 

щось на психологічну реабілітацію. 

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Я не все еще договорил по всем пунктам. Я сказал – 

три пункта. 

 

МАТВІЙЧУК В.М. Вибачте. 

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Я не знаю, Михайло, скажи, что ты по этому поводу 

думаешь. Нужно ли реабилитировать психологически бойцов из АТО? 

Нужно с ними работать? 

 

ГАВРИЛЮК М.В. Дійсно, бійців наших треба приводити в порядок. 

Треба їх у суспільство повертати нормальними, розумними людьми, саме тих 

учасників, які зараз знаходяться у бойових діях. Як ми знаємо, звідти 

приходиш, то трішки з психікою не те, як і у всіх людей. Коли ти вбиваєш 

людей, психіка трішки міняється. Я думаю, всі це знають. Якщо він просто 

знаходився в зоні АТО, знаходився на блок-постах, то не знаю, але тих 

людей, хто саме учасник бойових дій, от тим людям треба і реабілітацію. Я 

вважаю, що потрібна для них реабілітація.  

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. И я считаю, что в этом случае, вы же поймите, что 

эти люди (а вы помните афганский синдром?), они ходят по городу. Вы уже, 

наверное, видели в средствах массовой информации, они все с оружием. Я 

подчеркиваю, они все с оружием. Поэтому я бы все-таки просил обратить на 

это внимание.  

 

МАТВІЙЧУК В.М. Шановні народні депутати! Ми підтримуємо цю 

позицію. Ми самі поставили 50 мільйонів гривень. Давайте подивимося, 

розробимо порядок використання коштів, подивимося потреби у цій справі. 
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Потрібно буде збільшувати видатки – якщо треба, ще на 50 мільйонів 

збильшити. То ми потім збільшимо. Я знаю з практики, наприклад, у нас 

діють такі реабілітаційні центри для чорнобильців. Хтось може показати 

їхню ефективність сьогодні? Грошики йдуть. Там є кому йти і для чого. 

Давайте подивимося оті 50 мільйонів, розробимо порядок, подивимося у 

першому кварталі, що виходить, як  і до чого, а потім будемо збільшувати.  

 

ШУХЕВИЧ Ю.Р. Так слухайте, "збільшувати" – якби було сказано, на 

скільки процентів. Якщо нам треба реабілітувати, скажемо, 3 тисячі людей, а 

у вас є тільки на півтори тисячі, ви передбачили кошти, то що, ми будемо 

кожного другого  реабілітовувати? А їх вже є багато. Тут Михайло сказав про 

тих, що в зоні бойових дій. А ви знаєте, вони всі були під обстрілом. Ви 

розумієте, що їх посилають "на убой". Їм не дозволяють стріляти, а в них 

стріляють. І вони приходять інвалідами, це очевидно. Але ви розумієте, ті, які 

побували  під обстрілом, і розуміють, що їх отак послали для того, щоб їх 

убивали, нормальними вони не будуть. Вони приходять з порушеною 

психікою. І правильно було сказано, що вони приходять зі зброєю. І що  б  ви 

там не робили, вони будуть приходити зі зброєю. І тому це треба 

передбачити, навіть, може, якийсь надлишок передбачити, щоб він завжди 

був у запасі, бо тих людей не буде менше. Ця кількість буде рости, рости й 

рости. Вже маємо скільки? 60 тисяч тих, які є учасниками бойових дій, яким  

треба давати посвідчення. 60 тисяч! А ви подумайте, що ця цифра в 

наступному році виросте,  за 100 тисяч перевалить. І це треба враховувати 

наперед, а не потім, коли будемо бідкатися: ми не передбачили, ми не знали, 

що стільки буде. Тому треба передбачити й таку річ, бо то є війна. 

 

МАТВІЙЧУК В.М. Я знімаю питання, давайте визначатися, де зняти. 

Немає питань.  
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ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Предлагайте, но мы считаем, что эти вещи нужно 

профинансировать в полном объеме.  Я вам скажу свое мнение. Мы не хотим 

как народные депутаты потом для "картинки" говорить, что вот мы за вас 

боролись, а этот плохой Кабинет Министров этого не сделал. Мы готовы с 

вами разделять эту ответственность, как народные депутаты, с 

исполнительными органами власти, потому что у нас коалиционное 

правительство. Полностью. Но вот по некоторым вопросам мы бы хотели, 

чтобы мы нашли какой-то компромисс. 

 

МАТВІЙЧУК В.М. Давайте ми їм дамо на житло, у них житла немає, 

давайте дамо допомогу на щось таке. Ці люди потребують, вони житлом не 

забезпечені, а ми будемо про психологію. Хто підпишеться, що заявка на 

психологію стовідсотково відповідає потребам? 

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Смотрите, я вам больше скажу. Мы точно говорим, 

что эти деньги не будут разворованы. Нас не интересует просто бюджет, 

чтобы потом эти деньги как-то списали. Я просто знаю примеры других 

стран, где этому уделяется огромное внимание. Кроме этого, мы 

разрабатываем большой  закон о реабилитации. Мы взяли опыт Израиля, 

Америки. Сегодня  посольства уже прислали нам, сейчас переводят. И этому 

внимание будет уделяться огромное.  

 

ЛІСНЕВСЬКА Н.О. Можна? Лісневська Наталія Олександрівна, 

заступник міністра охорони здоров'я. Хотілося б зазначити про психологічну 

реабілітацію і хотілося б висловити тут трішки, можливо, більш фахову 

думку саме з позиції не фінансів, а з психологічної реабілітації. Чому? Люди 

повертаються, і я зараз говорю не тільки про бійців, а й про людей, які 

знаходились у зоні антитерористичної операції. Також потребують 

психологічної реабілітації і діти, які вивозяться із зони антитерористичної 

операції. І житло, і протези  іноді їм потрібні як другорядне і як третьорядне. 
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Чому? Тому що ці люди можуть бути соціально дезадаптовані. Коли людина 

є соціально дезадаптована, їй нічого не потрібно. І абсолютно слушно було 

зазначено, що ці люди можуть скоїти злочин, ми будемо вирощувати 

абсолютно кримінальний контингент. Це по-перше.  

І по-друге, якщо ми не надамо психологічної реабілітації, ми втратимо 

трудовий ресурс.  Це буде не економія. Це будуть додаткові витрати. І це 

будуть люди, які будуть сидіти на шиї у Міністерства соціальної політики до 

кінця своїх днів. Дякую.  

 

БУРБАК М.Ю. Скажіть, будь ласка, а  бюджету Міністерства оборони 

та  Міністерства внутрішніх справ передбачаються витрати на реабілітацію? 

 

МАТВІЙЧУК В.М. Вони передбачені Міністерству соціальної 

політики.   

 

БУРБАК М.Ю. Там немає де зняти, тому що там бюджет Міноборони 

може ще й не дозволити десь зекономити. 

 

МАТВІЙЧУК В.М. Бюджет на оборону визначили на засіданні РНБО. 

Він визначений в розмірі 86 мільярдів гривень. В цьому році ми виділили з 

резервним  фондом 61 з "копійками". У наступному році – 86, з яких 6 

мільярдів – це будуть державні гарантії під ремонт озброєння, постачання, а 

80 – це будуть грошові кошти. Там немає чого знімати, як немає чого знімати 

і в шановної пані по програмах охорони здоров'я, де на медикаменти все не 

передбачено і для цих людей. 

 

ЛІСНЕВСЬКА Н.О. Це правда. 

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Круг замкнулся, да? 
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ІЗ ЗАЛУ. Круг замкнулся.  

 

РИБЧИНСЬКИЙ Є.Ю. Дуже важливу річ хочу вам сказати, що дуже 

невдало ви сказали про чорнобильців. Це зовсім різні речі. Більшість із 

депутатів, які тут сидять, це мажоритарники. На кожному окрузі є загиблі, ми 

ховали цих людей. І допомоги потребує не тільки людина, яка прийшла з 

війни, а ще й родина. Але на це ніхто не виділяє кошти. Ми про це й не 

говоримо. Ми говоримо тільки про тих, хто були в зоні АТО. І не можна цю 

проблему загнати в житло. Знаєте, ви з таким "упоением" казали про житло – 

їм не житло потрібне сьогодні. Вони вижили. Це для них найголовніше. Вони 

пройшли життя, в якому справедливості ніхто не гарантував. Розумієте? І 

саме психологічне їх здоров'я є для нас безпекою, основною безпекою з 

квітня місяця буде їхнє адаптування. Тому я би сказав, що ці 100 відсотків ви, 

будь ласка, закладіть, бо завтра ми з вами будемо за це розплачуватися. 

Дякую.  

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Это не санаторно-курортне лікування. Это 

действительно нужно. Это действительно нужно нанимать психологов, 

которые будут с людьми работать.  

 

ІЗ ЗАЛУ. Соціалізація.   

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Психологи, которые будут работать и с ними, и с 

семьями. Это не списание денег, которые там, условно, куда-то пойдут. Я бы 

просто обратил внимание на эту статью. Я прекрасно понимаю вашу 

ситуацию. Я прекрасно понимаю, что сегодня АТО – это главное, что есть в 

стране, к сожалению. Но обратите просто на это внимание. 

 

ШЕВЧЕНКО В.В. Олександре Юрійовичу! Дозвольте?  
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ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Пожалуйста. 

 

ШЕВЧЕНКО В.В. Шановний Олександре Юрійовичу! Шановні народні 

депутати! Я хотів би з цього приводу декілька слів додати. Тобто тут є 

програма, яка передбачає виплату компенсації підприємствам і організаціям, 

з яких призвані на військову службу призовники до Збройних сил України. 

тут 1 мільярд 790. Я просив би підтримати позицію передати її до 

Міністерства оборони. 

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Полностью поддерживаю. Это не наше ведение. Мы 

это написали в своем письме на бюджетный комитет. Мы это полностью 

поддерживаем. Мы не хотим заниматься тем, что не является нашим 

профильным направлением. 

 

ШЕВЧЕНКО В.В. Олександре Юрійовичу! І друге питання. Тобто у нас 

паралельно йде дві складових. Перша складова – це зараз Державна служба у 

справах ветеранів присвоює  їм посвідчення учасників бойових дій, а з іншої 

сторони – цим пакетом, який ми передбачаємо, буде обмеження на кожного 

члена родини – 1740 гривень. І відповідно ніяких компенсацій не буде.  

Тобто це може розглядатися, наприклад, окремо по ветеранах війни. От 

ветеранів війни зараз 1 мільйон 600. Якщо зараз їх ввести в таку ситуацію, то, 

відповідно, буде виникати напруження. Тобто вчорашнє напруження, 

пов'язане з "афганцями" та іншими учасниками бойових дій, було пов'язане з 

тим, що вони також після цієї суми, яка передбачається, відходять від 

обмеження, де у них для інвалідів стовідсоткова компенсація житлово-

комунальних тарифів, для учасників – 75 відсотків, для членів сім'ї – 50 

відсотків.  

І в тому числі тут передбачається, знову ж таки, скасування 

безкоштовного проїзду. Якщо не буде зростання  прожиткового мінімуму, то 

фактично немає ніякої компенсації того, що ми забираємо. І це якраз у 
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результаті до чого буде призводити? Ця ситуація призведе до зростання 

кількості людей. Ми передбачаємо, це буде зростання в 3-4 рази кількості 

людей, які будуть потребувати соціальної допомоги.  

При таких навантаженнях сьогоднішні управління праці та соціального 

захисту облдержадміністрацій та райдержадміністрацій не зможуть не те що 

якісно, просто не зможуть фізично обслуговувати.  

Відповідно, це комплексне питання треба вирішувати, можливо, 

шляхом обговорення. Пропозиція номер один: або ми відмовляємось від 

статусу так званого учасника бойових дій, який буде нічого не давати, або ми 

залишаємо цей статус, і тоді ми відходимо від ситуації надання соціальної 

допомоги.  

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Мы не можем отказаться от статуса. Это первое. 

Второе. Если мы действительно говорим о тяжелом 2015 годе, то жизнь 2015 

годом не заканчивается, я надеюсь. Поэтому это даже не подлежит 

обсуждению.  

 

ШЕВЧЕНКО В.В. Олександре Юрійовичу! Тоді статус учасників 

бойових дій, який ми передбачаємо… 

 

ІЗ ЗАЛУ. Я перепрошую. Ви обговорюєте зараз бюджет, а потім це 

питання. Просто якщо ми обговорюємо відразу три питання, бо цей пан 

підняв уже відразу третє питання, це йде 1577, а поки що, я так розумію, що 

ми обговорюємо про бюджет. Не можна отак перескакувати!  

 

(Іде загальна дискусія)  

 

МАТВІЙЧУК В.М. Наскільки я зрозумів, це перший заступник 

міністра соціальної політики. Ми ж удвох  від уряду представляємо проект 

бюджету, так? 
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ІЗ ЗАЛУ. Ваше питання трішки пізніше, Василю Васильовичу,  не  

треба перескакувати. 

 

(Іде загальна дискусія)  

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Стоп! Давайте сейчас наведем порядок. У меня 

вопрос. 81 миллион, который просило Министерство социальной политики, я 

говорю о психологической реабилитации, эта же цифра просчитана, я так 

понимаю? 

 

ІЗ ЗАЛУ. Звичайно. 

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Так вот, давайте по этому вопросу говорить. Пока 

замминистра ищет, давайте дальше перейдем. "Заходи соціальної і 

професійної адаптації учасників антитерористичної операції" –  сколько 

выделено миллионов?  

 

МАТВІЙЧУК В.М. Плюс 27. 

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Ну, плюс не надо считать, потому что прошлый год 

– ноль. 

 

МАТВІЙЧУК В.М. Ні, я маю на увазі в проекті бюджету плюс. Так чи 

ні? Щось я не второпав. У нас  на психологічну реабілітацію передбачено.  

 

РИБЧИНСЬКИЙ Є.Ю. А що значить "плюс"? Що, буває "мінус" чи що? 

 

МАТВІЙЧУК В.М. У проекті бюджету передбачено 49 мільйонів 990.  
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ІЗ ЗАЛУ. Ви переплутали. Ми вже пішли далі. Це трохи нижче. 

 

МАТВІЙЧУК В.М. А по цій позиції скільки добавляємо? 

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Мы хотели 100 процентов.  

 

МАТВІЙЧУК В.М. А яка це сума? 

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. В деньгах, в абсолютных величинах – это добавить 

31 миллион.  

 

МАТВІЙЧУК В.М. Ясно. 

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Мы просим увеличить до 100 процентов – 31 

миллион.  

 

МАТВІЙЧУК В.М. Це яка бюджетна програма? 

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. 2505150.  

 

МАТВІЙЧУК В.М. Це заходи з психологічної реабілітації. Ми вже 

пройшли її. Тепер друга яка? 

 

ІЗ ЗАЛУ. 2505170. 

 

МАТВІЙЧУК В.М. Так. Професійна адаптація і так далі. Є 27,5.  

 

БУРБАК М.Ю. А ми наполягаємо збільшити на 56. До 84,510. 

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Ну, это до 100 процентов. 
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МАТВІЙЧУК В.М. Плюс 56. 

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Здесь мы можем говорить про уступки и говорить, 

сколько можете.  

 

МАТВІЙЧУК В.М. Ну, немає питань. 

 

БУРБАК М.Ю. І тепер 2507030.  

 

МАТВІЙЧУК В.М. Яка? 2597030. Заходи з соціальної і трудової 

реабілітації інвалідів. Є передбачено 931,8 мільйона. 

 

БУРБАК М.Ю. Ні, там 1 мільярд 105. Спецфонд і загальний.  

 

МАТВІЙЧУК В.М. А я тільки про загальний. Скільки тут? 

 

БУРБАК М.Ю. Там загальний обсяг 1 мільярд 105. А ми пропонуємо 

збільшити до 1 мільярда 279. Десь на 173 мільйони в рік.  

 

МАТВІЙЧУК В.М. На скільки? На 173. Це по загальному фонду.  

 

БУРБАК М.Ю. Так, так. Це загальний. 

 

МАТВІЙЧУК В.М. Хорошо.  

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Объясните, пожалуйста.  
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ПРЕДСТАВНИК СЕКРЕТАРІАТУ КОМІТЕТУ. Це на забезпечення 

окремих категорій населення технічними та іншими засобами реабілітації. 

Там, у тій програмі, є така підпрограма, щоб там було 100 відсотків.  

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Именно по поводу протезирования.  

 

БУРБАК М.Ю. Можете зробити коригування в бюджеті? 

 

МАТВІЙЧУК В.М. Ми можемо зробити коригування, тільки з вами 

визначимо джерела покриття.  

 

ІЗ ЗАЛУ. Давайте. 

 

МАТВІЙЧУК В.М. Давайте до кінця вже дійдемо, щоб загальну суму 

знати.  

 

БУРБАК М.Ю. І 2507040.  

 

МАТВІЙЧУК В.М. Забезпечення діяльності Фонду соціального 

захисту. Що там треба додати? 

 

БУРБАК М.Ю. Там передбачено 28 мільйонів, що складає 42 відсотки 

від потреби. А ми пропонуємо збільшити на 4 мільйони, що буде 48,9. Тобто 

не на велику суму.  

 

МАТВІЙЧУК В.М. Ми будемо тільки по Фонду збільшувати видатки 

чи по всіх державних органах на утримання апарату? 

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Объясните, пожалуйста. 
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ПРЕДСТАВНИК СЕКРЕТАРІАТУ КОМІТЕТУ. Там передали функції 

"Укрпротезу". 

 

ІЗ ЗАЛУ. А там же скоротили. "Укрпротез" скорочений і створений 

відповідний підрозділ в рамках Фонду.   

 

МАТВІЙЧУК В.М. І скільки це добавляється? 

 

БУРБАК М.Ю. 4 мільйони 105 тисяч. 

 

МАТВІЙЧУК В.М. Добавимо. 4,1. 

 

ІЗ ЗАЛУ. Так просто. 

 

(Сміх у залі)  

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Я еще раз  говорю, мы стоим на позиции, что мы 

хотим разделить полную ответственность. Это то, что мы просим. Под это 

есть все "обґрунтування". И это просит на самом деле даже не комитет, это 

просит Министерство социальной политики, от которого есть просчет цифр.  

 

МАТВІЙЧУК В.М. Я прошу вибачення. На уряді позиція одна, а поза 

урядом – інша. Оце тільки для мене дивина. 

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Не комментирую. 

 

СУШКЕВИЧ В.М. Можно, Александр Юрьевич? Я просто хотів би 

згадати ситуацію, пов'язану з цими видатками, про які сьогодні зазначає 

комітет абсолютно справедливо. Мова йде про те, що два місяці тому (при 

оптимізації видатків державного бюджету) знищений, ліквідований 
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"Укрпротез". Відповідно в результаті цього функції "Укрпротезу", великі, до 

речі, дуже серйозні і по штату, і по роботі, і по фахівцях, передані Фонду 

соціального захисту інвалідів, щоб адмініструвати ці питання в цілому по 

протезній галузі. Відповідно сьогодні реально треба забезпечити роботу цих 

людей замість "Укрпротезу" у зменшеному в рази варіанті. Так, Василю 

Васильовичу? 

 

ШЕВЧЕНКО В.В. Так. 

 

СУШКЕВИЧ В.М. Тому Міністерство соціальної політики відповідно 

вийшло з цією абсолютно обґрунтованою, ви правильно кажете, 

пропозицією, щоб збільшити ці видатки, щоб утримувати підрозділ, який в 

рамках Фонду займається цими питаннями.  

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. К нам пришел министр социальной политики. 

Проходите, господин министр. Мы обсуждаем бюджет.  

 

РОЗЕНКО П.В. Це добре. Не буду переривати, я потім висловлюся.  

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Будь ласка.  

 

СУШКЕВИЧ В.М. Це я кажу про те, що є необхідність підтримати 

комітет у цих намаганнях збільшити видатки по адміністративному 

персоналу Фонду соціального захисту інвалідів у зв'язку з ліквідацією 

"Укрпротезу" і відповідним переданням функцій "Укрпротезу" підрозділу, 

який створюється в рамках Фонду соціального захисту інвалідів, щоб 

забезпечити роботу по протезній галузі, причому ці видатки, вони 

оптимізовані з точки зору зменшення в цілому по протезній галузі. Тому це 

абсолютно обґрунтована пропозиція.  
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ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Павел Валерьевич! Мы обсуждаем несколько 

пунктов возможного увеличения бюджета. Что мы решаем по этому вопросу? 

 

БУРБАК М.Ю. За умови, що ви підтримаєте зміни, то ми готові 

проголосувати. 

 

МАТВІЙЧУК В.М. Я не можу підтримати зміни,  поки  не побачу  

джерел фінансування.  

 

БУРБАК М.Ю. Давайте подумаємо, де можна взяти. 

 

МАТВІЙЧУК В.М. Давайте.  

 

РИБЧИНСЬКИЙ Є.Ю. Давайте тоді взагалі нічого не давати. Як же 

можна бути вагітним на 50 відсотків? 

 

МАТВІЙЧУК В.М. Ми ще будемо добавляти? 

 

ІЗ ЗАЛУ. Це остаточне. Це останнє.  

 

МАТВІЙЧУК В.М. 262 мільйони нам треба добавити. Давайте 

визначати джерела. А чого ж: 231 – по першій позиції, 56 – по другій позиції, 

171 – по третій і 4,1 – по четвертій. 262. 

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Вы неправильно посчитали. 

 

ПРЕДСТАВНИК СЕКРЕТАРІАТУ КОМІТЕТУ. Може, я помилилась. 

 

БУРБАК М.Ю. Але є пропозиція. От колеги кажуть,  на попередньому 

нашому засіданні нам доповідали щодо Фонду  соціального захисту інвалідів. 
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Там у них є нерозподілений залишок на кінець року – понад 234 мільйони 

гривень, це на закупівлю автомобілів. Це залишок нерозподілений. Давайте 

ми його не розподіляємо, ви його не забираєте в загальний бюджет. 

 

ІЗ ЗАЛУ. Це спецфонд, він не забирається.  

 

МАТВІЙЧУК В.М. Можна 4,1 профінансувати, наприклад.  

 

БУРБАК М.Ю. Ну так давайте так зробимо. 

 

СУШКЕВИЧ В.М. Це суперечить закону. Володимир Макарович каже 

про 4 мільйони. 

 

БУРБАК М.Ю.  А ми про джерела.  

 

МАТВІЙЧУК В.М. А психологічна реабілітація?  

 

ІЗ ЗАЛУ. Так это же все вместе.  

 

БУРБАК М.Ю. Я вам пропоную, я вам джерело вказую.  

 

МАТВІЙЧУК В.М. Я зрозумів, я якраз і хочу вияснити, а чому не 

можемо. От 171 на технічні та інші засоби реабілітації – давайте врегулюємо 

законодавством і спрямуємо. Ну, а щодо цього залишку нерозподіленого,  це  

до спецфонду зараховуються штрафні санкції під роботодавців, які не 

створили відповідні робочі місця для інвалідів. Є, звичайно, порядок їх 

викристання і там, звичайно,  не передбачено утримання бюджетних установ. 

 

БУРБАК М.Ю. А може, перерозподілити бюджетом цього року, надати 

туди? 
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МАТВІЙЧУК В.М. Ні, вони мають цільове призначення. Якщо вони не 

використані в цьому році, вони переходять на наступний рік. Основний 

напрямок – це саме все-таки створення робочих місць для інвалідів. Це 

основне.  

 

БУРБАК М.Ю. Я вам джерело вказав.  

 

СУШКЕВИЧ В.М. Єдине питання в тому, що це кошти, які стосуються  

нерозподілених автомобілів. Те, що колеги сказали.  

 

БУРБАК М.Ю. Гроші є, давайте подумаємо, як їх витратити. 

Направимо сюди. І все. 

 

МАТВІЙЧУК В.М. Ми просимо Міністерство соціальної політики 

продумати.  

 

РОЗЕНКО П.В. Передбачайте в бюджеті, а ми вже подивимося.  

 

МАТВІЙЧУК В.М. Вони є в бюджеті. Іде мова про їх перерозподіл.  

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Павел Валерьевич, мы обсуждали несколько 

пунктов. Первое. "Заходи з психологічної реабілітації постраждалих 

учасників АТО". 61 відсоток. Это при том, что наверняка, к сожалению, 

будет еще прогрессивный рост людей, которые будут в АТО. И это вопрос, 

который, я считаю, архиважный, потому что они выйдут на улицу. И 

правильно говорили представители МОЗ по поводу того, что будет 

происходить. Мы это все видели по афганскому синдрому. Все это при 

нашей памяти было. И ничего не изменилось. Такая ситуация была в 

Америке по Вьетнамской войне. Только здесь еще хуже.  
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РОЗЕНКО П.В. Ці програми з'явились на останньому засіданні уряду. 

Це нові взагалі бюджетні програми, які з'явилися тільки-тільки, тому, в 

принципі, нам Міністерство фінансів у цьому плані пішло на поступки і 

включило ці програми. В якому  розмірі, в якому змісті – я розумію, що 

готові, і якщо Володимир Макарович разом з нами знайде цей резерв, я 

думаю, що він є, безумовно, це треба зробити. Сьогодні найголовніше, щоб  

цифри з'явилися в бюджеті. Як тільки цифри з'являться,  ми зробимо.  

 

СУШКЕВИЧ В.М. Олександре Юрійовичу! Можна я скажу? Павле 

Валерійовичу! Мова йде про що? От як шановний перший заступник голови 

комітету сказав, абсолютно доцільна ситуація: є нерозподілені кошти на 

закупку автомобілів, які не використані. Біля 240. Ці кошти не йдуть по 

фінішу бюджету, не йдуть в бюджет, бо це кошти спецфонду. Вони 

"переходящі". Зараз комітет нарахував загальні додаткові потреби, в тому 

числі по "атошниках", практично на цю суму. Пропонується так, і Володимир 

Макарович підтримує: щоб ця сума пішла на погашення цих пропозицій 

комітету ( по дефіциту) і перейшла на фінансування цих програм.  

 

РОЗЕНКО П.В. Валерію Михайловичу! От я це чітко зрозумів. Я все 

зрозумів. Я кажу, що це можна лише тоді, коли в назвах бюджетних програм 

і навпроти будуть стояти ці цифри, які пропонує комітет.  

 

БУРБАК М.Ю. Ми з Мінфіном дійшли згоди. Ми вказали вам джерело. 

І за умови погодження з Мінсоцполітики ми готові розподілити залишок на 

спецфонди для того, щоб покрити дефіцит, про який ми вам зауважили. 

 

ІЗ ЗАЛУ. Єдине, там треба буде міняти трішки. 
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МАТВІЙЧУК В.М. Але щоб це не впливало ж на баланс. Прямо в 

балансі у бюджеті треба це вже врахувати. Розумієте, якщо ми просто в 

балансі добавляємо 262 мільйони, то це збільшення дефіциту.  

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Нет, мы же говорим, откуда взять. 

 

МАТВІЙЧУК В.М. Ні, так це ж не треба тільки говорити, а його в 

балансі відобразити. 

 

ІЗ ЗАЛУ. Це урядова справа чи це наша справа? 

 

 МАТВІЙЧУК В.М. Ні. Це не ваше. От якраз це справа представників 

виконавчої влади, які повинні були до цього це зробити.  

 

СУШКЕВИЧ В.М. Єдине, Олександре Юрійовичу, цих коштів не видно 

в бюджеті, які залишаються з попереднього року. Їх не видно ніде. Вони 

переходять, але їх не видно.  

 

МАТВІЙЧУК В.М. У мене пропозиція. Оскільки ми погоджуємось 

зробити такий перерозподіл, тоді в балансі бюджету ми не відображаємо 262 

мільйони, а Мінспоцполітики знаходить механізми, як у порядку 

використання коштів спеціального фонду потім написати так, щоб їх можна 

було використати на оцю мету. Або у змінах до законодавства.  

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Ми все передбачаємо, але потім… 

 

РИБЧИНСЬКИЙ Є.Ю. Є пропозиція вписати ті цифри, які є, а далі ми 

знаходимо механізм. Механізм. Бо джерело є.  
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МАТВІЙЧУК В.М. Не один тільки механізм. І ті, й ті гроші 

передбачені в бюджеті, у балансі бюджету. Якщо вони вже передбачені (і ці 

по спецфонду, й ці), ми тут збільшуємо, а там що робимо? Теж залишаємо 

цифру? Ну давайте уявимо: тут треба 200 і по спецфонду є 200, умовно 

називаю. 

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Открою маленькую тайну: председатель 

бюджетного комитета обещал найти все источники, как это сделать и решить 

этот вопрос.  

 

МАТВІЙЧУК В.М. Добре. Може, в нього є джерела, я не знаю.  

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Еще раз говорю: вместе с Кабинетом Министров. 

Поэтому я предлагаю все-таки принять решение, которое мы приняли, это 

профинансировать в том объеме, который просит комитет. Я думаю, что мы 

найдем эту возможность и с премьер-министром, и со всеми. 

 

БУРБАК М.Ю. Записати в протокол, що за рахунок запропонованих 

комітетом джерел фінансування.  

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Переходим ко второму вопросу.  

 

МАТВІЙЧУК В.М. Я дуже перепрошую. То тоді ми давайте приймемо 

рішення під "строчечкою", де в бюджеті записано "кошти спецфонду", 

пишемо: "В тому числі по спецфонду". Мінсоцполітики сформулює. 

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Мы напишем это  в протоколе.  

 

МАТВІЙЧУК В.М. Добре. 
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ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Давайте проголосуем. Кто за это решение 

комитета?  

 

ІЗ ЗАЛУ. А Мінфін голосує чи ні? 

 

(Сміх у залі)  

 

РОЗЕНКО П.В. Якщо й Мінсоц не голосує. 

 

МАТВІЙЧУК В.М. У всьому світі десь є, що Міністерство фінансів  

має право вето.  

 

ІЗ ЗАЛУ. Це тільки в Америці.  

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Это правильно, так должно быть.  

Переходим ко второму вопросу. Про проект Закону про реформування 

загальнообов'язкового державного соціального страхування та легалізацію 

фонду оплати праці.  

 

ІЗ ЗАЛУ. І знову Володимир Макарович доповідає. 

 

РОЗЕНКО П.В. Колеги! Давайте я це візьму, бо, власне, цей 

законопроект я вчора доповідав на засіданні Верховної Ради і досить 

детально на ньому зупинився. Законопроект з трьох частин складається.  

Перша частина – це зменшення навантаження на фонд оплати праці і 

зменшення єдиного соціального внеску як шлях до легалізації заробітних 

плат.  

Друга частина – це питання об'єднання фондів соцстраху, до яких, я 

думаю, що у всього суспільства є величезні питання - щодо того, як 

формуються бюджети за рахунок людських, наших з вами, коштів, а 
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розподіляються у невідомий спосіб. Ми пропонуємо все-таки, з одного боку, 

злити дві структури, які сьогодні виконують подібні функції, а  іншого боку – 

максимально прозора і відкрита діяльність фонду. Це друге питання. 

І третє питання  стосується посилення санкцій за порушення прав 

працівників. Бо коли ми бізнесу даємо, в принципі, посил на те, що ми 

скорочуємо певний фіскальний тиск на них, ми хотіли б все-таки, щоб права 

працівників теж були захищені з точки зору того, що всі вони мають 

працювати легально, всі вони мають заключати трудові договори, на 

працівників не повинен здійснюватися серйозний тиск і звільнятися 

працівники без підстав, порушуючи трудове законодавство зокрема. Тобто 

ми такий, між нами, метод "кнута и пряника" сьогодні бізнесу оговорюємо, 

але  я думаю, що це нормальні відносини, коли йде взаємний процес такої 

спільної роботи влади і безнесу.  

Тому з цих трьох частин складається законопроект, про нього я вчора 

доповідав на Верховній Раді України. Якщо є питання, я готовий відповісти.  

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Там же есть недоразумение по поводу "відсотків". В 

одних законах – 80, в других – 100. И это приведет к правовым коллизиям.  

 

ІЗ ЗАЛУ. Це по лікарняних.  

 

МАТВІЙЧУК В.М. Там написано: "Зменшити норми із 100 до 80, з 80 - 

до 60 і з 60  - до 50 відсотків.   

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Но в других законах остается 100 процентов.  

 

МАТВІЙЧУК В.М. "В других" – це в яких? 

 

ПРЕДСТАВНИК СЕКРЕТАРІАТУ КОМІТЕТУ. Статус ветеранів війни 

і жертви нацистських переслідувань. По закону залишається діяти норма, де 
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чітко сказано, що лікарняний має платитися в розмірі 100 відсотків. Два 

закони і дві різні норми. 

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Здесь казус законодательный. 

 

(Іде загальна дискусія)  

 

МАТВІЙЧУК В.М. Ми могли й помилитися, бо за один день готували. 

Ми подивимося.  

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Но обратите на это внимание. 

 

МАТВІЙЧУК В.М. Хорошо. Дякую.  

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Мы предлагаем – за основу, но вот эти 80 и 100 

процентов, которые в разных законах по-разному будут трактоваться… 

 

МАТВІЙЧУК В.М. Може, так треба: підтримати проект закону, але 

додати туди ці два закони, де пропущені.  

 

ПРЕДСТАВНИК СЕКРЕТАРІАТУ КОМІТЕТУ. Вони не пропущені, 

вони передбачаються, що будуть у розмірі 80 відсотків. Ми будемо 

пропонувати вилучити їх з категорії, де 80 відсотків, і  заплатити все-таки 

100.  

 

МАТВІЙЧУК В.М. Так так і кажіть. 

 

ПРЕДСТАВНИК СЕКРЕТАРІАТУ КОМІТЕТУ. Ці норми діють. Це 

для людей, які передбачені законами про статус ветеранів війни і жертв 

нацистських переслідувань.  
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ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Еще раз: людей, которые были участниками второй 

мировой войны, извините меня, в живых осталось мало. Это не будет 

большая нагрузка на бюджет.  

 

МАТВІЙЧУК В.М. Скажіть, будь ласка, якщо ми тут щось уступаємо, 

що ми будемо робити з інвалідами-чорнобильцями? 

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. По поводу инвалидов-чернобыльцев. Мое мнение – 

это нужно все пересмотреть. Но по поводу участников второй мировой 

войны – вы извините, посчитайте просто, сколько их осталось.  

 

МАТВІЙЧУК В.М. Учасники другої світової війни вже не працюють. 

Їх це не стосується.  

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Для чего эту статью тогда вообще трогать? 

 

МАТВІЙЧУК В.М. Тому що треба навести порядок, так як у всьому 

світі. 

 

РОЗЕНКО П.В. Дивіться. Тут, справді, йде дискусія. На мій погляд, 

через одну таку неузгодженість, Володимире Макаровичу, ми можемо 

втратити взагалі весь законопроект. І там невеличка категорія людей. Я 

думаю, якщо ми в цьому законі напишемо, що для таких двох категорій  

громадян залишається, залишити це, я думаю, що це лише врятує 

законопроект. Тому що я хочу вам відверто сказати, що я би просив усіх вас, 

і завтра буде це питання порушуватися, цей законопроект один із тих, які 

завтра ми будемо пропонувати проголосувати за основу і в цілому. Тому нам 

треба зараз зняти ці всі питання, щоб ми могли далі рухатися.  
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Тому я вважаю, що компроміс був запропонований нормальний, що ми 

прямо в тіло закону включаємо. 

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю.  Может, сразу же  при докладе этого закона автор 

скажет? 

 

РОЗЕНКО П.В. Я думаю, що завтра доповіді не буде, але просто можна 

з голосу сказати про такі речі. 

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Хто буде доповідати? 

 

РОЗЕНКО П.В. Я його, в принципі, вже доповідав. Якщо ще раз треба 

доповідати, то я готовий завтра сказати, що було засідання комітету. 

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. По практике, если из зала идет с голоса поправка не 

от Кабинета Министров, она никогда не проголосуется. А если она будет 

идти от Кабинета Министров, то это однозначно будет проголосовано. 

 

РОЗЕНКО П.В. От дивіться, якщо ви як голова комітету скажете про 

те, що це позиція комітету, і я зі свого боку (як представник Мінсоцполітики) 

підтверджу, то, безумовно, воно буде підтримано. 

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Значит, по такой модели будем подавать.  

 

РОЗЕНКО П.В. Пан Юрій має питання ще, а потім я продовжу. 

 

ШУХЕВИЧ Ю.Р. Слухайте. Вираховується єдиний внесок. Чому 

обмежено тільки до 20 тисяч? Колись було 5 тисяч, потім було 10-12, потім 

20. Але чому не зі всього? 
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РОЗЕНКО П.В. Дивіться, яка ситуація. По-перше, у нас є обмеження на 

нарахування пенсій. Ми врахували це. У нас пенсійна система таким чином 

побудована, що при нарахуванні потім пенсії вона нараховується за певною 

формулою. У нас вона приблизно складає, пенсія, 45 відсотків від тієї 

заробітної плати, яку людина отримує, з якої сплачує вона внески. У нас 

сьогодні на законодавчому рівні чітко зафіксовано, що пенсія не може бути 

більше 10 тисяч гривень. Це є обмежено законодавством. Якщо ми говоримо 

про те, що ми піднімаємо цей період заробітних плат до 30 тисяч,  до 40 

тисяч гривень, нам треба, вибачте, платити людям пенсії по 20-25 тисяч 

гривень, що несприйнятно для суспільства. Тому це є нормальне обмеження. 

Це світова, скажемо так, практика, щоб, з одного боку, не заганяти високі 

зарплати в тінь, а з іншого боку – зберігати певну соціальну справедливість. 

Хоча я згоден з вами, що цю модель важко пояснювати.  

Ми вийдемо до Верховної Ради України трохи з іншими принципами  

пенсійної системи, коли ми будемо говорити про те, що люди, які мають 

високі достатки, не повинні користуватися тільки солідарною системою, а 

вони повинні використовувати механізми недержавного пенсійного 

страхування, коли це буде стимулювати тих людей, які мають високі 

прибутки, іти туди, а не отримувати від солідарної системи великі пенсії.  

Тому це питання є, це питання стоїть. І не перший раз воно виникає. І 

ми дамо відповідь на нього, я думаю, дуже скоро.  

 

МАТВІЙЧУК В.М. Я прошу вибачення. Я тільки додам. Може, я щось 

плутаю, але в новому законопроекті передбачено, що максимальна величина 

бази нарахування єдиного внеску є 80 мінімальних заробітних плат. Це десь 

приблизно 104 тисячі гривень. Але з цієї суми буде сплачуватися внесок не 

такий, як до двох мінімальних заробітних плат там, 41 відсоток, а з різниці, 

наприклад, 100 тисяч мінус дві мінімальні, 2 тисячі 600, буде сплачуватися 

25 відсотків, не так, як до двох мінімальних 41 відсоток.  
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ІЗ ЗАЛУ. В продовження теми. В 2005 році (і це була маса пенсій 

призначена) люди сплачували внески, тоді було 4 тисячі. От у мене зараз в 

таблиці. 4100 було обмеження. В той же час мали дехто по 100 тисяч. До 

цього часу це не перераховано, пане Розенку, ви знаєте це.  

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Я прошу прощения, но это  не совсем предмет 

ведения нашего комитета. А у нас повестка дня на 12 пунктов.  

 

РОЗЕНКО П.В. От я коротко відповім. Якщо ми рухаємося в Європу, 

давайте керуватися європейськими принципами. Мені теж не подобається, 

що люди отримують по 20 тисяч пенсії. Але ми повинні знати, що закон 

зворотної сили не має. Це європейський принцип. Ми не можемо сьогодні 

прийняти рішення… 

 

ІЗ ЗАЛУ. Але він не сплатив внески з тієї суми.  

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Я прошу прощения, но это не в ведении нашего 

комитета. У нас  на 12 пунктов повестка дня, и очень важных. Мы сейчас 

просто углубимся в теоретическую дискуссию. Це податковий комітет. И 

пусть каждый делает свою работу.  

Я предлагаю принять решение по второму вопросу, по поводу 

законопроекта 1573 с той добавкой, что говорили.  

 

ІЗ ЗАЛУ. За основу і в цілому з урахуванням того, що ми сказали. 

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. То, что мы говорили – з урахуванням двох законів. 

Два закона – это о жертвах нацистских преследований и о статусе ветеранов 

войны. За основу и в целом, но с учетом нашей правки. Давайте проголосуем 

этот вопрос. Кто за?  Единогласно. Спасибо.  
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Переходим к третьему вопросу. Проект Закону про внесення змін та 

визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України, 

реєстраційний номер 1577.  

Володимире Макаровичу, доповідайте, будь ласка. 

 

МАТВІЙЧУК В.М. Шановні народні депутати! З першого дня 

незалежності України у нас пішло знищення незалежності України, тому що 

приймалися популістичні закони, які не можуть бути забезпечені 

фінансовими ресурсами. От ми зробили інвентаризацію, що таких законів на 

сьогоднішній день, які є, які діють, які повині діяти, є на суму десь 436 

мільярдів гривень із 618 мільярдів зведеного бюджету цього року. Вони не 

виконуються. Ми обманюємо народ. Це може привести до катастрофи. Тому 

виходячи з цього, а також з необхідності збільшити видатки на оборону і 

безпеку держави, я вже назвав цифри, 86 мільярдів, там, дійсно, треба і тим 

дітям, які там воюють, платити нормально, щоб вони отримували нормальне 

грошове забезпечення і так далі, ми запропонували законопроект, який в 

якійсь мірі, не в повній, але в якійсь мірі все-таки зменшує оті норми законів, 

які є.  

Ну, хочу наголосити, що цим законопроектом передбачені в першу 

чергу значні норми по обмеженню видатків соціального захисту працівників, 

які працюють в органах влади. Я говорив на сесії Верховної Ради про це. От 

Закон "Про державну службу". Так, хочеться, щоб люди отримували більше. 

Він набуває чинності з 1 січня 2015 року, вже його переносили, по-моєму, 

два рази. 28 мільярдів. Грошей немає. Йде мова про удосконалення 

нарахування спеціальних пенсій. От у нас було 90 відсотків до зарплати, ми 

були вже довели до 80 відсотків. В цьому році закон прийнятий – 70 

відсотків. Ми пропонуємо зменшити цю норму до 60 відсотків для 

нарахування спеціальних пенсій. Тому що яка різниця між бухгалтером, який 

у Мінфіні працює, і бухгалтером на підприємстві, де 40 тисяч людей? Навряд 

чи є якась різниця. А чомусь на пенсію воно впливає.  
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Значить, є ще така одна норма, це спеціально для заступників міністра 

фінансів, що от, припустимо, можна піти у відставку, наприклад, у 30 років і 

отримувати до досягнення пенсійного віку, а ми ж його продовжимо, зараз 

60, значить, я надіюсь, що до 80-и, і він буде отримувати 85 відсотків оклад, 

ранг і вислуга. Хіба це є нормальна норма? Чому немає такої норми, 

наприклад, у металурга чи у шахтаря? От особливо шахтарі чи "проходчики", 

чи як там вони називаються, які отримують велику зарплату. 25 тисяч вони 

отримують – 20 тисяч пенсія. То там буде більш заслужено. 

Ще йде мова про таке. От перерахунок пенсій спеціальних 

журналістам, державним службовцям, науковцям і так далі – останній раз 

перерахунок пенсій здійснювався у 2008 році. Чому? Тому що вони 

прив'язані – тільки на одну гривню підвищили посадовий оклад, пенсію 

потрібно перерахувати, бо в пенсію нараховуються премії і так далі. Вже 

сьогодні яка людина йде на пенсію, у неї пенсія більша, ніж у тієї, яка 

вийшла до 2008 року. Ми пропонуємо це відмінити, щоб був такий 

перерахунок, як і в трудових – за окремими рішеннями, при вишуканні 

відповідних ресурсів і так далі.  

Звичайно, ви зараз, може, мене виставите з цього кабінету, але є 

пропозиція відмінити видатки на виконання  депутатських повноважень. Що 

хочете робіть зі мною. 

 

ІЗ ЗАЛУ. Та сидіть. 

 

МАТВІЙЧУК В.М. Так де сидіти, тут чи там?  

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Хит сезона Кабинета Министров был, когда он 

предложил в 2015 году сократить депутатов: из 450 оставить 150. 

 

ІЗ ЗАЛУ. Ні-ні. Це  не була позиція Кабінету Міністрів, а експертного 

середовища. 
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МАТВІЙЧУК В.М. Це не експертного середовища, це я назвав таку 

цифру.  

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Теперь вопрос: а как это можно сделать? 

 

МАТВІЙЧУК В.М. Дуже просто: з наступних виборів. Зараз це не  

можна зробити.  

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Там написано: для экономии бюджета 2015 года. 

 

МАТВІЙЧУК В.М. Ничего подобного. 

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Я вам покажу.   

 

МАТВІЙЧУК В.М. Покажіть, де в документах Міністерства фінансів 

це написано. Якщо хтось написав, то той не розуміє, що з нинішнього складу 

скоротити неможливо. Це документ не Міністерства фінансів. Я за нього не 

відповідаю. 

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Дайте  я договорю. В том, что было роздано на 

фракциях народным депутатам, написано, что в целях экономии 424 

миллионов в бюджете 2015 года сократить количество депутатов  с 450 до 

150. 

 

МАТВІЙЧУК В.М. Нет. 

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю.  Я вам дам эту книжечку в подарок, то, что раздали 

народным депутатам. Это была первая статья. Последняя статья, там  было 
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много чего еще перечислено, там было: сократить с 280 тысяч  депутатов 

всех уровней до 80 тысяч депутатов. 

 

МАТВІЙЧУК В.М. Це наша пропозиція. 

 

 ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Ничего, что они все работают бесплатно? 

 

МАТВІЙЧУК В.М. А скільки грошей витрачається на їхню безплатну 

діяльність? 

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Дайте договорить. Вы эту бумагу даете на 

Верховную Раду,  а я обычно читаю первый и последний пункты, у меня 

такая привычка. Вот я читаю первый пункт: сократить с 450 на 150, это 

"конструктивно". И последний пункт: опять сократить депутатов. Тогда я 

предлагаю оставить одного премьер-министра и сократить все министерства 

в целях экономии бюджета. То есть, если мы доходим до абсурда, тогда так. 

 

ШУХЕВИЧ Ю.Р. Шановний пане заступнику міністра! Так, як наша  

Верховна Рада тепер працює, то, я думаю, можна було б обмежитись і не 150 

депутатами. Скільки у нас фракцій, шість? Значить, шість голів фракцій, 

вони збираються в кабінеті Голови Верховної Ради, все вирішують, а потім 

приходять на засідання фракції і говорять, що вирішено те-то й те-то, 

голосуйте. А для чого голосувати? Вони ж можуть там, у Гройсмана, 

проголосувати. Отака пропозиція для депутатів – скоротити до п'яти чи до 

шести. 

 

МАТВІЙЧУК В.М. Я вам дуже вдячний. Аж на душі легше стало. Я 

піду навіть лотерею сьогодні куплю. Що це сьогодні за день такий? 
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ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. У пана Шухевича всегда очень конструктивные 

предложения. Переходим к третьему вопросу. 

 

МАТВІЙЧУК В.М. Уряд не приймав  ніяких рішень про скорочення ні 

народних депутатів ні депутатів місцевого рівня.  

 

ІЗ ЗАЛУ. А ви що,  можете прийняти таке рішення? Ви закони читаєте? 

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Все, закончили дискуссию.  

 

МАТВІЙЧУК В.М. Значить, уряд може прийняти рішення по 

законопроектах. Так я говорю, якщо ви знаєте, що уряд може подати 

законопроект  будь-який. Рішення  по законопроектах – в межах компетенції 

уряду.  

 

РИБЧИНСЬКИЙ Є.Ю. Так ви ж так і кажіть із самого початку. 

 

МАТВІЙЧУК В.М. Я так і казав. 

 

РИБЧИНСЬКИЙ Є.Ю. Трішки не так, не "передьоргуйте". 

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Я прошу прощения. Переходим к третьему вопросу.  

 

ШУХЕВИЧ Ю.Р. Я перепрошую, в мене є питання. А так звані пільги 

як будуть? 

 

МАТВІЙЧУК В.М. Зараз я скажу. Я ж хотів завершити. Ще по 

народних депутатах, бо ви ж потім скажете, що я щось заплутав тут і так далі. 

У нас ще є одна цікава пропозиція по народних депутатах і по міністрах. 
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Зберегти на 2015 рік рівень оплати праці, який є в цьому році із серпня 

місяця. Ви ж підтримуєте це, так?  

 

ІЗ ЗАЛУ. Яка сума? 

 

МАТВІЙЧУК В.М. А це значить, що буде виплачуватись тільки 

посадовий оклад. 

 

ІЗ ЗАЛУ. Скільки це? 

 

МАТВІЙЧУК В.М. У міністрів це біля шести тисяч. І в депутатів, 

наскільки я знаю, теж біля шести, бо це на рівні міністрів народні депутати 

отримують.  

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Давайте вернемся к законопроекту. 

 

МАТВІЙЧУК В.М. Тут же дали пропозиції по пільгах. Значить, у нас є 

пропозиція, щоб усі пільги надавалися лише з урахуванням доходів. Це в тих, 

у кого вони менші, ніж доходи для податкової соціальної пільги. Це 

прожитковий мінімум, помножений на 1,4.  Там 700 з копійками. Це зараз. В 

наступному році буде більше. 

 

ШУХЕВИЧ Ю.Р. Питання. Ну слухайте, дивіться, пільга 

нараховується, а якщо на одну гривню більше, то що, вже не отримає? 

 

МАТВІЙЧУК В.М. Так, виходить так. Немає механізму, як це зробити. 

У нас вже така норма є. От, наприклад, ми в цьому році запровадили 

компенсацію у зв'язку з підвищенням тарифів для тих сімей, у яких  доходи 

менше одного прожиткового. Ну, там теж, на превеликий  жаль, ви 

правильно звертаєте увагу на соціальну несправедливість, але якогось 
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механізму такого, на жаль,  немає. Це дуже малої кількості сімей буде, на 

жаль, стосуватися.  

 

ШУХЕВИЧ Ю.Р. До речі, про пільги. Тут у мене є лист, я потім  

передам представнику Міністерства  соціальної політики, від Товариства 

сліпих. Дивіться, видатки на їх фінансування зменшені на половину. Перше, 

вони недофінансовуються. І приклад мені приводили. У Товаристві сліпих 

працює бухгалтер, це людина здорова, освічена, не може знайти роботу. 

Працює на половину ставки – 800. Кажуть, як нам тепер скоротять 

фінансування, буде отримувати 400 гривень. Хто буде на 400 гривень тепер 

працювати?  Там багато таких питань. Це є перше.  

Друге – проїзд для них.  По-перше, оце фінансування – вони проводять 

і заходи реабілітації і так далі. Як їм скоротити, то ви закриєте їм усе. Це 

стосується і фінансів, ви закриєте їх у хаті. Ви вже їх адаптувати в 

суспільство без певних коштів, коли там їм проводять всякі культурні та інші 

заходи, буде неможливо. 

 Так сам й проїзд. Чому не можна все ж таки хоч у якійсь степені хоча б 

для цієї категорії і подібних залишити той проїзд міським транспортом? 

Причому не треба якийсь там білет. Знаєте, дотація, це дістає 10 гривень на 

проїзд – слухайте, ну там по Києву, по Львову, це дві поїздки туди й назад – і 

вже грошей немає. Якщо 50 гривень дасте, знаєте, є ризик, що вони просто 

проїдять їх. Є пропозиція, щоб членський білет Товариства сліпих був би 

таким талоном проїзним (і то достатньо) на міському транспорті. Це не 

говориться про літаки і поїзди. 

 

МАТВІЙЧУК В.М. Можна я коментар дам?  Перше питання. Я не 

знаю, хто назвав вам  цифру, що зменшились видатки на підтримку 

громадських організацій інвалідів та ветеранів. У нас в цьому році є 78,7 

мільйона, в наступному році – 76,1. Наче зменшення трішки, але це 
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зменшення за рахунок нарахування  зменшення на заробітну плату, тому 

ніякого зменшення видатків на утримання громадських організацій немає.  

Щодо вашого другого питання, що стосується пільгового проїзду. 

Шановний народний депутате, зверніть увагу, що згідно з тими категоріями, 

які мають право сьогодні на проїзд, нам потреба у видатках складає 17 

мільярдів гривень. У бюджеті передбачено 1,6. Коштів немає. От 

страйкували транспортники Києва якраз через це.  

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. У меня другое предложение. Одну минутку! Я 

понимаю, что в бюджете денег нет. Я понимаю, что бюджет нужно 

принимать. У меня другое предложение. У меня такое просто чувство, что 

подошли к этому закону приблизительно следующим образом: вот все 

полностью убрать. У меня предложение не "зупинити дію" полностью всех 

законов, а приостановить на один год. Чтобы можно было в течение года 

нормально сесть, во-первых, это легко объяснить людям, что мы это 

останавливаем на 2015 год тяжелый, что мы в течение года поработаем 

хорошо с законопроектами и выведем действительно ту ситуацию реальную, 

которая есть. 

 Естественно, я с вами абсолютно согласен, что за 23 года 

независимость Украины уничтожалась популизмом. И это правильно: когда-

то нужно процесс обнулить и сделать его человеческим. Поэтому у меня 

именно такое предложение: на год приостановить все действия этих законов.  

 

СУШКЕВИЧ В.М. Можна?  

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Да, конечно. 

 

СУШКЕВИЧ В.М. Шановний Олександре Юрійовичу! Шановні 

колеги! Ви знаєте, я вважаю, це моя думка особиста, як людини, яка 

займається понад 20-30 років питаннями, які пов'язані з людьми з 
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інвалідністю, сьогодні займаюся правами людей з інвалідністю, сьогодні 

позбавляти   людину з інвалідністю  (чи без ніг, чи без очей, чи без рук, чи з 

церебральним паралічем, чи спинальника), позбавляти його безкоштовного 

проїзду не можна категорично. У нас сьогодні головна проблема будь-якої 

людини з інвалідністю – це соціальна ізоляція. 

 Я вдячний пану Шухевичу, який є людиною начебто й не ізольованою, 

і питання далеке від нього з точки  зору  втручання в соціальну політику, але 

він дуже мудро сказав про те, що сьогодні дезадаптація, м'яко кажучи, буде.  

Це просто не буде виживання. Я хочу нагадати, що в інших законах, які 

подаються Кабміном сьогодні до Верховної Ради, передбачається, що 

прожитковий мінімум не буде змінюватись в наступному році цілий рік, до 

грудня наступного року. Тобто всі соціальні виплати, які є похідними від 

прожиткового мінімуму, вони не будуть перераховуватись. Тобто вони 

залишаться на рівні цього року. Що буде з цінами, іншими моментами по 

життю для людини без рук, без ніг, без очей – ви розумієте. В цій ситуації 

лишити повністю безкоштовного проїзду інвалідів в громадському 

транспорті, для поїздки на лікування, на реабілітацію! 

 Шановні колеги, давайте подумаємо  просто  про переселенця, не воїна 

АТО, переселенця без ніг або з дитиною-інвалідом. Що будуть робити ці 200-

300 тисяч інвалідів звідти, які живуть в Одеській, Миколаївській, Львівській, 

Дніпропетровській областях? Їм треба їздити, їм треба якось жити. Реально 

сьогодні  скільки законів, от у цьому проекті 1577, по кожному з них, 

учаснику бойових дій, інваліду-афганцю, ми забираємо в нього пільгу на 

проїзд. Слухайте, без ніг афганець! Що ми йому скажемо? Почекати один 

рік? Подивіться на його пенсію. А я ще додам таку цікаву річ, що вперше ми 

будемо оподатковувати пенсію. Ми країна, де від уряду ідуть пропозиції 

оподаткувати пенсію, і не 10 тисяч, як це було… 

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Давайте придерживаться регламента. 
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СУШКЕВИЧ В.М. Я перепрошую, Олександре Юрійовичу, я хотів би, 

щоб повнота інформації була, тому що реально сьогодні пенсіонер, який 

платить податок на пенсію, раз, який всі соціалні видатки… 

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Это не предмет ведения нашего комитета. Пенсии 

не в ведении нашего комитета.   

 

СУШКЕВИЧ В.М. Пенсии не в ведении вашего комитета, но в ведении 

вашего комитета, как живет человек с инвалидностью в этом обществе, как 

он будет выживать, когда у него при пенсии, которая облагается налогом, 

буде забрано право безплатного проїзду. Я ж не про це. Воно "не в ведении", 

але життя людини,  права людини з інвалідністю все-таки у віданні вашого 

комітету. І про це треба подумати, як він буде виживати.  

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. А меня беспокоит, останется ли государство 

Украина или не останется государство Украина. Я понимаю то, что вы 

говорите, и все остальное, но сегодня вопрос другой стоит: государство будет 

или нет? И это основной вопрос сегодня. 

 

ШУХЕВИЧ Ю.Р. Як не розкрадуть, то буде. 

 

СУШКЕВИЧ В.М. Я хочу вам сказати, що сьогодні схеми по 

"Нафтогазу"  і по інших питаннях, я не буду зараз конкретизувати, вони 

залишились, багато з них залишились. Я можу ще багато розказати, та ви 

знаєте більше  мене, ви фахівець у цих питаннях. Але сьогодні реально 

забрати у людей з інвалідністю таке право, як проїзд безкоштовний, на мою 

думку, неможливо.  

І ще одне питання. Я просто хотів би сказати, а який ресурс має дитина 

з інвалідністю? Вилучається норма про вступ її до вищого учбового закладу. 

Це що, ми  економимо кошти якісь чи ні? А ми вилучаємо також у цьому 
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законі. Дитинка з інвалідністю, вона сьогодні має право поза конкурсом 

поступити у вищий учбовий заклад. Ми що, якісь великі гроші зекономимо і 

вирішимо проблеми АТО? І так багато тут треба ще подивитися по 

законопроекту  1577  ці питання.  Або безкоштовні ліки для деяких категорій. 

Для деяких, подивіться, ми забираємо. Як людина буде виживати? Як вона 

буде жити в цьому суспільстві, яке в такому стані?  

Тому я хотів би, щоб ви на це звернули увагу. Моя пропозиція  все-

таки, щоб  комітет підтримав те, що торкається інвалідів по безкоштовному 

прозду – зберегти. Дякую.  

 

МАТВІЙЧУК В.М. Шановні присутні! Я б іще попросив якось, що от, 

припустимо, одне питання сказали, щоб можна було прокоментувати, бо я ще 

можу забути. Наприклад, було сказано, що позбавляються проїзду воїни 

АТО. Ні. 

 

СУШКЕВИЧ В.М. Ні-ні. Афганці - я сказав.  

 

МАТВІЙЧУК В.М. Учасники бойових дій. 

 

СУШКЕВИЧ В.М. Учасники бойових дій-афганці. Я про воїнів АТО  ні 

разу не казав.  

 

МАТВІЙЧУК В.М. Добре. Значить, АТО – ми зафіксували, не 

відміняється проїзд. 

 

СУШКЕВИЧ В.М. Я про це не казав взагалі.  

 

МАТВІЙЧУК В.М. Вступ до вищих навчальних закладів.  

 

ІЗ ЗАЛУ. Вони йдуть по другій статті, всі учасники бойових дій. 
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МАТВІЙЧУК В.М. Ні-ні, там є спеціально для "атошників" в законах 

про військовозобов'язаних, значить, що в порядку, визначеному Кабміном. 

Немає відміни. 

Друге. Давайте приймати рішення про вступ до вищих навчальних 

закладів без конкурсу – немає питань. 

 

СУШКЕВИЧ В.М. Я про діток з інвалідністю. 

 

МАТВІЙЧУК В.М. Однак я би не хотів ходити до хірурга, який 

поступив у вищий навчальний заклад без конкурсу. А в нас уже маса 

категорій, які поступають без конкурсу.  

Далі. Наприклад, що стосується того, що на один рік призупинити. Ви 

знаєте, я би погодився з цим, що на один рік, щоб якось, бо війна йде, 

заспокоїти людей і так далі. Але з практики я знаю, що через рік народні 

депутати вже не приймуть ніяких рішень. Я це знаю. Давайте візьмемо тоді 

зобов'язання, що через рік буде  прийнято рішення.   

 

(Іде загальна дискусія)  

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Совершенно не факт, что в следующем месяце не 

появится опять сто законов от народных депутатов и мы возобновим то, что 

было 23 года. Поэтому это палка о двух концах. Это зависит от самих 

народных депутатов. Это первое. Поэтому у меня было предложение – на 

год. А в  дискуссии по поводу инвалидности – министру слово.  

 

РОЗЕНКО П.В. Ну, мені важко вступати в цю дискусію, тому що я як 

міністр соціальної політики, очевидно, той біль, який нам Валерій 

Михайлович тільки що передав, безумовно, підтримую і розумію. Але, 

колеги, є інша сторона медалі. Тут не лише питання економії коштів. 
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Питання в тому, це відверто, що ми 24  роки обманювали людей. У нас немає 

безкоштовного проїзду. Хтось має за це платити. У нас немає безкоштовного 

водія, який сідає у транспортний засіб і безкоштовно везе людей. У нас 

безкоштовно не оновлюються транспортні засоби. Я думаю, що наш 

колишній міністр транспорту може це підтвердити. У нас безкоштовно не 

їздить метро і  ми не даємо пільги метрополітену. І ми, держава, все одно 

платимо по якихось схемах, які перетворилися на корупційні схеми, 

відшкодовуємо цим надавачам транспортних послуг проїзд пільгових 

категорій. Ми платимо за це. Це не безкоштовний вид транспорту.  

Безумовно, ми звикли за 24 роки, що людина може зайти в транспорт і 

не платити за це кошти, але держава у цього ж самого інваліда  24 роки 

забирала із однієї кишені, недоплачувала йому державну і соціальну 

допомогу і платила через корупційні, ще раз, схеми відшкодування 

пільгового проїзду транспортним підприємствам. Бо, вибачте, ми всі чудово 

знаємо: в кінці року транспортне підприємство приносить звіт, де протягом 

року він перевозить 90 відсотків пільговиків. Ну слухайте, це ж неправда! 

Так, Володимире Макаровичу? 

 

МАТВІЙЧУК В.М. Так. 

 

РОЗЕНКО П.В. 90 відсотків пільговиків я перевожу! А як я можу це 

перевірити? І ніхто цього перевірити не може!  

 

СУШКЕВИЧ В.М. Але ж інвалід не винен у цьому! 

 

РОЗЕНКО П.В. Правильно! Валерію Михайловичу, це питання не до 

інваліда. Це боляче,  це неприємно. 

 

РИБЧИНСЬКИЙ Є.Ю.  У державі є схема. А ми маємо скасувати схему 

і дати прозорість.  
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РОЗЕНКО П.В. Я розумію, це важко, але ми повинні знати, і це вся 

світова практика, що людина заходить в транспорт – вона має заплатити. І ми 

повинні знати, що ці кошти надійдуть транспортному підприємству.  

 

ІЗ ЗАЛУ. А людині треба допомагати коштами.  

 

РОЗЕНКО П.В. А людині треба допомагати коштами. 

 

СУШКЕВИЧ В.М. Так не робиться ж цього.  

 

ІЗ ЗАЛУ. Этот круг нужно когда-то заканчивать. 

 

СУШКЕВИЧ В.М. Круг замкнется на инвалиде, у которого заберут. 

Сделайте сегодня ваучер инвалиду на безкоштовний проїзд.  

 

РОЗЕНКО П.В. Це буде ще дорожче, Валерію Михайловичу. Найкраще 

– це гроші, коли він заходить і платить. Розумієте? Так робиться в усьому 

світі. Я зараз не як міністр соціальної політики говорю. 

 

МАТВІЙЧУК В.М. Пане міністре! Це була не ваша пропозиція. Це 

була моя пропозиція – по проїзду. Тому щоб ви на нього не казали, що це він 

вніс пропозицію. Це була моя пропозиція. Я фінансист. Я з фінансової точки 

зору міркую. Може, неправильно, тоді вибачте мені. 

 

РОЗЕНКО П.В. Колеги! Просто зараз настав час, іншого часу не буде. 

Відтягнемо на рік – через рік те ж саме буде. Повірте! Це боляче, це важко, 

але це треба нам усім пережити, щоб змінити цю філософію соціальної 

політики в цілому.  
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ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Павел Валерьевич! Я не предлагал оттянуть на год, 

я предлагал закон принять и остановить на год, для того чтобы людям 

объяснить, что  в течение года власть все это систематизирует и будет давать 

помощь инвалидам вот так и вот так. То есть, человек должен понимать, что 

это, во-первых, систематизирует правительство, за год оно должно 

разработать и выполнить все, что нужно сделать. 

 

РОЗЕНКО П.В. Олександре Юрійовичу, найкращий механізм – це було 

б через прожитковий мінімум людям компенсувати. 

 

РИБЧИНСЬКИЙ Є.Ю. Доведеться взяти слово самому. Мені дуже 

подобається те, що сказав пан міністр, те, що сказали ви, і репліка шановного 

Валерія  Михайловича.  Але той, хто розподіляє пільги, той їх і має. Ці пільги 

не надходять здебільшого до тих, хто має їх дістати. Це перше. 

Друге. Є світовий досвід. Ми в цьому ще діти, нам  23 роки. Я  жив у 

Сполучених Штатах Америки, я бачив, що робиться для інвалідів. Ви знаєте 

прекрасно, що пандуси скрізь, туалети для інвалідів скрізь, транспорт для 

інвалідів скрізь. І коли людина платить за інваліда, він бачить, що він буде 

діставати, якщо сам стане інвалідом. У нас якщо я плачу за інваліда, я думаю 

щодня: "Не дай Боже мені ним стати". Я за свій власний кошт роблю  у 

своєму районі пандуси.  

Держава, яка виділяє ці пільги, вона не опікується тим, куди це 

розподіляється. Тому те, що сказав шановний міністр, це є найкраще – 

виділяти точні гроші. І нехай він їздить за ці гроші або не їздить – це його 

право. Послухайте ще. Інваліди з ДЦП не можуть вийти з хати, а ви кажете 

зараз про пільги на проїзд. А ще на тому тижні я від імені всіх наших 

депутатів був на нараді з мером міста, який плакався, він великий, але він 

плакався, він каже: "Я кожен тиждень приїжджаю в "Київавтотранс", який не 

хоче виходити на роботу". А вони не хочуть виходити на роботу, бо немає 

коштів навіть на пальне, не те що на зарплати водіям. А ми зараз знову 
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вганяємо все в схеми. Давайте відмовимося від схем, давайте точну суму 

будемо давати інваліду, а він буде вирішувати, виходити з хати чи ні. Це моя 

пропозиція. Дякую.  

 

РОЗЕНКО П.В. Олександре Юрійовичу, вибачте. Я вам щиро дякую, 

що ви мене прийняли, але в мене зараз нарада у Президента о 17-й годині. 

Валерію Михайловичу, я прошу вибачити за мою позицію, але я прихильник 

насправді монетизації в даному випадку цієї пільги. Ось мій колега – Василь 

Васильович Шевченко, перший заступник міністра призначений, афганець, а 

я вже мушу йти. Дякую за увагу.  

 

ШУХЕВИЧ Ю.Р. Пане міністре, візьміть лист. Це від львівського 

Товариства сліпих.  

 

СУШКЕВИЧ В.М. Я от хочу просто один приклад навести по суті того, 

що зараз відбувається. От сидить шановний Михайло Віталійович Гаврилюк. 

А в нього є, може, він знає чи не знає, 3-4-5 безногих хлопців з Майдану. То 

щоб ви знали: зараз ви підтримаєте цей законопроект – і починаючи з січня ці 

безногі хлопці будуть без усяких компенсацій, і компенсаторні ті речі, про 

які ви правильно говорите, але ж вони не зроблені. Дивіться, який механізм 

дурний: спочатку забрати пільгу, а потім подумати, як підтримати адресно 

інвалідів.  

 

РИБЧИНСЬКИЙ Є.Ю. Давайте одночасно це робити. 

 

СУШКЕВИЧ В.М. Почитайте, чи це зроблено. Я ж про це й кажу. 

Якщо ми хочемо все як потрібно зробити, то спочатку зробіть механізм, що 

його хлопці безногі отримають компенсатор, а потім лишайте пільг. А 

зробили навпаки. Написано: "Забрати учасникам бойових дій". От сидить 
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афганець. У інвалідів-афганців забрати – і нічого не дати. І подумайте, як 

потім через рік - через півтора  чи через півроку щось зробити.  

 

РИБЧИНСЬКИЙ Є.Ю. Це чиста маніпуляція.  

 

СУШКЕВИЧ В.М. Це так записано. 

 

РИБЧИНСЬКИЙ Є.Ю. Це так записано, але ми маємо переписати. 

Давайте перепишемо. Давайте цей механізм пропишемо, що ми, забираючи 

пільгу, даємо натомість гроші в руки. 

 

СУШКЕВИЧ В.М. Це нереально. 

 

РИБЧИНСЬКИЙ Є.Ю. Давайте тоді нічого не приймати. Або на рік, 

дійсно, прийняти. 

 

СУШКЕВИЧ В.М. А як їм цей рік жити? 

 

БУРБАК М.Ю. Цей Кабмін працював дев'ять місяців, який одразу ж 

запропонував, що треба всі пільги знімати, але тоді казали, що не на часі, бо 

вибори, вибори, вибори. Настав час – і їх все ж таки знімають. Тому що 

"Укрзалізниця" банкрут буде на сто відсотків, якщо ми будемо возити 

кожного року 20 мільйонів пільговиків. Ми півкраїни возимо безкоштовно. 

Вони не платять гроші.  

Можна сказати й далі, що декілька разів брав участь у конкурсах по 

розподіленню маршрутів у містах. А там у конкурсній комісії сидять 

представники ветеранських організацій, організацій інвалідів. Кожний 

конкурсант для того, щоб заробити собі більшу кількість балів, пише: 

"Безкоштовно провожу двох пенсіонерів або двох інвалідів". Це його  власна 

воля. Тобто це можна врегулювати на місцевому рівні. Давайте не забувати, 
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що згідно з концепцією децентралізації влади цим будуть займатися органи 

місцевого самоврядування, які будуть отримувати податки.  

Далі. Якщо ми цього не зробимо, міського транспорту не буде, 

залізниці не буде і відновимо гужовий транспорт. Я не знаю, чи будуть 

їздити на ньому інваліди. Це правда. Так воно і є. Ми стоїмо перед прірвою. 

Так, це непопулярний крок і ми повинні його  зробити.  

 

МАТВІЙЧУК В.М. Але компенсатори повинні бути. 

 

БУРБАК М.Ю. Компенсатори? Потрібно монетизацію зробити. Я так 

розумію, що Росія – найкращий приклад. Ви знаєте, що в Росії монетизація 

пройшла досить успішно, але все ж таки Герой  Радянського Союзу, якщо він 

хоче їхати безкоштовно, з нього знімаються гроші. Це не пільга, він має 

заплатити за це.  

 

СУШКЕВИЧ В.М. Але йому платять. 

 

БУРБАК М.Ю. Так давайте. Наступний крок, це пропозиція до 

Кабміну, коли завтра буде представлятися цей документ  у Верховній Раді,  

сказати, що ми беремо на себе зобов'язання розробити монетизацію пільг.  

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Я предлагаю все-таки выслушать мое предложение 

– призупинити дію на рік. Я абсолютно уверен, что все заинтересованы как 

можно быстрее разработать все механизмы, которые нужно, для инвалидов и 

ветеранов. Но в сегодняшней ситуации оставлять так, как есть, невозможно, 

как бы это не было болезненно. Я абсолютно уверен, что и волонтерские 

движения, и многие люди, которые занимаются благотворительностью, будут 

помогать, действительно, инвалидам, которым это нужно. Но на 

сегодняшний момент, если у нас не будет гражданского общества и мы все 

друг другу не будем помогать, то страны больше не останется.  
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Поэтому у меня предложение к Министерству финансов все-таки 

обсудить вопрос, чтобы дать публичный ответ людям, почему это сейчас 

делается, какая перспектива дальше. В этом случае я говорю как политик. С 

другой стороны, обеспечить то, что никаких новых законов в течение года 

приниматься не будет и говорить, что, ребята, со всеми законами 

популистскими – до свидания, они уже все есть. Это второе.  

И третье – действительно разработать систему, как можно им платить. 

Зная сегодняшнего министра социальной политики, который действительно 

душой за это болеет, и госкомитеты, в ведении которых это находится, я не 

думаю, что это большая проблема – разработать эти законы, сделать 

монетизацию. Но если мы сейчас в бюджете этого года это не прием, то 

ничего не останется, как выйти Арсению Петровичу и объявить дефолт в 

стране. И тогда, извините меня, при объявлении дефолта в стране вопрос уже 

не будет стоять, бесплатно мы ездим на поездах или платно. Они просто 

ездить не будут. И этот вопрос вообще уже не будет стоять. Не на чем будет 

ездить. И это нужно понимать. 

 А по поводу людей, пострадавших на Майдане, или людей, 

пострадавших в АТО, я абсолютно уверен, что у нас уже настолько высокое 

гражданское общество становится в стране и настолько выросло сознание 

людей, что эти все вопросы будут решены.  Вот мое предложение. Конечно, 

меценатство и волонтерство. Но мое предложение такое. 

 

СКРИПКА Н.С. Шановний пане Голово! Шановні народні депутати! 

Присутні! Наталія Скрипка, виконавчий директор "Національної Асамблеї 

інвалідів України".  Ви знаєте, емоції просто переповнюють. Я як громадянка 

України хочу жити в цій Україні, в цій країні, і сподіваюсь, що вона в нас  

буде.  

З приводу транспорту. Ви знаєте, я думаю, принаймні половина в цій 

залі, ви їздите маршрутками міста Києва? Я їжджу. Ви можете хтось сказати, 
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коли вам давали квиток? Ніколи. А коли ти кажеш водію: "Дайте квиток", - 

обурення серед пасажирів і від водія.  

За останні 10-15 років, а можливо, й за всі роки незалежності України, 

всі реформи, які ми намагаємося  зробити, а я вважаю себе частиною цієї 

держави, хоча я представляю громадянське суспільство, отих найбільш 

незахищених, ми робимо всі реформи  за рахунок найбідніших, найбільш 

соціально незахищених. Пенсійна реформа – за рахунок інвалідів і жінок, а 

не за рахунок легалізації бізнесу. А зараз, те, що ми обговорюємо, про рік – 

сказати людям з інвалідністю "потерпіть", слухайте, вони терплять все своє 

життя від народження або від травми, з якою зіткнулися. А можливо, 

легалізувати отой бізнес перевізників? Тому що немає квитка – не 

пораховано, скільки пасажирів було за день, і кошти ці не йдуть в бюджет. 

 

СУШКЕВИЧ В.М. 90 відсотків – така цифра сьогодні прозвучала – не 

йде в бюджет від перевізників. 

 

БУРБАК М.Ю. Я перепрошую, от ви зараз збурюєтесь, а в мене було 

десь 20 громадських організацій і перевізників, у червні пікетували  Кабмін, 

я з ними зустрічався, всі казали: "Не вбивайте наш бізнес. У нас сім'ї. Нам 

треба їх якось годувати". Якщо ми всі говоримо про громадянське 

суспільство, не можна окремий сегмент вилучати від нього.  

 

СКРИПКА Н.С. Можлива легалізація, але не за рахунок людей з 

інвалідністю.   

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Какое предложение? Сейчас нужно принять 

решение по этому вопросу. Не принимать этот вопрос? Все оставлять как 

есть? 

 

СУШКЕВИЧ В.М. По инвалидам не принимать.  
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СКРИПКА Н.С. По інвалідах не приймати. Це за рахунок найважчих 

категорій населення.  

 

СУШКЕВИЧ В.М. Найбільш незахищені категорії. 

 

СКРИПКА Н.С. Валерію Михайловичу, дозвольте сказати ще кілька 

слів. У мене перед очима мої працівники секретаріату, до яких я зараз 

прийду. Ви говорите про 1 700 гривень. Дівчина, друга група інвалідності, 

епілепсія  - щоб вона не падала на асфальт, їй потрібно 920 гривень на місяць 

на піґулки. Ми її взяли на роботу. Ми громадська організація. 2 500 гривень – 

це з грантами, з коштами державної підтримки. Дякую Міністерству 

соціальної політики за цю державну підтримку, що ми маємо можливість 

працевлаштовувати цих людей. Але якщо приплюсувати зарплату і її пенсію 

по інвалідності, а пенсії не вистачає навіть на протисудомні піґулки, це буде 

більше ніж 1 700 гривень, і на неї пільги розповсюджуватися не будуть.  

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Да страны не будет! Вы не понимаете, что 

происходит! Завтра страны не будет! 

 

БУРБАК М.Ю. Взяти 1700 гривень не буде де.  

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Такой валюты, гривни, не будет. 

 

СКРИПКА Н.С. Але ж ви зараз пропонуєте, ви кажете: "Добре, 

відміняємо пільги, але дамо грошима". Ви ж самі підтверджуєте, що  грошей 

немає. Ви ж не дасте цих грошей! Їх немає в держави.  

 

СУШКЕВИЧ В.М. І ніхто їх не дасть.  
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СКРИПКА Н.С. Ми розуміємо, що безкоштовний проїзд і безкоштовні  

ліки – це трохи віртуально, дещо віртуально. Ми розуміємо, що це не 

безкоштовно, хтось за це платить, але для цієї конкретної людини, для неї 

особисто це безкоштовно.  

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. А вы знаете, сколько людей со справочками 

инвалидности, которые ездят бесплатно? 

 

СКРИПКА Н.С. Це вже питання до держави.  

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. А как же можно отрегулировать по-другому? 

 

СКРИПКА Н.С. Це вже питання до тих, кому совість дозволяє видавати 

цю довідку.  

 

РИБЧИНСЬКИЙ Є.Ю. Сліпого ми бачимо, на візку ми бачимо. А от 

людина заходить жива-здорова з посвідченням – і він їздить. Тут же ситуація 

така, що совісті немає. В суспільстві немає совісті, на жаль. От пан 

Дерев'янко знає це точно, йому видавати. Ті, хто були, не всі прийдуть, а хто 

не були, прийдуть. 

 

СКРИПКА Н.С. Я просто звертаюсь до вашої свідомості, що  

постраждають ті, які реально живуть із цими проблемами.  

 

РИБЧИНСЬКИЙ Є.Ю. Дивіться. От давайте все це залишимо, а потім, 

дійсно, не буде звідки брати. 

 

СУШКЕВИЧ В.М. Пане Рибчинський! Питання ж не в цьому.  

 

СКРИПКА Н.С. Ви мене не чуєте. Я про легалізацію. 
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СУШКЕВИЧ В.М. Ви кажете про пропозиції. Яка пропозиція – я вам 

кажу: запровадити цю норму за умови, якщо буде зроблений компенсаторний 

адресний механізм по  оплаті проїзду. Будь ласка. Це цивілізований варіант. 

А взяти просто зараз знищити інваліда, просто забрати, мовляв, ми потім 

подумаємо. А як же він цей рік проживе? Друзі! Як він цей рік проживе? 

Послухайте! От сидить афганець. Ви спитайте, що йому скажуть афганці 

завтра?  

 

ШУХЕВИЧ Ю.Р. Слухайте. Я вже десь півроку чую, що треба 

відмінити, треба компенсувати монетарно і так далі. Говориться півроку, але 

правильно зауважують, що не зроблений той механізм, не відпрацьований. А 

говорять півроку. То чому треба було півроку говорити, а тепер брати 

відміняти? 

 

СУШКЕВИЧ В.М. А інвалід стане винен.  

 

ШУХЕВИЧ Ю.Р. Так, а інвалід винен.  90 відсотків їздять без квитків, а 

морди, дійсно, здорові. Сам знаю, як у тому ж Червонограді здорові люди 

ходили і діставали на  ЛТЕК довідки, що вони хворі силікозом, а то хвороба 

професійна шахтарів. А він шахти не бачив. Бачив здалека той терикон. Вони 

мають посвідчення і так далі.  

Тут є цілий комплекс проблем. І коли тепер говориться про монетарну 

політику, що треба компенсувати, дивіться, але ж нічого не робиться. І тому, 

дійсно, пройде півроку, пройде рік, пройде двадцять років, але я не 

впевнений, що воно буде зроблено. А говорити дуже гарно. І той же прем'єр-

міністр говорив, його слова. А чому ж не розробив? А тепер нам підсовує 

бюджет. І вчора перед засіданням приносять – слухайте, перераховувати 

сторінки треба цілу  годину! 
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ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Михайле, будь ласка. 

 

ГАВРИЛЮК М.В. Я хотів би трішки підвести підсумки. Дивіться. Я 

послухав дуже уважно одну й другу сторони. Послухав і зробив свій 

висновок: перед тим, як щось у людини забрати, треба їй щось дати. Ми зараз 

хочемо забрати від людей ту мізерну пенсію, яку вони зараз, на даний 

момент, мають. У мене сестра пенсіонер-інвалід по зору, у другої сестри теж 

інвалід є, це дитинка з ДЦП. Що я пропоную? Я пропоную, щоб ці пільги на 

проїзд, які в них є, щоб вони в них залишилися, ці пільги. Давайте ми 

зробимо законопроект, який буде додавати цим людям гроші за проїзд, щоб 

ми начислили їм суму, а тоді ми зможемо зняти ці пільги.  

Давайте ми спочатку пояснимо, що оце ми вам даємо, а це ми від вас 

забираємо. І тоді робіть. Навіщо ми хочемо забрати від них те, що в них є? І 

цілий рік вони не знатимуть, як вони  мають дихати і як вони мають жити, за 

що вони мають харчуватися, за що вони мають платити за ту квартиру. 

Давайте ми їм спочатку щось дамо, щоб щось від них забрати, а то ми від них 

забираємо останнє. Давайте думати правильно. Людям дуже тяжко. Людям 

тяжко виживати. 

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Вы готовы  написать такой закон? 

 

ГАВРИЛЮК М.В. Якщо треба, це ті ж самі інваліди можуть зробити.  

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Да? Почему-то до сих пор никто не написал. 

 

ГАВРИЛЮК М.В. Давайте ми разом будемо це робити. Давайте ми 

разом це придумаємо, давайте ми разом вийдемо з цієї ситуації. Найлегше 

забрати. 
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ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Одну минуту. Мое предложение, я считаю, что 

достаточно компромиссное: на рік призупинити дію. Це перше.  

Второе. Я абсолютно уверен, что когда будет заходить инвалид в 2015 

году в любой вид транспорта, то с него никто не будет по-людски брать 

денег.  

 

СУШКЕВИЧ В.М. Александр Юрьевич, вы верите в это  искренне? 

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Вот я в 2015 году в  это верю.  

 

СУШКЕВИЧ В.М. Тогда вы не ездили в транспорте.  

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Я в 2015 году в это верю.  

 

СУШКЕВИЧ В.М. Попробуйте проехать хоть один раз. 

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Я в 2015 году в это верю.  

 

СУШКЕВИЧ В.М.  За "шкирку" берется инвалид – пошел вон.  

 

БУРБАК М.Ю. Да потому что "з пільгою"  выгоняют его из маршрутки. 

А теперь скажите, как "спинальник", извините, может ехать в маршрутках, 

которые лифтами не оборудованы? О чем мы сейчас говорим? 

 

СКРИПКА Н.С. Питання ж не лише в цьому. 

 

БУРБАК М.Ю. Подождите, так давайте об этом говорить. 

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Я знаю, что количество людей, которые якобы 

чернобыльцы, якобы, извините меня, афганцы, "дети лейтенанта Шмидта", в 



56 

 

этой стране преобладает в разы. И от этого страдает вся экономика страны. И 

когда-то нужно этому положить конец.  

 

ІЗ ЗАЛУ. Это вопрос правоохранительных органов. И все. 

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Мы можем сейчас долго обсуждать и долго 

говорить. Но я считаю, что в этой ситуации, которая есть, у нас есть только 

один механизм. Извините, но надо в какой-то момент обнулить ситуацию и 

начать жить по-новому. Если это не будет происходить, то в ближайшие 2-3 

года в стране вообще ничего не останется. 

 Когда вы говорите о гривне и о помощи другим, не давите на жалость, 

пожалуйста, мы тоже люди. И мы очень много помогаем и тем, кто в АТО 

находится, и инвалидам, и ветеранам. Мы тоже живые люди и не находимся 

сейчас на трибуне, где нужно кого-то агитировать. Это к вам просто большая 

просьба. 

 

СКРИПКА Н.С. Я никого не агитировала.  

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Но если  в стране сейчас не навести порядок в 

течение 2015 года, то просто нам не о чем будет говорить. Давайте 

принимать решение.  

 

ІЗ ЗАЛУ. Можна доповнення? Тут є якраз заступник міністра 

соціальної політики. Скільки вам часу треба, щоб розробити такий 

законопроект? Долучиться ця пані, ми долучимося, Михайло – всі 

долучаємося і робимо цей законопроект, монетизація пільг. Скільки, місяць? 

Є готовий?  

 

СУШКЕВИЧ В.М. Є напрацювання сьогодні трирічні чи чотирьохрічні. 

Їх не довели до кінця. І вина влади української, що довели до того. 
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ІЗ ЗАЛУ. А хто розробляв? 

 

СУШКЕВИЧ В.М. Уряд, попередній уряд. Але зупинились потім.  

 

ІЗ ЗАЛУ. Так попередній був той же самий.  

 

СУШКЕВИЧ В.М. Попередній. "Попереднік". 

 

ІЗ ЗАЛУ. Я зрозумів. 

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Еще раз прошу прощения. Нам нужно принимать  

бюджет. Страна без бюджета жить не может. Я предлагаю еще 

дополнительно: давайте сделаем протокольное поручение в течение тридцати 

дней, это максимальный срок, я абсолютно уверен, что мы в зале этот закон 

примем очень быстро. Но если в стране не будет бюджета… 

 

СУШКЕВИЧ В.М. Вы  думаете, что завтра проголосуют его быстро? 

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Я думаю, что до конца года он будет все равно 

принят. Но я знаю точно, что будет делать премьер-министр. Скажет, что 

если вы не хотите меня поддержать в моих инициативах, я складываю с себя 

полномочия премьер-министра и на этом все закончится. А я хочу, чтобы эта 

страна дальше жила.  

 

МАТВІЙЧУК В.М. Я теж. Шановна пані на моє місце прийде і 

доповість, як це все зробити.  

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Еще раз говорю, мы работу комитета начали с того, 

что сказали, что мы сделаем все, чтобы разработать необходимые законы. 
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Наняты группы, уже все послы нам прислали документы, это касается АТО, 

реабилитации, что происходит в Израиле, что происходит в Америке. Наняты 

группы юристов. Да, мы это делаем. Но сегодня если мы не примем бюджет, 

то я не понимаю, о чем вообще разговор. Я просто не понимаю, о чем 

разговор. 

 

СУШКЕВИЧ В.М. Этот закон не будет принят. 

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Пусть комитет как коллегиальный орган решит. Я 

внес свое предложение и прошу, чтобы все-таки Кабинет Министров 

поддержал предложение приостановить "пільги" именно с датой на год, 

потому что в рамках бюджета должно быть.  

Я прошу дать протокольное поручение, чтобы в течение месяца 

Минсоцполитики связался с Минфином, с комитетом, мы разработаем закон, 

проект закона, вы дайте его за основу, пожалуйста. 

 

ШУХЕВИЧ Ю.Р. І з громадськими організаціями. 

 

СУШКЕВИЧ В.М. Я вам могу сказать как человек, который 16 лет 

работал в парламенте: если компенсатор сначала не сделан, а сделано то, что 

делает дефицит, компенсатор не будет принят. Это закон стопроцентный. 

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Я вам отвечу. Вы правы, но никогда не было такого 

парламента, как сегодня. Никогда не было у коалиции 300 голосов.  

 

СУШКЕВИЧ В.М. Политической воли на это не было.  

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Не было политической воли, вы правы. Мы с вами 

были вместе в коалиции, в которой было 226, и вы помните, как все это было. 

И невозможно было, у нас одни выборы сменяли другие выборы, что 
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абсолютно правильно было замечено. И сегодня действительно есть 

ситуация, когда это можно сделать. И при этом еще есть давление улицы.  

 

СУШКЕВИЧ В.М. Александр Юрьевич! Я вам могу сказать, что этот 

компенсатор,  будет принят знаете  когда? Когда собратья Михаила выйдут 

на Майдан после принятия этого закона. Я вам говорю. Это будет по факту 

именно этого закона.  

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Вы знаете, мне, наверное, проще всего сейчас 

сказать: "Вот мы это не поддерживаем. Это проблемы Кабинета Министров". 

Все равно этот закон будет принят. Еще раз говорю, мне это было бы, 

наверное, "пиарно", красиво. Я вышел бы к собратьям Михаила, хотя я такой 

же собрат, здесь все, наверное, были на Майдане, и я был все два Майдана и 

не выходил из них, просто на трибунку не поднимался. Насчет собратьев 

Михаила, то мы все собратья. Мне, наверное, было бы проще всего, 

подчеркиваю, сказать красивые слова, а потом выйти к ветеранам и 

инвалидам и сказать: "Смотрите, я вас защищал, но эти "сволочи" в  

Кабинете Министров…" -  как это было все 23 года у нас во власти. И дальше 

будем продолжать друг на друга показывать пальцами и говорить: "Нет, ты 

виноват - нет, ты виноват". 

 Поэтому я сделал предложение. Еще раз говорю, это коллегиальный 

орган, пусть все депутаты принимают свое решение, которое есть. 

Единственная просьба – акцентировать внимание Кабинета Министров на то, 

что я сказал. Я уже не говорю по поводу финансов, по поводу первого 

вопроса. Давайте принимать решение. Есть фраза, формулировка следующая: 

приостановить действие закона в течение 2015 года. Юристы точно 

сформулируют, как это правильно.  
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ПРЕДСТАВНИК СЕКРЕТАРІАТУ КОМІТЕТУ. Я так розумію, за 

основу, але за умови того, щоб замінити слова "вилучити" на "зупинити на 

рік". Так? 

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Зупинити на рік.  

 

БУРБАК М.Ю. Не визнати таким, що втратив чинність, а просто 

призупинити дію законодавчого акту. 

 

ПРЕДСТАВНИК СЕКРЕТАРІАТУ КОМІТЕТУ. Ні. Там інше 

формулювання. 

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Ну хорошо. Юристы сформулируют точно, как это 

будет выглядеть. Это первое. Протокольное поручение – в течение месяца не 

разработать закон, а внести его в сессионный зал. Пожалуйста. 

 

ДЕРЕВ'ЯНКО А.В. Дерев'янко, Голова Державної служби у справах 

ветеранів війни та учасників антитерористичної операції. 

 Олександре Юрійовичу, якщо таке рішення буде прийматися, моя 

пропозиція, щоб все-таки інвалідам і учасникам бойових дій залишили 

безкоштовний проїзд. Але якщо ми пишемо таке формулювання, то, як 

мінімум, щоб було формулювання записане таким, що Міністерству фінансів, 

Міністерству соціальної політики  розробити, щоб люди знали, що ми 

працюємо.  

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Не розробити, а внести в зал  протягом місяця. 

 

ДЕРЕВ'ЯНКО А.В. Тому що якщо таке пройде, завтра будуть тут не 

тільки афганці, будуть і "атошники", будуть інваліди війни.  

 



61 

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Еще раз говорю. Мне, наверное, было бы проще 

всего как председателю комитета принять популярное решение, вот выйти и 

заблокировать это. Но я не разделяю себя с Кабинетом Министров, мы тоже 

должны нести такую же ответственность, как Кабинет Министров. Это 

честно и справедливо. Я считаю, что то, что происходило 23 года, когда 

комитеты всегда воевали с министрами и друг на друга показывали 

пальцами, это неправильно. Или мы будем работать как одна команда, или 

мы должны все уйти с поля.  

 

ШЕВЧЕНКО В.В. Олександре Юрійовичу! Шановні друзі! Я хотів би 

додати. Ми якраз з Артуром Валентиновичем два дні спілкуємося з людьми, 

які виходили на протести і організовували ці протести. Насправді я як 

посадова  особа підтримую позицію міністра Павла Валерійовича Розенка. 

Павло Валерійович підтримує монетизацію пільг. Монетизація – це значить 

грошове покриття. Якщо у нас грошового покриття немає, це називається 

обман. Якщо це сказати людям, вірніше, ми можемо замінити словами, але це 

буде дуже велике напруження. 

 Для того щоб напрацювати законопроекти, про які ви кажете, 

Олександре Юрійовичу, є пропозиція, щоб Мінфін на сьогодні дав 

розрахунки. Попередні розрахунки – це кожна людина, наскільки я знаю, 

може отримувати 10 гривень на проїзд на місяць, всі пільговики. Це фізично 

неможливо. Яким ми чином будемо компенсувати? Оцей діалог треба якраз 

продовжити, щоб ми знали, що ми пропонуємо взамін, якщо ми цивілізована 

країна.  

 І я підтримую Валерія Михайловича по інвалідах, але в той же час ми 

повинні налагодити діалог з розумними талановитими афганцями, які також 

живуть у складних умовах. Мало того, це робиться на фоні того, що не 

піднімається прожитковий мінімум. Якби ми піднімали паралельно 

прожитковий мінімум… 
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ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Какое предложение? 

 

ШЕВЧЕНКО В.В. Ми обговорюємо пропозиції, як ми можемо вийти з 

цієї ситуації. 

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Вы выполнять должны, а не обсуждать.  

 

ШЕВЧЕНКО В.В. Я ж вам сказав, як посадова особа я підтримую. А ще 

додам  як людина, яка спілкується два дні з людьми, які навколо Верховної 

Ради, Кабміну і в інших місцях.  

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Вы исполнительная власть, вы должны исполнять, а 

не обсуждать. Потому что 23 года мы все "обговорюємо". Вы извините, но 

это правда. Вы должны выполнять, вы так и называетесь. Поэтому 

заканчиваем вопрос. 

 В течение месяца необходимо внести в зал законопроект, который 

будет совместно разработан Министерством финансов, Министерства 

транспорта и Министерством социальной политики.  

 

ПРЕДСТАВНИК СЕКРЕТАРІАТУ КОМІТЕТУ. Це доповнити 

прикінцеві положення законопроекту?  

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Это в проекте решения. 

 

РИБЧИНСЬКИЙ Є.Ю. Чи може дія закону початися з моменту нового 

закону? 

 

ІЗ ЗАЛУ. Може. 
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РИБЧИНСЬКИЙ Є.Ю. Так, може, так зробити? Правильно? Тому що 

натомість ми будемо мати, дійсно, Майдан.  

 

(Іде загальна дискусія)  

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Предлагаю поставить вопрос на голосование с моей 

формулировкой.  

 

ШУХЕВИЧ Ю.Р. Ми інвалідів поки що на рік позбавляємо проїзду і 

тих пільг, так? 

 

СУШКЕВИЧ В.М. І учасників бойових дій.  

 

ІЗ ЗАЛУ. Да. 

 

ШУХЕВИЧ Ю.Р. Позбавляємо. Призупиняємо, а тим самим 

позбавляємо. 

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Предложение было от Кабинета Министров вообще 

позбавити. Я предлагаю компромиссное решение, которое может быть на 

этот тяжелый 2015 год.  

 

СУШКЕВИЧ В.М. Позбавляють ліків, проїзду, діток – навчання поза 

конкурсом, які не мають змоги підготуватися, як здорова людина. Просто 

будьте свідомі того, за що голосуєте.  

 

РИБЧИНСЬКИЙ Є.Ю. Я думаю, що ми не готові.  

 

 СУШКЕВИЧ В.М. Просто прочитайте законопроект. Там серйозні 

речі. Там просто жах.  
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ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Я понимаю, что "жах", но если мы не примем 

бюджет, если мы сейчас все оставим как есть, значит, оно так еще  и будет 

длиться. Вот 23 года прожили – там еще, может, года 3-4 протянет страна. 

 

ШУХЕВИЧ Ю.Р. Ви знаєте, пане Олександре, я вважаю, що  бюджет 

таки приймуть. Не порахуються з думкою, яка б вона не була, комітету і його 

депутатів дотиснуть потроху. Я вам так точно говорю. Так воно буде. Хоч це 

і несправедливо. Там є багато. 

 Я розумію, що є "діри" в бюджеті, але, з другого боку, є матеріал, яким 

можна ті "діри" полатати, як добре придивитися. До речі, ви знаєте, що вчора 

отой Береза вискочив щодо грального бізнесу. А  якщо його легалізувати і 

тримати під суворим контролем, тоді ці "діри" для інвалідів можна було б 

легко заткнути. Але приймати так, що доходи від чогось ідуть 

цілеспрямовано, не там десь кудись, а цілеспрямовано. 

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Я вам скажу больше, что мы сейчас разрабатываем 

закон про лотерею, куда должны идти деньги от лотереи. И чтобы  это были 

государственные лотереи, а не частные, где порядка  8 миллиардов денег 

уходит просто, причем владелец – это русский бенефициар. Эти все законы в 

течение месяца-двух будут разработаны. И мы много сделаем для того, чтобы 

вопросы инвалидов, ветеранов и воинов АТО, которыми занимается наш 

комитет, чтобы для них был наполненным бюджет. На сегодня есть такая 

ситуация.  

Поэтому я предлагаю поставить вопрос на голосование. Я предложил, 

мне кажется, компромиссный вариант, чтобы стимулировать и Кабинет 

Министров в ограничении сроков, что это не вечно будет. И это можно будет 

выходить вам же, как замминистра, объяснять людям.  

Кроме этого, я бы просил дать протокольное поручение по поводу 

законопроектов. Более того, если есть какие-то специализированные 



65 

 

организации, которым нужны какие-то гранты, которые готовы быстро 

разработать данный законопроект, то пожалуйста. Потому что я, 

действительно, не большой специалист и не большой профессионал в этом 

деле.   

 

ІЗ ЗАЛУ. Минфин ресурс даст под этот законопроект? 

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Мы найдем. Услышьте, что мы этим будем 

заниматься. Я еще раз говорю, мне, наверное, было бы очень легко сейчас 

сказать, отфутболить все это на конвейер, но я предлагаю все-таки принять в 

той трактовке, в той редакции, в которой я предлагаю. Прошу голосовать. 

Кто за? 

 

ІЗ ЗАЛУ. Я утримаюсь. 

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Видите, решение не принято. Кто против? 

 

ІЗ ЗАЛУ. А ви знаєте, що це носить рекомендаційний характер? 

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Воздержался? 

 

ІЗ ЗАЛУ. Утрималися. 

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Я считаю, честно, что это неправильное решение. 

На самом деле это носит рекомендательный характер. И зал примет решение. 

Я единственное, что  скажу, что зал примет решение без формулировки "на 

один год", как сейчас. Зал примет решение без формулировки "на один год" и 

без того, что я говорил, компенсация государства. 
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СУШКЕВИЧ В.М. Я, например, не уверен, что зал завтра примет эту 

формулировку. 

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. А я уверен. А я уверен, что зал завтра примет это 

решение. Все, переходим к 4 вопросу. Не проголосовали – ваше право.  

Про проект Закону  про внесення змін до Бюджетного кодексу України. 

Что здесь у нас? 

 

ПРЕДСТАВНИК СЕКРЕТАРІАТУ КОМІТЕТУ. Це як продовження 

попереднього питання.  

 

ІЗ ЗАЛУ. Продовження цього законопроекту. 

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Доложите две минуты по вопросу. 

 

МАТВІЙЧУК В.М. Найголовніше, що там передбачається. Перше. Це 

усі заклади, загальноосвітні школи, лікарні перевести на фінансування через 

цільову субвенцію із державного бюджету. Щоб ви розуміли, в цьому році 

система міжбюджетних стосунків державного і місцевих бюджетів є такою. 

Ми обрахували доходи, які  закріплені за місцевими бюджетами, видатки. 

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Не будем тратить время. Я понимаю. 

 

МАТВІЙЧУК В.М. В наступному  році  за місцевими бюджетами 

закріплюються доходи і немає ніяких вилучень, дотацій і так далі, а тут буде 

дві цільові субвенції. Це перше.  

Низку установ ми пропонуємо передати на фінансування з місцевих 

бюджетів. Оце таке, може, найголовніше у цих змінах.  
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БУРБАК М.Ю. Скажіть, будь ласка, от я з міста Чернівці. Зараз 

передається йому на баланс, ну, не на баланс – на утримання Чернівецька 

залізнична лікарня. Я говорив з мером сьогодні. Він каже, що у них немає 

грошей на це. Ви розумієте просто, чесно кажучи, що з 1 січня вони не 

будуть отримувати зарплату, тому що грошей у міському бюджеті немає. Це 

ремарка. Я все ж таки, коли був міністром, я лобіював у позитивному сенсі 

цього слова, що залізничну лікарню треба лишити на балансі залізниці, тому 

що вона може їх утримувати. Я розумію, що зарплату платить державний 

бюджет, але все ж таки сама лікарня, обладнання – якось допомагали 

добавками, якось харчуванням. Тому що коли ми були в системі Мінтрансу, 

то харчування було 32 гривні, а у комунальній власності харчування на ліжко 

одне – 12 гривень.  

 

МАТВІЙЧУК В.М. Тобто соціально несправедливо було по 

відношенню до всього народу України.  

 

БУРБАК М.Ю. Але лікували за профілем відомчої лікарні всіх, хто 

заходив. Я перепрошую. 

 

ШУХЕВИЧ Ю.Р. Так. Я це знаю по львівській лікарні.  

 

МАТВІЙЧУК В.М. Ніхто туди не заходив, крім працівників залізниці і 

членів їх сімей. Ніхто.  

 

БУРБАК М.Ю. Перепрошую, лікували всіх! Навіть мешканців міста. 

Ну навіщо казати неправду? А чому "рубають" відомчі лікарні 

Мінінфраструктури? А відомчі лікарні СБУ, відомчі лікарні МВС? 

 

ІЗ ЗАЛУ. Міноборони. 
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БУРБАК М.Ю. Так давайте все ліквідуємо. Я розумію, бо там міністр 

лобіював, він відстоював цю позицію, а я тут не хочу з ним погодитись, тому 

що це неправильно. Так, в Європі немає відомчої медицини. Супер. Тоді 

"ріжемо" всі відомчі лікарні. Чому лише Мінтранс? Скажіть, будь ласка, 

чому? Аргументація! 

 

МАТВІЙЧУК В.М. Доповідаю. Ми не можемо прийняти вашу 

пропозицію по відношенню до лікарень Міноборони. 

 

БУРБАК М.Ю. Я перепрошую, у нас є реабілітаційні центри, а не де 

генералів лікують. МВД, МВС – відомчі лікарні. Відомчі лікарні СБУ, 

відомчі лікарні Міністерства оборони. 

 

МАТВІЙЧУК В.М. У всіх військових ми не будемо забирати лікарень. 

Не будемо.  

 

БУРБАК М.Ю. У нас же є реабілітаційні центри, переведіть в 

реабілітаційні центри і фінансуйте їх реабілітацію. А відомчі лікарні всі 

ліквідуйте. 

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. На самом деле это два связанных закона. 

Правильно? 

 

ШУХЕВИЧ Ю.Р. Ну, військові лікарні, бо то є військові на службі, але 

міліції можна ліквідувати. Коли вони на фронті, вони лежать у військових 

лікарнях. Дивіться, де добровольці лежать. 

 

МАТВІЙЧУК В.М. А як війна буде не в Луганську чи Донецьку, а на 

півдержави, що тоді? 
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ШУХЕВИЧ Ю.Р. Тоді заберуть цивільні лікарні. 

 

МАТВІЙЧУК В.М. Так щоб передати з одного місця в друге, треба рік.  

 

(Іде загальна дискусія)  

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Я прошу прощения. Это не в предмете ведения 

комитета. Давайте обсуждать каждый свое. Мое предложение такое же. Это 

связанные два закона, поэтому есть предложение приостановить действие 

законов на год. С такой же ситуацией – внести соответствующие законы в 

течение месяца. Или не принять. Голосуем. Эти два закона нельзя разделять. 

 

ЗАГОРЫЙ Г.В. Тоді ставимо на переголосування третій законопроект.  

 

РИБЧИНСЬКИЙ Є.Ю. Олександре Юрійовичу! Давайте ясність 

внесемо. Якщо ми знаємо точний результат, ми маємо коаліцію, в коаліцію 

входять наші партії, якщо ми знаємо точно, що буде в пакеті все 

проголосовано, і в тій редакції, яку запропонував уряд, а вона неприйнятна 

для нас, і ми даємо якийсь компроміс, який незрозумілий був з самого 

початку. А зараз він уже зрозумілий. Тому що так ми даємо рік як шанс, а так 

у нас шансу немає. Правильно я розумію? 

 І тут ситуація така, що я за 4-й законопроект готовий, а за той ніби я 

утримався. Я сьогодні, усвідомлюючи наслідки, готовий переголосувати. Але 

нам треба, щоб нас зрозуміло суспільство. А для того треба прописати все 

абсолютно ясно.  Це сьогодні забрати однією рукою і не дати іншою нічого! 

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Давайте сделаем следующим образом. Мы сейчас 

подготовим проект решения по третьему и четвертому вопросу, который 

депутаты внимательно прочтут, то предложение, которое будет, и просто 
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поставим свои подписи – "за", "против", "воздержался" – под проектом 

решения.  

 

ІЗ ЗАЛУ. Усвідомлюючи наслідки. 

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Усвідомлюючи всі наслідки. Но я все равно считаю, 

моя точка зрения, я еще раз говорю, наверное, мне было бы как 

руководителю комитета проще всего пойти на какую-то вещь и сказать. 

 

РИБЧИНСЬКИЙ Є.Ю. Тут нічого особистого, Олександре Юрійовичу. 

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Нет, я согласен, согласен абсолютно.  И я еще раз 

говорю, я считаю, что если Кабинет Министров внес это, он несет за это всю 

политическую ответственность. И мы ее должны или разделять, или 

выходить из коалиции. Я не вижу другого механизма. Или менять тогда 

премьер-министра, что тоже может быть. И это право  парламента – 

назначать, снимать премьер-министра. Или его поддерживать. Как бы это не 

было болезненно, я не вижу другого выхода.  

 

РИБЧИНСЬКИЙ Є.Ю. А можна спитати у Володимира Макаровича, чи 

за такого бюджету ми виживемо? За цей рік. 

 

МАТВІЙЧУК В.М. Шановні народні депутати! Ви задали дуже складне 

питання. От ми внесли останні зміни 31 липня. Розрахували доходи. Ми 

сьогодні їх не виконуємо на 20 мільярдів гривень. От у мене фінансування 

оборони – я гальмую навіть видатки  якісь на оборону, тому що немає чим 

дофінансувати. Я не можу відповісти, що буде в наступному році. Я працюю 

з 1984 року, хоч мене минула влада виганяла, там я при ній не працював, але 

такого стану з бюджетом не було ніколи. Я через півроку взнав, наприклад, 

що позичили 4,4 мільярда гривень. Я не хочу говорити про "попередників", 



71 

 

це не моє, виявилось, їх не пустили на оплату за об'єкти до "Євро-2012", ми 

винні 1 мільярд гривень, до цього часу не розрахувалися з бізнесом, а решта 

3,4 – незавершені об'єкти. Це просто для характеристики стану. От такий 

факт, який свідчить: ситуація страшна. Навіть при цьому бюджеті я не 

впевнений, чи ми отримаємо ті доходи, які є. 

 

РИБЧИНСЬКИЙ Є.Ю. Дивіться, ми як мажоритарники, коли 

витратимо всі власні гроші на своїх людей в округах, далі у нас у самих вже 

не залишиться, що нам далі робити?  

 

МАТВІЙЧУК В.М. Ви мали на увазі власні гроші. Це що, місцевого 

самоврядування? 

 

РИБЧИНСЬКИЙ Є.Ю. Ні. Власні – це ті, що лежать в кишені. За 5 

тисяч гривень, ви розумієте, що можна зробити. Я вже й так їх передав. 

Просто я хочу зрозуміти, чим це все закінчиться. І ви як людина, яка 

представляє апарат фінансів країни, ви маєте нам відверто і чесно сказати 

зараз, бо ми приймаємо непопулярні рішення. 

 

МАТВІЙЧУК В.М. Однозначно. 

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Я тоже, кстати, мажоритарный депутат. И мне 

нужно ехать на округ и разговаривать с людьми.  

 

РИБЧИНСЬКИЙ Є.Ю. А Київ дуже непростий. 

 

МАТВІЙЧУК В.М. Якщо у нас буде продовжуватися така ситуація з 

АТО, де ми втрачаємо доходи і так далі, я боюся, що навіть оцих доходів, які 

тут перераховані, не  буде отримано. І ми потім ще будемо розглядати. Що, 
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ми щось добавляємо, як фінансування немає? От я сьогодні був до обіду на 

засіданні Комітету з питань освіти.  

 

РИБЧИНСЬКИЙ Є.Ю. Та сама ситуація, так? 

 

МАТВІЙЧУК В.М. Ні. Я прошу вибачення, там було гірше. У нас тут 

іде нормальна розмова, мені дуже приємно, що ви не принижуєте, ви 

говорите про проблеми.  

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю.  Ну мы же не звери.  

 

ІЗ ЗАЛУ. То ж освітяни.  

 

РИБЧИНСЬКИЙ Є.Ю. Ви знаєте, дивна річ, от я зараз вам ремарку 

скажу, вибачте, будь ласка, що я беру слово. Я в травні місяці вніс 

пропозицію в Кабмін зробити з чотирьох міністерств одне – гуманітарної 

політики. І якраз освіту скасувати, культуру скасувати, бо це є не джерела, а 

інструменти ідеології, якої в нас поки що немає, соціальної політики, спорту, 

молоді і лото. Через кілька днів одна людина, яку знає пан Омелян… 

 

МАТВІЙЧУК В.М. І охорона здоров'я. 

 

РИБЧИНСЬКИЙ Є.Ю. Я не хотів брати туди охорону здоров'я, не дай 

Боже. Я перепрошую. Мені сказали, що ж ти нам пропонуєш – з чотирьох 

фірм "по обналичке" зробити одну? Розумієте? А сьогодні ми з вами мусимо 

щось зробити. Давайте щось зробимо.  

 

МАТВІЙЧУК В.М. Я тільки хочу доповісти вам, що ми в цьому році 

зробили такий шалений крок по скороченню видатків на державні органи. 

Ми, по-перше, скоротили 25 тисяч людей по всіх органах виконавчої влади, 
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по міністерствах і так далі. Всі видатки десь скорочено на суму близько 2-х 

мільярдів. Мобільних телефонів немає, у нас автомобілів немає в 

міністерствах. Зробили щось. До речі, в наступному році ми будемо 

скорочувати ще чисельність в органах виконавчої влади.  

 

РИБЧИНСЬКИЙ Є.Ю. Може, й зарплати наші забрати? Я просто 

думаю, от 5 тисяч гривень, нас 400 з гаком людей. Це вже якась сума, давайте 

на "соціалку" це пустимо. 

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Давайте принимать решение по 4 вопросу. Еще раз 

подчеркиваю: пропозиція комітету – рекомендувати Верховній Раді України 

за результатами розгляду в першому читанні прийняти, проте вилучити 

норму "призупинити дію на 2015 рік". Вилучити норму "призупинити на 

2015 рік".  

 

(Іде загальна дискусія)  

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Не вилучати, а сделать мораторий, условно говоря, 

мораторий на 2015 год.  

 

РИБЧИНСЬКИЙ Є.Ю. На весь рік? Але протягом місяця ми маємо… 

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Протягом місяця – это 4-й вопрос. 

 

РИБЧИНСЬКИЙ Є.Ю. Це ж в одному пакеті виходить. 

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Протягом місяця розробити та внести  в зал,  разом 

усі міністерства – розробити та внести в зал. 

 

ІЗ ЗАЛУ. Комітетський законопроект.  
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ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Комітетський законопроект. Да. Із залученням 

широкого кола громадськості.  

 

ПРЕДСТАВНИК СЕКРЕТАРІАТУ КОМІТЕТУ. За місяць не встигне 

комітет.  

 

ІЗ ЗАЛУ. Встигне. Маємо встигнути.  

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Послушайте, если не ставить граничных дат, то этот 

процесс будет "заговорен". Это закон. Кто за это предложение, давайте 

голосовать.  

 

ШУХЕВИЧ Ю.Р. Тобто мораторій на вилучення тих пільг? 

 

ІЗ ЗАЛУ. Так, призупинити їх надання в 2015 році. 

 

ШУХЕВИЧ Ю.Р. Надання.  

 

ПРЕДСТАВНИК СЕКРЕТАРІАТУ КОМІТЕТУ. Я так розумію, за один 

і за другий? 

 

ІЗ ЗАЛУ. За третє і четверте питання разом.  

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. За третье и четвертое вместе. Они связаны.  

 

РИБЧИНСЬКИЙ Є.Ю. Але давайте ми підпишемо тільки тоді, коли ми 

побачимо цей протокол.  
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ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Еще раз говорю, конечно, сейчас мы останемся и 

будем писать. Однозначно. Дякую за підтримку. 

П'яте питання. Про проект Закону про заходи щодо стабілізації 

платіжного балансу України відповідно до статті ХП Генеральної угоди про 

тарифи  й торгівлю 1994 року. А ми яке відношення до цього маємо? 

 

ІЗ ЗАЛУ. Там є "гуманітарка".  

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Ясно. П'яте питання, будь ласка.  

 

МАТВІЙЧУК В.М. Це щось не моє.  

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Ваше написано. П'яте питання. Урядове.  

 

МАТВІЙЧУК В.М. Я не знаю, що це за законопроект, це не 

відноситься до моєї компетенції. Я вперше чую, що є такий законопроект.  

 

РИБЧИНСЬКИЙ Є.Ю. А яке до нас має відношення стабілізація 

платіжного балансу?     

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Нет, здесь есть один вопрос, который еще не 

касается предмета ведения нашего комитета, но будет касаться в течение 

двух дней, это гуманитарная помощь. В двух словах: все облагается налогом, 

гуманитарная помощь не облагается налогом. Никакая – ни внешняя, ни 

внутренняя. То, что ввозится из-за границы в Украину. Да. Это как раз 

минфиновское.  

 

МАТВІЙЧУК В.М. Я так розумію, що це Мінфін готував, але я не 

займаюся податками.  
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ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Я понял. Підтримуємо це питання? Потому что  

налоги  нужно вводить на импорт. Во-первых, это защищает нашего 

украинского производителя.  

 

ІЗ ЗАЛУ. Это сто процентов. А "гуманитарка" и все, что касается АТО 

– это без налогов.  

 

РИБЧИНСЬКИЙ Є.Ю. А це стабілізація платіжного балансу хіба? 

 

ІЗ ЗАЛУ. Так.  

 

(Іде загальна дискусія)  

 

ПРЕДСТАВНИК МІНІСТЕРСТВА ФІНАНСІВ. Я теж представник 

міністерства фінансів, правда, з іншого департаменту.  

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. В двох словах нам розкажіть. 

 

ПРЕДСТАВНИК МІНІСТЕРСТВА ФІНАНСІВ. Використовується 

механізм, дозволений СОТ, для врегулювання платіжного балансу. Справа в 

тому, що у нас кожен рік все більша різниця між тим, що ми завозимо і 

вивозимо. Причому не на нашу користь. Пропонується ввести додатковий, 

практично особливий вид мита на всі товари, що ввозяться для вільного 

використання, в тому числі й митний режим імпорту. 

 Пропонується не оподатковувати цим митом товари міжнародної 

гуманітарної, технічної допомоги, все, що стосується АТО, засоби захисту, 

лікарські засоби, засоби реабілітації. Це товари, які нам вкрай необхідні. Це 

енергоносії. 

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. А кто определяет список необходимых товаров? 
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ПРЕДСТАВНИК МІНІСТЕРСТВА ФІНАНСІВ. Саме цим законом 

пропонується визначити, на ваш розсуд. Можливо, його доповнити. В 5 

пункті цього закону пропонується визначити, що ми вважаємо життєво 

необхідними товарами. Это должно быть четко прописано в законе.    

 

БУРБАК М.Ю. Я почув, що не буде оподатковуватись технічна 

допомога. Я технічної не бачу тут. 

 

ПРЕДСТАВНИК МІНІСТЕРСТВА ФІНАНСІВ. Подивіться, будь ласка, 

там написано, що не є базою оподаткування. Передостанній абзац статті 5-ї. 

"Товари, зазначені  в пунктах 2.7, 9, 10, 12. Це стаття 287 Митного кодексу. 

Дивіться, передостанній абзац статті 5-ї: "Життєво необхідними товарами є 

товари, зазначені в пунктах 2.7 (це ті, що не є власне об'єктами зовнішньої 

торгівлі)…". Далі я 10, 12  пропускаю. А далі: "…у частинах 1-й, 4-й статті 

287 Митного кодексу".  

Стаття 287 Митного кодексу: "При ввезенні (пересиланні) на митну 

територію України товарів, визначених Законом України про гуманітарну 

допомогу (власне тут редакція змінена) звільняється від оподаткування 

ввізним митом.  

 

БУРБАК М.Ю. Технічна допомога де прописана? Немає ніде. Давайте 

допишемо просто одне слово "технічна допомога". Ви читаєте статтю 

Митного кодексу, де немає слова "технічна". А наші західні партнери у 

більшості випадків нам надають суто технічну допомогу. І ми будемо ще її 

оподатковувати. Це нонсенс. Ви не шукайте там, його немає.  

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Это же тоже завтра хотят рассматривать. 
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ПРЕДСТАВНИК МІНІСТЕРСТВА ФІНАНСІВ. Вибачте. Останній 

абзац. "Товари, що безоплатно надаються Україні урядами інших країн або 

міжнародних організацій в рамках міжнародних угод".  

 

БУРБАК М.Ю. Ну чому б не приписати зауваження комітету, допишіть 

слово "технічна" – і все. Одне слово допишіть і потім чиновник не буде 

визначати. Ми впремося потім у те, що митниця скаже, що це треба 

оподаткувати.  

 

(Іде загальна дискусія)  

 

ПРЕДСТАВНИК СЕКРЕТАРІАТУ КОМІТЕТУ. Так воно є. Є воно. 

Технічні послуги.  

 

ПРЕДСТАВНИК МІНІСТЕРСТВА ФІНАНСІВ. Послуги митом не 

оподатковуються. Мова йде про товари. 

 

БУРБАК М.Ю. Я вам кажу, з чим ми потім будемо стикатися, що буде 

роз'яснення або Мінекономіки, або Мінфіну, що не вважати. Давайте 

пропишемо в законі. Що тут поганого? 

 

ІЗ ЗАЛУ.  Вибачте, я не зрозумів, якщо прописано, що товари не 

оподатковуються… 

 

РИБЧИНСЬКИЙ Є.Ю.  Не товар, послуга. Послуга не оподатковується 

митом. 

 

БУРБАК М.Ю. А софт?  
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РИБЧИНСЬКИЙ Є.Ю. От дивіться, у нас танк зламався, а його в 

Польщі лагодять. Ми це оподатковуємо? Це не товар. Це послуга. 

 

(Іде загальна дискусія)  

 

РИБЧИНСЬКИЙ Є.Ю. А що є ввезенням послуг? 

 

БУРБАК М.Ю. Нам наші західні партнери надають технічну допомогу. 

Це товари – раз. Це потім будуть експерти, потім модернізація устаткування. 

Тут широке коло для зловживання. Чому б не прописати – "технічна 

допомога та товари, що ввозяться на митну територію України в рамках 

міжнародної технічної допомоги"? Вам трудно дописать одно предложение? 

Ну, може, я неправий, не знаю.  

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Он же ссылается на нормативную базу. 

 

ПРЕДСТАВНИК СЕКРЕТАРІАТУ КОМІТЕТУ. Він посилається на 

норму закону, він робить посилання. Це вже ми зробили розшифровку, що є в 

Митному кодексі. А в Митному кодексі немає слова "послуга".  

 

(Іде загальна дискусія)  

 

РИБЧИНСЬКИЙ Є.Ю. Дивіться, у мене зовсім інше питання. Проектом 

закону передбачається запровадження тимчасово, строком на 12 місяців, так 

само, як і ми пропонуємо там,  додаткового імпортного збору як особливого 

виду мита. Так? І пропонується ще низка законів, які передбачають, що з 

бізнесу ми беремо тепер 30 відсотків і т. д., і т. п. Ми вбиваємо свій бізнес та 

ще й імпорт убиваємо. Мені цікаво, звідки ми будемо брати товари? Бо Юлія 

Тимошенко, вона раніше займалася цим, вона завжди з-за кордону завозила 
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все. І яким чином ми власне виробництво стимулюємо? Тобто натомість 

треба робити ще щось, стимулююче наше виробництво.  

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Смотрите, предложение следующее. В законе, где 

последний абзац статьи 5-й, написать: "Товары". 

 

БУРБАК М.Ю. Технічна допомога та товари, що безоплатно надаються 

Україні урядами інших країн або міжнародними організаціями в рамках 

міжнародних угод, згоду на  які надано Верховною Радою України.  

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Дописать впереди перед словом "товари" "технічна 

допомога". "Технічна допомога та товари". 

 

ПРЕДСТАВНИК МІНІСТЕРСТВА ФІНАНСІВ. Тоді в 

передостанньому абзаці мають бути  змінені цифри. Там 2 - 7. Сюди 

потрапляє, власне, число 7 і 6, яке посилає нас на Митний кодекс, де сказано, 

що звільняються товари, що ввозяться на митну територію України в рамках 

міжнародної технічної допомоги, міжнародних договорів, згода на 

обов'язковість яких надана  Верховною  Радою України". 

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. В чем смысл того, что вы говорите? Мы 

ремонтируем свой самолет, отправили его в Польшу на модернизацию. Мы 

должны заплатить налоги? 

 

БУРБАК М.Ю. Його вартість збільшиться. Наприклад, ми його 

вивезли, як митниця вам скаже, літак, який коштує 1 мільйон доларів, 

вивезений з митної території України в Польщу для модернізації. На нього 

навішали лазерного обладнання, ще якісь системи – і він тепер коштує вже 1 

мільйон 200, тому що вони покажуть, що вони туди 200 тисяч доларів 
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уклали. Ви завозите назад, а митниця каже, що збільшилась вартість, на ці 

200 ми будемо нараховувати мито.  

 

ПРЕДСТАВНИК МІНІСТЕРСТВА ФІНАНСІВ. Подивіться, будь ласка, 

початок законопроекту, пункт 2-й статті 1-ї: "Оподатковуються товари, що  

ввозяться в митному режимі імпорту". Повернення після ремонту – це не 

режим імпорту. 

 

БУРБАК М.Ю. Скажіть, будь ласка, чому ви не хочете внести два 

слова? Чому?  Вам що, важко дописати і до ранку перепогодити чи що? Якщо 

вам це важко зробити, то аргументуйте: "Це мені важко зробити. Я не хочу 

цього робити". Я від вас аргументів не почув. 

 

ПРЕДСТАВНИК МІНІСТЕРСТВА ФІНАНСІВ. Дозвольте я доповім 

керівництву. 

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Зачем мы сейчас ломаем копья? Это разговор 

неэффективный. Мы поддерживаем законопроект в целом. Мы просто 

говорим, что, может быть, где-то случайно не обратили внимание на это. 

Пожалуйста, вы проговорите. Мы здесь не враги друг другу.  

 

БУРБАК М.Ю. Ми хочемо уникнути якогось можливого казусу з 

послами, які скажуть, що ми вам надаємо, а ви ще й оподатковуєте. 

 

РИБЧИНСЬКИЙ Є.Ю. Технічна допомога, послуги та товари.  

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Мы допишем это в рекомендациях, в проекте. Но 

то, что вы услышали, поговорите просто с профильным начальником, как это 

изменить, потому что все законы будут приниматься сразу за основу и в 
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целом. Поэтому  как внести изменения потом, если первого и второго чтения 

не будет? 

 

ПРЕДСТАВНИК МІНІСТЕРСТВА ФІНАНСІВ. Зрозуміло. 

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Большая просьба обратить внимание на то, что 

говорят народные депутаты. Кто за принятие этого вопроса с редакцией? 

 

ІЗ ЗАЛУ. Доопрацювання. 

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Против? Воздержались? Решение принято. 

Переходим к следующему вопросу. 

 

ПРЕДСТАВНИК СЕКРЕТАРІАТУ КОМІТЕТУ. Так за основу і в 

цілому. Так? 

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Так, з урахуванням поправок. 6-й вопрос.  

По Минфину у нас все вопросы рассмотрели? 

 

МАТВІЙЧУК В.М.  Так, усі вже завершили. 

 

ІЗ ЗАЛУ. Ми вас відпускаємо. 

 

ПРЕДСТАВНИК СЕКРЕТАРІАТУ КОМІТЕТУ. Ні-ні. Тут Ляшко 

написав листа, щоб без нього розглядали. 

 

ІЗ ЗАЛУ. Так ми ж Мінфін хочемо відпустити. 

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. У нас есть в повестке дня то, что касается 

Минфина? 
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ПРЕДСТАВНИК СЕКРЕТАРІАТУ КОМІТЕТУ. Нехай теж Мінфін 

скаже з приводу цього законопроекту. 

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Хорошо.  

 

МАТВІЙЧУК В.М. А він надходив нам на розгляд? Я не пам'ятаю.  

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Кстати, да. Здесь Минфин нужен. Это проект 

закона про внесення змін до статті 5 Закону України "Про встановлення 

державної допомоги постраждалим учасникам масових акцій громадського 

протесту та членам їх сімей". Этот закон был принят, по-моему, на 

следующий день после событий 20 февраля.  

 

ШУХЕВИЧ Ю.Р. Навіть Симоненко за нього голосував.  

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Даже Симоненко. Насколько я понимаю, по этому 

закону практически действий не было. Там что-то выплачивалось, кажется, 

160 тысяч гривен. Да? 

 

МАТВІЙЧУК В.М. За рішенням уряду виплачено 100 мінімальних 

заробітних плат членам сімей загиблих. 

 

ІЗ ЗАЛУ. Ні, не 100. 100 тисяч виплачено. 

 

МАТВІЙЧУК В.М. Ні. 1218 мінімальна зарплата, якщо помножити на 

100 – це 121 тисяча 800. Вже виплачено.  

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Вот эти популистские законы во главе с премьер-

министром, который подписывает. Просто у нас премьер-мниистр, с одной 
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стороны, борется с популизмом, а с другой стороны – он сам подписывает 

законы, которые потом не выполняет. Которые принимает Верховна Рада, но 

он сам их не принимает. Вот народный депутат Ляшко просит перенести 

действие закона с 2014 на 2015 год. 

 

ШУХЕВИЧ Ю.Р. Пане Олександре, але той закон, коли приймався, 

бачите, підписаний навіть, так то вони зі страху, як Симоненко підписав. Але 

там мільйон загиблим. Але бачите: Кабінет Міністрів змінив то. Я знаю, що 

це було  популістське, зі страху прийняте, рішення. Але він не мав права, бо 

то є закон. А Кабінет Міністрів хотів зменшити. То вже було порушення з 

його боку. Тим більше, я не знаю, комусь виплатили чи не виплатили. 

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. За порушення закону в тюрьму садят  в нормальных 

государствах. Какое предложение у нас по этому вопросу? Я считаю, что 

если просто Арсений Петрович подписал закон, он должен его выполнять.  

 

ШУХЕВИЧ Ю.Р. Певно, що так. 

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Это будет честно и справедливо. Потому что он его 

подписывал не будучи премьер-мнистром, а потом, когда стал премьер-

министром, не выполняет. А Олег Валерьевич Ляшко просто его на этом деле 

поймал.  

 

РИБЧИНСЬКИЙ Є.Ю. Ні-ні. Там він нічого не змінив. Це просто 

популізм. 

 

БУРБАК М.Ю. Він хоче розтягти в часі, розумієте? На відповідний рік: 

2015 – 2016 – 2017. 

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Нет, это разовая помощь. Там не каждый год.  
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БУРБАК М.Ю. Так если не выплатят в этом году, значит, в следующем 

году должны выплатить. 

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Я считаю, что слово политика должно выполняться. 

Поэтому, например, я считаю, что нужно поддержать депутата Ляшко в этом 

плане.  

 

БУРБАК М.Ю. Давайте разберемся. Калькулятор здесь есть? Сколько 

там, миллион? 

 

МАТВІЙЧУК В.М. Скількох людей це стосується?  

 

ІЗ ЗАЛУ. 104.  

 

БУРБАК М.Ю. А там же і постраждалі. 

 

МАТВІЙЧУК В.М. Якщо помножити в середньому, нехай навіть і на 

500 тисяч, це 5 мільярдів треба, так.  

 

БУРБАК М.Ю. От ми тут рахуємо копійки, то давайте знайдемо 5 

мільярдів.  

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Арсений Петрович должен заявить публично. Ну 

так тоже не бывает: одной рукой мы подписываем популистсткое решение, а 

потом не выполняем. 

 

БУРБАК М.Ю. Я аргументирую свою позицию. И аргументирую 

позицию правительства, когда депутаты, я погоджуюсь з тезою, що вони зі 

страху це прийняли.  
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МАТВІЙЧУК В.М. Ну якщо мені назвали, що мільйон людей 

постраждав… 

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Миллион гривен, помните, на 100 человек. 100 

миллионов.  

 

ІЗ ЗАЛУ. Там не 100, там больше. Там постраждалі.  

 

ШУХЕВИЧ Ю.Р. Ні, загиблі.  

 

МАТВІЙЧУК В.М. Загиблих 100 – на мільйон. Це 100 мільйонів тільки 

для загиблих.  

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Нет. Это разовая помощь.  

 

БУРБАК М.Ю. Ні, вони розтягують в часі в бюджеті  - "на відповідний 

рік".  

 

МАТВІЙЧУК В.М. У чинному законі було записано, що ці видатки 

здійснюються за рахунок резервного фонду 2014 року. Вилучається слово 

"2014" і пишеться "на відповідний рік".  

 

ІЗ ЗАЛУ. На сьогоднішній день порядку 130, це інваліди, це "Небесна 

сотня" по мільйону, 130, і інвалідів, котрих ще треба визнати інвалідами 

після того, як ми будемо приймати отой закон, буде приблизно ще 200-300 

людей. І там їм по 60 десь тисяч. 

 

БУРБАК М.Ю. По 600. 
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ІЗ ЗАЛУ. Ні, по 60.  

 

МАТВІЙЧУК В.М. Постанова Кабінету Міністрів – по 60.  

 

БУРБАК М.Ю. А в законі – по 600.  

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Один баллотируется в Президенты и говорит, что 

будет выплачивать участникам АТО сколько денег? В день по тысячу гривен, 

или сколько там обещал Президент?  

 

ІЗ ЗАЛУ. Як мінімум. 

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Это перед выборами. Второй перед тем, как стать 

премьер-министром, говорит, что выплатит всем, кто участвовал в АТО. Но 

отвечать нужно за действия. Когда-то политики должны научиться отвечать 

за свои действия. Я, например, не могу не проголосовать, я не могу идти 

вразрез с премьер-министром, который это подписывал.  

 

ІЗ ЗАЛУ.  А якщо ви не погоджуєтесь? 

 

БУРБАК М.Ю. Ну вот такая моя позиция, я ее просто аргументирую. 

Просто это популизм, который растянут во времени: 2015 – 2016  - 2017 рік. 

 

ІЗ ЗАЛУ. Это разовый платеж.   

 

БУРБАК М.Ю. Відповідний рік. Якщо вони не сплатять у цьому році, 

тому що фінансів не буде, і Мінфін скаже, що у нас грошей на це немає, це 

перенесеться на наступний рік.  

 

(Іде загальна дискусія)  
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ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Что вы предлагаете?  

 

МАТВІЙЧУК В.М. Я прошу вибачення, що мається на увазі. От людині 

належить виплатити мільйон по закону. Ми виплатили 121 тисячу. Так 

пропонується проектом в цьому році. В наступному році 121 тисячу (чи там 

200) і так далі. Тобто розтягнуто в часі. Так пропонується законопроектом. 

Грошей не передбачено.  

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Но количество, слава Богу, людей не прибавится.  

 

МАТВІЙЧУК В.М. Так, не прибавиться. Ну це ж сотня загиблих. 

 

БУРБАК М.Ю. Але  по інвалідності можуть бути зловживання, якщо 

воно розтягнуто в часі.  

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Это будет закон Богомолец, который мы тоже 

рассматривали на комитете. Там тоже небольшое количество людей. Но с 

дроугой стороны, нужно или не подавать законы, или их выполнять. Ну нет 

такого механизма.  

 

БУРБАК М.Ю. Тогда мы идем на поводу, поддерживая популистский 

закон. Мы тут ругались по поводу инвалидов и тут были все жесткими, а вот 

принять чистый популизм мы можем. Не вопрос! Только откуда? 

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Давайте просто посчитаем, если вот в этом году, в 

2014, по 120 тысяч постановой Кабмина. Сколько это в абсолютных деньгах 

на сто человек? 

 

МАТВІЙЧУК В.М. 121 мільйон. 
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ІЗ ЗАЛУ. 12 миллионов. 

 

МАТВІЙЧУК В.М. Так, вибачте. Це 12 мільйонів.  

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. В этом году тоже выплатят 12 миллионов. 

Выплатят в течение какого-то срока.  Тогда нужно отменять тот закон.  

 

БУРБАК М.Ю. Закон был на 2014 год.  

 

МАТВІЙЧУК В.М. Це тільки для загиблих я порахував.  

 

БУРБАК М.Ю. Вы понимаете, вопрос в чем? Якби це було тільки по 

загиблих, тому що ми їх знаємо точно, а от хто інвалід і хто буде визнаний 

людиною,  яка  отримала  інвалідність   внаслідок   масових    заворушень  в 

Україні, ніхто не знає. 

 

РИБЧИНСЬКИЙ Є.Ю. А хто це вирішує? 

 

ІЗ ЗАЛУ. За зверненням. 

 

ШУХЕВИЧ Ю.Р. Також ніхто не знає. 

 

МАТВІЙЧУК В.М. Шановні народні депутати! Я думаю, що правильно 

звернута увага. От є представники Мінсоцполітики, ви в один чудовий час 

запровадили ну чудову норму по догляду за психічнохворими вдома, 

запровадили виплату на рівні мінімальної зарплати. На час запровадження 

цієї норми у нас було в Україні 5 тисяч 300 одержувачів. Сьогодні – під 80 

тисяч.  
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БУРБАК М.Ю. Якщо ми тоді повертаємося до того закону, якщо ми 

визначаємося чітко  щодо людей, які отримали інвалідність внаслідок подій у 

місті Києві, тут я згоден на сто відсотків. Але йде бесіда, що по всій Україні. 

І тут ми знайдемо, перепрошую, "дітей лейтенанта Шмідта".  

 

РИБЧИНСЬКИЙ Є.Ю. "Антимайданівці" прийдуть, от подивитесь, 

яким ми били морди, і скажуть, що вони теж достойні.  

 

БУРБАК М.Ю. Так воно є. І будуть платити кожен рік усім.  

 

(Іде загальна дискусія)  

 

ІЗ ЗАЛУ. Внесіть пропозицію, будь ласка, Олександре Юрійовичу.  

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Какое предложение? 

 

БУРБАК М.Ю. На доопрацювання. Повернути суб'єкту законодавчої 

ініціативи на доопрацювання. Поговорити з Ляшком. Можно 2015 год 

поставить, но не ставить "відповідний рік".   

 

РИБЧИНСЬКИЙ Є.Ю. Я розумію так, що якщо людина хоче, щоб це 

пройшло, вона приходить на засідання комітету. Якщо людина не прийшла 

на засідання комітету, то, мабуть, вона вирішила, що це пройде так - само по 

собі. Тут хтось є із Радикальної партії? 

 

БУРБАК М.Ю. Я перепрошую, тут у переліку є депутати, які 

підписали. То хоча б хтось із них міг підійти? Они же всей фракцией 

подписали. Якщо є законопроект, то має бути або депутат, або помічник 

депутата. Можемо й так піти.   
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ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Одна радость: пана Юрия там нет. Он популизмом 

не занимается.  

 

БУРБАК М.Ю. Чисто юридично ми можемо це зробити.  

 

РИБЧИНСЬКИЙ Є.Ю. Значить, давайте підтримаємо таку пропозицію.  

 

ШУХЕВИЧ Ю.Р. Я популізмом  не займаюся, але вважаю, що коли вже 

прийнято, і було рішення, то, дійсно, платити треба. Бо куди дінешся? Ну 

було ж прийняте рішення Верховною Радою і так далі!  

 

(Іде загальна дискусія)  

 

ПРЕДСТАВНИК СЕКРЕТАРІАТУ КОМІТЕТУ. Цей законопроект, він 

чому якось так іде, тому що є постанова Верховної Ради про перелік 

законопроектів, які мають іти в пакеті із Законом про Державний бюджет. Є 

відповідна постанова. З голосу ту постанову прийняли, з урахуванням того, 

що врахували  пропозицію Ляшка, що до того пакету має бути доповнений і 

цей законопроект. Тому на завтра  він уже стоїть у порядку денному разом з 

іншими законопроектами (у пакеті з Державним бюджетом) нарівні з 

законопроектами уряду.  

 

РИБЧИНСЬКИЙ Є.Ю. Тобто ми маємо зараз погодитись з усім, або не 

буде у нас бюджету? Я тоді піду пройдусь, якщо від мене нічого не залежить. 

Але я зараз повернуся. 

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Яке рішення пропонується? 

 

РИБЧИНСЬКИЙ Є.Ю. Це просто нас за дурних мати, депутатів. Я зараз 

повернуся. 
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ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Яке рішення? 

 

ПРЕДСТАВНИК СЕКРЕТАРІАТУ КОМІТЕТУ. Просто ставити на 

голосування. 3 – за, 3 – проти. На вирішення залу. Нехай зал визначиться. 

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Я предлагаю все-таки отправить закон на 

доопрацювання.  

 

БУРБАК М.Ю. Якби був представник від розробників законопроекту, 

можна було б замінити, щоб було "не відповідний рік", а "2015 рік". Тоді я 

розумію, що це чітко встановлено. А "відповідний рік"  - це кожен рік.  

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Нет, "відповідний рік", он больше дает шансов 

Кабинету Министров на то, чтобы прошли эти платежи. Я так понимаю.  

 

БУРБАК М.Ю. Скажите, пожалуйста, вот честно: МСЭК в 2016 году 

принимает решение, что человек получил инвалидность из-за того, что он 

перемерз в 2014 году, или в 2013 году, перемерз на Майдане. Вы понимаете, 

что так может быть?  

Послухайте! Я думаю, Михайло мене підтримає: ті, хто були на 

Майдані, вони не будуть ходити по допомогу, а будут ходить все, кто хочет 

примазаться. И потом кончится тем, что нам будет стыдно, потому что 

"титушки" будут получать, те, что нас били, будут получать. 

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Это правда. Я вам скажу по своему примеру. Я у 

себя на округе выплачиваю всем семьям, у которых кто-то находится в АТО, 

разовую финансовую помощь. Она гораздо больше, чем вы выплачиваете, 

государство, в этом случае. Поверьте мне. Вот из тысячи семей, у которых 
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находятся в АТО,  за финансовой помощью обратилось не более 150 человек. 

А это достаточно приличная сумма – 3-5 тысяч гривен. 

Какое решение по этому вопросу у комитета? 

 

ЗАГОРІЙ Г.В. Отправить разработчикам.  

 

РИБЧИНСЬКИЙ Є.Ю. Думка така у мене, що це один комітет, а у нас 

таких комітетів безліч. На доопрацювання буде відправлятися дуже багато 

документів. Я думаю, що ми маємо не приймати все разом, а відправляти на 

доопрацювання те, що вважаємо за потрібне.  

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Добре, ставлю на голосування. Є пропозиція 

відправити цей законопроект на доопрацювання. За, против, воздержались? 

Пане Юрію? 

 

ШУХЕВИЧ Ю.Р. На доопрацювання. 

 

ІЗ ЗАЛУ. Одноголосно. 

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Дякую.  

Переходимо до сьомого питання. Про проект Закону про внесення змін 

до деяких законів України щодо додаткових прав маломобільних груп 

населення (інвалідів та дітей) під час користування залізничним транспортом 

в Україні. Смысл закона в том, что 25 процентов, да? Бронювання квитків.  

Что по этому поводу говорит Министерство транспорта? 

 

ОМЕЛЯН В.В. Доброго дня, вельмишановні народні депутати! 

Шановні колеги! Позиція Міністерства транспорту полягає в тому, що ми 

підтримуємо в цілому закон. Просимо звернути  увагу, що відповідно до 

статті  38-ї Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в 
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Україні" порядок транспортного обслуговування інвалідів та дітей-інвалідів 

на пільгових умовах визначається нормативно-правовими актами, що 

регламентують право користування громадянами залізничним транспортом.  

Це питання є певною мірою врегульоване, але якщо цей закон буде 

проголосований шановними народними депутатами, відповідно всі 

підзаконні нормативні акти будуть приведені у відповідність.  

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Смотрите, вас всех принимали на министерские 

должности для того, чтобы вы иногда говорили слово "нет", а не всегда 

говорили "да". Вы ошиблись? Я понимал, что это будет команда 

реформаторов, а вы стали сразу поддерживать закон, который я считаю 

популистским. Какая сумма там?  

 

ЛІСНЕВСЬКА Н.О. Це кількість осіб. За даними Мінсоцполітики і 

МОЗу. 

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Огласите, пожалуйста, цифру.  

 

РИБЧИНСЬКИЙ Є.Ю. Значить, всього 2 мільйони 831 726. Перша 

група – 291 – 295, друга – 104 і третя – 132.  

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Скажите,  а  у  вас поезда полные ездят?  

 

ОМЕЛЯН В.В. В принципі, заповнюваність досить висока.   

 

БУРБАК М.Ю. Питання, до речі, дуже цікаве. І хоча подавав цей 

законопроект мій колега Фаєрмарк, я вважаю, що це теж популізм, тому що 

система бронювання в Україні, вона не діє. Кожна область має бронь, кожне 

відомство має бронь. І всі бронюють, не знімають броні. І наші поїзди їздять 

деколи напівпорожні. Тому що я в Чернівцях хочу купити на Київ, а бронь 
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іде – Тернопільська область, Івано-Франківська область, Вінницька область – 

її там ніхто не викуповує, а я в Чернівцях купити не можу. Люди 

розвертаються і їдуть автобусом, а поїзд їде порожній. Бронь зняли за день – і 

все.  

Тому система бронювання реально не дає можливості залізниці 

продавати повний спектр.  

 

ЛІСНЕВСЬКА Н.О. Можна? Я перепрошую, це не питання, звичайно, 

Міністерства охорони здоров'я, але зараз дуже нормально працюють 

електронні квитки. І їх викуповування так само. На авіатранспорті працює, 

можна так само на залізниці робити і не бронювати.  

 

СКРИПКА Н. С. Я такий приклад хочу навести. Швидкісна залізнична 

компанія, ви всі знаєте, "Хюндай", там у вагонах першого класу є пандус, 

який висувається, і є два місця, доступних для людей на візках. І ми з 

швидкісною компанією домовились, просто обмінялися листами, що ці два 

місця продаються в останню чергу. Вони резервуються, просто вони 

останніми продаються. Тому цей приклад може розглядатися також. 

 

(Іде загальна дискусія)  

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. В Законе написано – 25 процентов. 

 

БУРБАК М.Ю. Правильна позиція Міністерства інфраструктури в 

тому, що все це регулюється підзаконними актами. Якщо Асоціація інвалідів 

звернеться до "Укрзалізниці",  вона  може наказом це зробити. Тут не треба 

закону, чесно кажучи. 

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. И то, что касается вас, мы можем через комитет 

обратиться. Все, что касается всех министерств, где нужен подзаконный акт 
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министерству, мы это сделаем без проблем. Но просто 25 процентов, каждый 

четвертый билет резервировать – извините меня,  прикрываться благими 

намерениями помощи инвалидам некорректно.  

 

СКРИПКА Н.С. Можливо, й інші механізми можуть бути.  

 

ІЗ ЗАЛУ. Тут механізм спеціально зроблений, щоб хтось заробляв. І 

все.  

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Я еще раз говорю, если вы будете растекаться по 

столу, мол, "ми підтримуємо, але думаємо, що трішки не так", то вы или 

защищайте позицию, или не приходите.  

 

ОМЕЛЯН В.В. Це ще старі кадри готували. Ми розберемося. 

 

БУРБАК М.Ю. Якщо можна, ще до цього рішення - протокольно 

звернутися до Міністерства інфраструктури щодо розробки і внесення змін в 

Положення про продаж і бронювання квитків після надання пропозицій від 

громадських організацій.  

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. І будь ласка, якщо міністерство не буде щось 

робити, ви звертайтесь до нас. 

 

ШЕВЧЕНКО В.В. Ну це ж ініціатива народного депутата. 

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Рішення яке? Відхилити. Это популизм, честно 

говоря. Кто за? Дякую. И протокольно дописать, що  звернутися, то, что 

говорил депутат Бурбак. 

Восьме питання. Про проект Закону про внесення змін до Закону 

України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" (щодо 
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встановлення додаткових гарантій для учасників антитерористичної операції 

та їх дітей на отримання вищої освіти).  

Хто доповідає цей закон? Будь ласка. 

 

ЄВИЧ Ю.В. Я, Євич Юрій Володимирович,  завідувач сектору 

військової та спеціальної освіти департаменту вищої освіти Міністерства 

освіти і науки.  

Ми принципово підтримали цей законопроект, тому що, дійсно, 

стосується доповнення категорії ветеранів війни учасниками 

антитерористичної операції, а також їх  сім'ям – маються на увазі 

безпосередньо діти, щоб їм надати право позаконкурсного вступу  до вищих 

навчальних закладів.  

Так, у нас таких категорій на сьогоднішній день є 9. Це буде 10 

категорія. Я вважаю, на теперішній час, я тільки-но з Міноборони приїхав, з 

обіду був на мобілізаційних навчаннях, визначилися з кількістю. На 

сьогоднішній день тільки є порядку 600 людей, які отримали посвідчення цих 

учасників антитерористичної операції. Це поки тільки довідки. Шановний 

Голово комітету, доповідаю. А довідка не дає право. Це тільки посвідчення. 

 

ДЕРЕВ'ЯНКО А.В. Ви знаєте, ви не робіть популістських заяв. У нас 

більше 6 тисяч осіб, 6 тисяч 100. І те, що Міноборони не видало їм 

посвідчень, це проблема Міністерства оборони. У них посвідчення є, більше 

ста тисяч. Тому цю фразу не кажіть, будь ласка, на комітеті.  

 

ЄВИЧ Ю.В. Добре. Я погоджуюсь, поки у них тільки довідки.  

 

ДЕРЕВ'ЯНКО А.В. Повірте, що це проблема  Міністерства оборони. 

Вони повинні робити це. Ми їм надаємо всіляку допомогу, у них все є. І в 

них більше 300 тисяч виконавців.  
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ЄВИЧ Ю.В. Шановні колеги! Позиція Міністерства освіти, що цей 

законопроект, в тому числі з вилученням "на території інших держав", я 

думаю, що це є правильно, що в Югославії хто знаходився, в Афганістані і 

так далі, тобто ті слова треба було виключити. 

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. То есть, вы считаете, что могут все поступать в 

вузы. 

 

ЄВИЧ Ю.В. Для цієї категорії осіб, я думаю, що це потрібно. 

 

РИБЧИНСЬКИЙ Є.Ю. І діти. 

 

ЄВИЧ Ю.В. Це ж якраз діти.  

 

ДЕРЕВ'ЯНКО А.В. Якщо можна, ремарка. У нас ця категорія була 

прописана для дітей загиблих. Для учасників бойових дій – це мається  на 

увазі, що учасники АТО також, вони мають право згідно з законом іти у виші 

поза конкурсом. Але діти цих 50 тисяч, які будуть, ви уявіть, яке це 

навантаження для держави.  

 

ІЗ ЗАЛУ. Це нереально. 

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Вот вы говорили, что сегодня не более 600 человек. 

Я не комментирую. Вы считаете, что закон принимается на месяц? 

 

ЄВИЧ Ю.В. Нет, конечно. Не на месяц. И число их будет расти, я так 

понимаю.  

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Так почему же вы говорите, что сегодня? Вы не 

знаете, что в АТО находится порядка 60 тысяч человек?  
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ЄВИЧ Ю.В. Так. І кожен має дітей.  

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Плюс ротация. Вы вообще компетентный человек, 

нет? Или вы тоже хотите быть белым и пушистым? Так вот, смотрите, 

первое. Обладайте цифрами, которые есть. 60 тысяч в АТО находятся! Закон 

не принимается на один месяц. Вы понимаете последствия ваших 

"одобрямсов"? Я абсолютно согласен  - те, кто погиб. Действительно, 

государство должно, государство обязано заботиться, потому что эти люди 

погибли, защищая государство. Но 60 тысяч! Вы представляете, что это 

будет? Я вам больше скажу, это будет такая же проблема потом, как с  

"чернобыльцами". В Чернобыле не было 60 тысяч  людей в самом начале, 

когда тушили пожар.  

 

ІЗ ЗАЛУ. Дійсні чорнобильці вже давно померли.  

 

БУРБАК М.Ю. Потім будуть діти тимчасово переміщених осіб – 700 

тисяч.  

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Мы тут отстаиваем общие интересы, а вы хотите 

быть хорошими? Может, вы плохо работаете?  

 

ЄВИЧ Ю.В. Ще юридичне зауваження, якщо можна.  

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Действительно, я обращусь к министру. Если это 

позиция министерства, то замечательно. То есть, это идет вразрез с 

концепцией Кабинета Министров - сокращать льготы. 
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ЄВИЧ Ю.В. Я вам читаю. "Учасники бойових дій, які дістали 

поранення, контузію, каліцтво під час участі в бойових діях". То тут же не всі 

категорії, хто брав участь.  

 

ІЗ ЗАЛУ. За дітей ми зараз говоримо. 

 

ЄВИЧ Ю.В. Діти учасників бойових дій, які дістали поранення, 

контузію, каліцтво. 

 

РИБЧИНСЬКИЙ Є.Ю. Я перепрошую. Дивіться, яка ситуація. Є 

світовий досвід. Ми вперше воюємо за 23 роки.  Це наша війна за 

незалежність. Є країни, які постійно воюють. Сполучені Штати скрізь по 

світу воюють. Якщо брав участь американський солдат у будь-якій війні, він 

має право поступати на пільгових умовах у вузи Сполучених Штатів. Але не 

у всі. Не у Гарвард, не у Єль. Є перелік вузів, в яких недостатньо студентів – і 

ти туди їдеш учитися. А не там, де конкурс у 500 людей на місце. Чи є у вас 

врегульована система, у міністерстві вашому? 

 

ЄВИЧ Ю.В. Врегульована. Я вам кажу, у нас  на теперішній час, під 

вихід закону про нову редакцію Закону "Про вищу освіту", пільгова категорія 

врегульована 20 відсотками.  

 

РИБЧИНСЬКИЙ Є.Ю. Я не про відсотки кажу. Ви не почули. У нас є 

вузи, в які конкурс по 100 осіб на місце.  "Державний університет КПІ" і, між 

іншим, вашого міністра вуз – "Києво-Могилянка". Ви уявляєте собі, якщо 

завтра всі діти прийдуть до вас безкоштовно вчитися. Ви ж закриєтеся там.  

 

ЄВИЧ Ю.В. Ні, ну в нас є процент, квота.  

 

РИБЧИНСЬКИЙ Є.Ю. Від чого?  Від чого ви її обраховуєте? 
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ЄВИЧ Ю.В. Від державного замовлення.  

 

РИБЧИНСЬКИЙ Є.Ю. Правильно, а як ви будете вибирати, кому 

можна, а кому не можна?  Ви Васю взяли, а Петю не взяли, умовно. І все – 

Петя  наш ворог назавжди, причому ворог  держави.  

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. И потом, извините, зачем вы обманываете? Здесь 

написано: "Всех участников АТО". Здесь нет, что только инвалидов. 

 

РИБЧИНСЬКИЙ Є.Ю. Давайте це "прокатимо".  

 

ПОМІЧНИК ДЕПУТАТА Ю.ШУХЕВИЧА. Ви правильно кажете. Це 

ще й юридично безграмотно. В якому розумінні? Автор законопроекту вніс 

це в статтю 10. Стаття 10 Закону про статус – це є сім'ї загиблих або дружини 

померлих. А він бере живих батьків – і він туди дітей. Це навіть з моральної 

точки зору безграмотно написаний закон. Треба було окремо вводити в іншу 

статтю. Не можна, коли тут усі загиблі, померлі, а тут діти живих батьків.  

 

ІЗ ЗАЛУ. Давайте голосувати.  

 

БУРБАК М.Ю. Є ж Закон "Про вищу освіту", де дається більше прав 

університетам, а тепер цим ви рубаєте їх бюджет.  

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Предложение -  на доопрацювання. Кто за? 

Единогласно. Спасибо.  

У меня большая просьба к представителю министерства. Смотрите, я 

это говорил заместителю министра транспорта. И вам говорю. Вы  готовьтесь 

и читайте, когда приходите сюда. Это позиция номер один. 
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Позиция номер два. Если вы готовы, то, во-первых, не сообщайте 

недостоверную информацию. Здесь четко написано: "Всех участников АТО". 

Я думаю, что вы не читали толком закон. Это мое ощущение. Дальше, если 

вы уже и готовы, тогда звоните, пожалуйста, в соответствующие органы и 

узнавайте, где 700 человек, а где 600, как вы сказали.   

Еще раз говорю, если вы будете приходить неподготовленными, то 

поверьте мне… 

 

ІЗ ЗАЛУ. То получит Сергей Миронович. 

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Просто жалко. Он уважаемый человек. Это первое. 

Второе. Готовьтесь к этому вопросу, а не так: "общесоветское" – мы, в 

принципе, за, но вот тут чуть-чуть надо немножко еще доработать. Так было 

23 года. Всего доброго.  

Дев'яте питання. Про проект Закону про внесення доповнень до Закону 

України "Про судовий збір" щодо звільнення від сплати судового збору 

учасників антитерористичних операцій та членів сімей загиблих.  

Ми підтримуємо.  

 

БУРБАК М.Ю. Давайте приймемо без обговорення.  

 

ШУХЕВИЧ Ю.Р. Це сім'ї загиблих в АТО. 

 

ІЗ ЗАЛУ. Ми підтримуємо. 

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю.  Всі ознайомлені, пане Юрію з вашим законом.   

 

БУРБАК М.Ю. Дуже правильний закон.  

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Там немає популізму.  
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ІЗ ЗАЛУ. За основу. 

 

ШУХЕВИЧ Ю.Р. І в цілому. 

 

ІЗ ЗАЛУ. Ні-ні, там ще якісь зауваження. 

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Без зауважень. 

 

ІЗ ЗАЛУ. За основу, так, нормально. 

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. 10 питання. Про проект Закону про внесення змін 

до Кримінального кодексу України (щодо встановлення відповідальності за 

безпідставну відмову або незаконне надання статусу  учасника бойових дій).    

Я вважаю, що це дуже важливий закон. 

 

БУРБАК М.Ю. А є депутат чи помічник депутата? 

 

ІЗ ЗАЛУ. Є лист, щоб розглядали без нього. 

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Есть от него письмо, но в этом случае давайте 

сделаем, может быть, исключение, потому что вообще правило в комитете 

есть: если не приходит народный депутат (или его помощник) на доклад 

вопроса, то, в принципе, комитет должен "прокатывать". Но мне кажется, что 

этот вопрос на самом деле, действительно, важный.  

Артуре Валентиновичу, ви усвідомлюєте відповідальність? 

 

ДЕРЕВ'ЯНКО А.В. Ясно, що усвідомлюю. Я хотів би два приклади 

дуже швидко навести. У нас уже були дві позовні заяви  до суду від 

заступників міністра Мінрегіону, яким ми відмовляли. Дехто з них потрапляє 
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під люстрацію. І нам ні Мін'юст, ні якісь  інші компетентні органі відповіді 

толкової не дали. Це перший випадок.  

Другий випадок. На засідання, яке у нас відбудеться завтра, у нас є 27 

справ з прокуратури Донецької області, в яких ідеальні документи, і вони 

завтра претендують на статус учасника бойових дій. І по документах ми не 

можемо їм відмовити, у них є довідки всі – від АТЦ, від усіх. І тут дилема: 

хто на себе буде брати відповідальність? А вони на нас залізно подадуть до 

суду.  

 

РИБЧИНСЬКИЙ Є.Ю. А ви відмовите, так, завтра?  

 

ДЕРЕВ'ЯНКО А.В. Ми завтра відмовимо. Знову-таки, комісія – це 

колегіальний орган. Ми спілкувалися, як голосування буде. Є пропозиція 

відмовити, але, знов-таки, вони, враховуючи ці терміни і що всі довідки у них 

є, підстав до відмови практично немає.  

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. У меня другой вопрос. Я слышал, что некоторые 

комбаты не выдают эти справки. И начинается небольшая торговля. 

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Поэтому как заставить, ну кроме физических 

воздействий? 

 

ДЕРЕВ'ЯНКО А.В. Заставити можна. І це питання вирішується на рівні 

міністерства. Тому що не комбат повинен давати особисто цю довідку бійцю 

чи офіцеру або прапорщику. Якщо частина, будь-яка частина бере участь в 

АТО, і перелік цих частин є, штаб цієї частини готує комплект документів. 

Бійцю нікуди не треба ходити. І дають це на відомчу комісію.  

І хотів би, є пропозиція наша, щоб розмежували відповідальність 

відомчих і міжвідомчих комісій. Тому що міжвідомча комісія повинна 

вирішувати складні питання, які потребують колегіальності. І покласти 
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відповідальність на відомчі комісії, які готують ці документи. Тому що зараз 

ми на себе беремо відповідальність чисто як статисти, але всі 60 тисяч справ, 

знаєте, їх не можна перевірити за короткий проміжок часу. І ті цифри, які я 

сьогодні оприлюднював, це кропітка робота двадцяти осіб по 12 годин на 

день.  

 

ІЗ ЗАЛУ. Що ви пропонуєте? 

 

ДЕРЕВ'ЯНКО А.В.  По цьому закону я  вам скажу так. Редакція закону 

мене влаштовує, тобто немає проблем з відповідальністю, але наші поправки, 

які ми хочемо внести в 413 постанову, ми їх надаємо і надали вже до 

комітету, щоб  їх врахував Кабінет Міністрів. Це все у секретаріаті комітету 

є.  

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Вы уверены, что этот закон нужен? 

 

ДЕРЕВ'ЯНКО А.В. Не потрібен.   

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Смотрите, давайте научимся говорить нормальным 

языком. Не чиновничьим, не бюрократическим.  

 

ДЕРЕВ'ЯНКО А.В. Олександре Юрійовичу, на мою думку, не потрібен 

цей закон.  

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Теперь аргументируйте. Кроме первой 

аргументации, что я слышал. Это то, что появляются фантомы, да? 

 

ДЕРЕВ'ЯНКО А.В. Є фантоми, які отримують лівими чи правими 

шляхами комплект документів, яким ми просто не маємо можливості 

відмовити.  
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ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Тогда скажите мне, что делать, если чиновник, от 

которого зависит выдача справки, просто саботирует процесс? Что делать 

тогда человеку, чтобы добиться справедливости? 

 

ДЕРЕВ'ЯНКО А.В. Відповідальність така повинна бути. Всі справи 

протягом 50 років, вони зберігаються, і якщо якийсь виникає сумнів або 

кримінальна справа,  це піднімається з архіву і ми перевіряємо. 

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Смотрите, вот он бегает за бумажкой, а этот 

чиновник над ним издевается, то за это, я считаю, должна быть и уголовная 

ответственность этого чиновника.  

 

(Іде загальна дискусія)  

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Просто для чиновника, кроме пряника, должен быть 

еще и кнут. Как его заставить не саботировать выполнение своих прямых 

функциональных обязанностей? Кроме физического воздействия. 

 

ДЕРЕВ'ЯНКО А.В. Я думаю, що це повинні бути якісь регламентуючі 

документи міністерств, тому що зробити зараз кримінальну відповідальність 

– ми потім не відслідкуємо. Або якщо "повісимо" цю кримінальну 

відповідальність на нас тільки, то… 

 

ІЗ ЗАЛУ. Як це на  вас? 

 

ДЕРЕВ'ЯНКО А.В. Так тут же "вішається" на Міжвідомчу комісію.  

 

ІЗ ЗАЛУ. То за підробку документів.  
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ДЕРЕВ'ЯНКО А.В. Є підробка документів – це перша. А от за 

підставами – це якраз проблема.  

 

БУРБАК М.Ю. Я перепрошую. Ми тут  зібралися не поговорити, а ми 

повинні подивитися на законопроект з юридичної точки зору. Скажіть, будь 

ласка, чинним кримінальним законодавством передбачається 

відповідальність за підробку будь-якого документа? Передбачається. Депутат 

Ничипоренко від Партії регіонів, который голосовал в унисон со всеми, хочет 

примазаться и уйти от ответственности за то, что он голосовал с Партией 

регионов. Мовляв: "Хлопці, бачите, я заодно з вами теж". Чистий популізм. 

Чистейшей воды! Треба виконувати чинне законодавство, яке вже є. Навіщо 

його придумувати?  

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Смотрите, мы ориентируемся на вас. И когда вы 

говорите, что закон нужен, то мы, в принципе готовы поддержать. Мы вам 

собираемся помогать, а не блокировать. У меня просто просьба ко всем 

чиновникам: вы говорите так, как оно есть. 

 

ДЕРЕВ'ЯНКО А.В. Олександре Юрійовичу! Закон в цілому не 

потрібен. Відповідальність повинна бути, але, може, не на законодавчому 

рівні, а на основі того, що у нас є.  

 

ШЕВЧЕНКО В.В. Шановний Олександре Юрійовичу! Мета цього 

закону, я так розумію, це продемонструвати у випадку відмови, це буде 

відмова на фальсифікацію, скажуть, що ви будете фальсифікувати. У випадку 

підтримки буде відповідальність, депутат буде звітувати, що він досягнув 

такої мети. Насправді запит у суспільства є на те, що ці довідки можуть 

фальсифікуватися. Це відповідь на цей запит. Вона в політичній площині, 

вона не в площині юридичній.  
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ШУХЕВИЧ Ю.Р. До речі, стаття не зовсім виписана коректно, я би 

сказав. Бо що там є?  Що таке "безпідставна відмова"? Це Кримінальний 

кодекс. Що значить "безпідставна відмова"?  

 

ІЗ ЗАЛУ. Як довести? 

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Рекомендация ваша не принимать? 

 

РИБЧИНСЬКИЙ Є.Ю. Голосуємо. Відхилити.  

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Відхилити, так? Кто за? Против? Воздержался?  

Смотрите, еще раз, у меня большая просьба: будьте нормальными 

людьми, говорите как оно есть. 

Следующий вопрос.  

 

ДЕРЕВ'ЯНКО А.В. Це ж законодавча ініціатива. Як я можу сказати, що 

треба відхилити закон?  

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Говорите как есть. 

 

РИБЧИНСЬКИЙ Є.Ю. Говоріть так, як ви думаєте. 

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Говорите как есть. Какая разница, депутат он или не 

депутат? Как есть: честно и справедливо.  

Следующий вопрос. Это внутренний вопрос? Тогда просьба ко всем 

приглашенным из министерств нас покинуть.  

Одинадцяте питання. Про затвердження складу робочої групи з 

опрацювання шляхів вирішення проблемних питань реабілітації (медичної, 

соціальної тощо) учасників АТО та інших осіб.   
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(На цьому стенографування засідання припиняється) 

 

 

    

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


