
СТЕНОГРАМА 

засідання Комітету у справах ветеранів та інвалідів 

17 грудня 2014 року 

 

Веде засідання голова комітету Третьяков О.Ю. 

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Добрий день. Кворум есть, поэтому начнем нашу 

работу. Начнём с первого вопроса. Про проект Закону про внесення зміни до 

статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 

захисту". Законопроект Ольги Богомолець. Смысл этого закона, насколько я 

его вчера прочитал и говорил с инициаторами этого закона, чтобы 

приравнять людей, которые были на Майдане, к участникам боевых действий 

чтобы они могли получить инвалидность. Это, наверное,  нестандартная 

ситуация, но и "Революція Гідності і Майдан" – это тоже была нестандартная 

ситуация, поэтому приняли решение все-таки, чтобы этот законопроект был. 

Сейчас суть его доложит инициатор этого закона. 

 

СИДОРЕНКО П.В. Доброго дня, шановні народні депутати,  доброго 

дня шановні гості комітету. Вашій увазі хотіли сьогодні презентувати 

надзвичайно важливий законопроект про внесення зміни до статті 7 Закону 

України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту". Цей 

законопроект підготовлений спільно ініціативною групою постраждалих на 

Майдані та народним депутатом, радником Президента Ольгою Богомолець. 

Ініціативна група постраждалих на Майдані, яку я представляю, мене 

звати Павло Сидоренко, я координатор цієї групи, вони об’єднала хлопців, 

які отримали поранення під час подій Революції Гідності 21 листопада 2013 

року по 21 лютого 2014 року. Більшість з нас отримали тяжкі та середньої 

тяжкості поранення. 

Який зміст цього законопроекту і чому він важливий для тих хлопців, 

які отримали поранення на Майдані. Саме головне, перше – це впорядкувати 
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коло осіб, які отримали поранення, які отримали саме під час подій Революції 

Гідності, з тим, щоб у нас не було нових "чорнобильців", щоб кожного року у 

нас по 100 по 300 чоловік не з'являлося, які будуть заявляти, що вони 

отримали ті чи інші ушкодження чи поранення, чи ушкодження здоров'я саме 

під час подій на Майдані. 

Зміни, які ми  пропонуємо внести, це один пункт додати до статті 7-ої – 

пункт 10-ий, щоб прирівняти до інвалідів війни осіб, які отримали поранення 

або інші ушкодження здоров’я, внаслідок чого стали інвалідами, під час 

акцій масового громадського протесту 21 листопада 2013 року по 21 лютого 

2014 року. Ми саме кажемо про інвалідів війни, ми не кажемо про учасників 

бойовий дій, тому що учасниками можуть бути мільйони українців, які були 

на Майдані. Ми говоримо про хлопців, які отримали вогнепальні та інші 

тяжкі і середньої тяжкості ушкодження. Інвалідність – це не тільки 

ушкодження, це і втрата працездатності. Інвалідність сьогодні визначається 

медико-соціальною експертною комісією, і тому люди, які отримали 

поранення, які перебувають до сих пір в лікарнях, коли сьогодні приходять 

на медико-соціальну експертну комісію, вони, в кращому випадку, 

отримують інвалідність на загальних підставах. Їм ставиться через 

вогнепальне поранення загальне захворювання, інвалідність або довічна або 

– навіть у нас є поранені хлопці, які з проламаними черепами, їм в Чехії 

ставили пластину –  їм ставиться тільки на рік, але пишеться все ж таки 

загальне захворювання.  

І саме головне, хлопці, які пройшли Майдан, які з палками і 

"жестяными щитами" лізли на кулі, вони фактично 9 місяців після Майдану 

представлені самі собі. Ми, поранені, за власний кошт займаємося 

лікуванням, займаємося реабілітацією, в кращому випадку допомагають 

волонтерські організації, які опікуються найбільш тяжкими. Держава 

фактично жодної копійки не надала допомоги і на сьогоднішній день 
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відсутня система державного соціального захисту та гарантії осіб, які були 

поранені під час подій Революції Гідності. 

Минулого тижня один з хлопців, наш герой – Олександр Гриценко 

помер, помер від тяжкої черепно-мозкової травми, яку отримав це в лютому. 

І він не зміг отримати гідну медичну допомогу, не зміг отримати ліки, тому 

що бідна була сім’я. Ми, що могли, збирали, але це не допомогло. На 

сьогоднішній день Віктор Орленко перебуває в Першій лікарні міста Києва, 

якщо б у нього був статус інваліда війни, він би перебував в госпіталі, був би 

забезпечений всіма ліками, те, що передбачено для цієї категорії. Зараз 

Віктор Орленко завдяки нам, ми збираємо гроші, волонтерам, і він на 

загальних підставах лежить в загальній палаті, і те здоров'я, яке у нього, 

отримавши кулю в голову, і коли йому вилучили в Німеччині пів мозку, і 

коли йому врятували життя, зараз, на жаль, лікарі дають невтішні прогнози. 

І саме головне, по тих хлопцях, які, ми передбачаємо, отримають статус 

інваліда, взагалі на сьогоднішній день жоден державний орган не веде 

статистику, не веде реєстр, скільки осіб було поранено на Майдані, які вони 

отримали поранення. Завдяки Ініціативній групі постраждалих на Майдані 

ми ініціювали створення міжвідомчої робочої групи за участю 

Мінсоцполітики, МОЗу, МВС і Генпрокуратури, яка вже декілька засідань 

мала, щоби почати упорядковувати цей процес. 

На сьогоднішній день и бачимо, що хлопці, які отримали тяжкі і 

середньої тяжкості поранення, які претендують на інвалідність, їх буде не 

більше 200-250. З тих, хто сьогодні отримали уже інвалідність на загальних 

підставах, це взагалі десь близько 50 чоловік. І ми зараз розуміємо, що 

процес допомоги цим хлопцям, процес допомоги героям, він не обмежується 

прийняттям закону.  

Законопроект, який надано вашій увазі, нами був розроблений на 

основі законопроекту, який влітку приймався Верховною Радою щодо 

учасників АТО і прирівняння їх до учасників бойових дій, коли там є пункт, 
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що процедуру і сам порядок надання статусу визначає Кабінет Міністрів. 

Вже зараз ми підготуємо цей проект підзаконного акту, ми розуміємо, що 

досить детально треба виписати суб’єктність, ми розуміємо, що там будуть 

детально прописані люди, які саме будуть претендувати на статус інваліда 

війн. Це ті люди, які не тільки отримали поранення або інші ушкодження 

здоров'я під час подій Революції Гідності, але які отримали статус 

потерпілого в процесі кримінального провадження та по якому є висновок 

судово-медичної державної експертизи. Тому що ми розуміємо, що нам 

бюджетні кошти, пільги, які можуть надаватися, вони обмежені. 

Ми не претендуємо на сотні тисяч людей, ми кажемо тільки про 

декілька сотень чоловік, які цього конче потребують. І цей законопроект, 

який сьогодні розглядається, це фактично сьогодні є першим 

законопроектом, який виноситься на розгляд Верховної Ради восьмого 

скликання. Верховна Рада сьомого скликання пробувала винести на розгляд 

такий аналогічний законопроект. Був законопроект № 4554,  який передбачав 

надання статусу певного для хлопців, які були поранені, але, на жаль, 

минулий склад комітету, який складали переважно представники Партії 

Регіонів і комуністи, вони не пропустили цей конче важливий законопроект 

для хлопців, які втратили своє здоров'я в боротьбі за кращу Україну. 

Тому ми, представники Ініціативної групи постраждалих на Майдані, 

звертаємося до вас, шановні народні депутати, підтримати цей важливий 

законопроект  з тим, якщо буде все нормально, наступного тижня, на 

останньому пленарному тижні цього року, цей законопроект, ми 

сподіваємося, буде розглянутий на пленарному засіданні Верховної Ради. 

Дякую. Можливо будуть запитання. 

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. У кого есть вопросы? 
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РИБЧИНСЬКИЙ Є.Ю. У мене питання таке. Рибчинський Євген, 

заступник голови комітету. Ви сказали, що встановлює чи визначає цей 

статус Кабінет Міністрів. Хто конкретно в Кабінеті Міністрів має визначати 

статус постраждалого?  І чи потрібні довідки в той час, коли був Майдан, що 

ця людина дістала саме тоді це пошкодження, а не через рік? 

 

СИДОРЕНКО П.В. Дуже слушне запитання, Євгене Юрійовичу, дякую. 

Пункт другий законодавчих змін, які ми пропонуємо, він звучить так, 

що порядок надання статусу інваліда війни особам, зазначеним в абзаці 

першому пункту, тобто щодо інвалідності, які втратили здоров'я на Майдані, 

то визначає Кабінет Міністрів України. На сьогоднішній день такого порядку 

не існує. Не існує органу в складі Кабінету Міністрів, який це буде 

визначати. Але, знову ж таки, по аналогії з наданням статусу учасників 

бойовий дій учасникам АТО, ми будемо пропонувати створити міжвідомчу 

робочу групу у складі МОЗу, Мінсоцполітики, МВС і Генпрокуратури, як я 

вже говорив, яка вже працює, але вона не формалізована, вона працює на 

ініціативі тих людей нормальних: заступників міністрів МОЗу, соцполітики, 

Генпрокуратури, які зголосилися на, скажімо так, добровільних підставах 

зараз засідати і розбиратися з цими списками.  

Тому буде прийнятий окремий порядок, по якому ми вже розробляємо 

проект, де буде передбачено створення міжвідомчої робочої групи, де буде 

чітко прописана суб'єктність, як я вже сказав, що це не тільки люди, які 

отримали пошкодження, а яким надано статус потерпілого в кримінальному 

провадженні. Щодо нанесення тим людям пошкоджень Генпрокуратура 

порушила кримінальні справи і ведеться розслідування, хто це зробив, 

ведеться пошук людей, проведена судмедекспертиза. І тоді дійсно.  

Тому що на сьогоднішній день існує дуже складний порядок, існує 

постанова про державну допомогу єдиноразову особам, які отримали тяжкі 

поранення на Майдані. Так от там порядок дуже складний визначення 
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причетності людей, що вона отримала саме ці пошкодження на Майдані. Цей 

порядок вже відпрацьований. Коли подається до слідчого заява, слідчий 

направляє на судмедекспертизу. Судмедекспертиза дає звіт в МОЗ. МОЗ дає 

запит в Генпрокуратуру. Генпрокуратура підтверджує, що є, порушено 

кримінальне провадження щодо нанесення такій людині тяжких ушкоджень і 

що ця людина звернулася в органи правоохоронні. І після того готуються 

наказ МОЗу, який візується Мінсоцполітикою, МВС і Генпрокуратурою.  

Тобто ми саме будемо боротися, щоб цей порядок був ретельно 

прописаний і суб'єктність була чітко визначена. Щоб у нас, дійсно, через рік, 

через два не з'являлися нові, як вже казали, "чорнобильці". 

 

РИБЧИНСЬКИЙ Є.Ю. А чи не заскладна ця процедура? 

 

СИДОРЕНКО П.В. На сьогоднішній день вона дуже складна і 

забюрократизована. Але, з одного боку, я теж як ваш колега, маючи стаж 

десять років державного управління і ступінь кандидата наук з державного 

управління, я розумію, що без детально прописаної процедури у нас будуть 

з'являтися нові кандидатури, нові люди, які не мали відношення до Майдану. 

Тому ми будемо намагатися зробити процедуру максимально простою, але 

водночас максимально детально прописаною. 

 

РИБЧИНСЬКИЙ Є.Ю. Ще одне маленьке зауваження. Поряд зі мною 

сидить справжній герой – це Михайло Гаврилюк, ви всі його знаєте, бачили. 

Він не дістав пошкоджень, але ми всі бачили на відео його катування під час 

Майдану, він з першого дня був до останнього. Він не розраховує на 

позачергове отримання квартири. А людина, яка дістане від Кабінету 

Міністрів цю довідку, вже має дістати квартиру позачергово. Скажіть мені, 

будь ласка, де справедливість?  
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СИДОРЕНКО П.В. Євгене Юрійовичу, ми це питання розглядали не 

раз. Це питання дійсно дискусійне, тому що люди є не тільки, велика шана і 

повага Михайло Віталійовичу, який дійсно пройшов Майдан, але є медики, 

які під кулями виносили наших хлопців, є волонтери, які забезпечували 

дровами, резиною, яким палили машини, і безліч людей, які ще мають бути 

відзначені державою. Дійсно, можливо їм теж має бути надано статус чи 

учасників бойових дій, чи учасників війни, але це процес досить складний. І 

отут ми переходимо ту грань, коли нам буде важко визначити суб'єктність.  

Як визначити, що людина була там і наскільки її вклад великий відносно 

іншої людини? Людини, яка, може, не була, скажімо так, не бачили її там на 

екранах або в Інтернеті, але теж робили багато. Це наступний крок.  

Ми зараз розробляємо наступний законопроект. Але ми розуміємо, 

якщо ми хочемо "обняти" всіх і єдиним законопроектом протягнути через 

Верховну Раду,  ми можемо отримати результат, коли це буде місяць, два, 

півроку, рік. А ми зараз говоримо тільки по тим хлопцям, яким допомога 

потрібна сьогодні. Ніхто не каже про квартири, тому що там, дійсно, якщо 

почитати, вони мають право претендувати, але немає обов'язку держави 

надати їм квартиру.  

Ми говоримо про безплатне забезпечення ліками, про можливість 

лікування в госпіталі Міноборони і МВД, про можливість санаторної 

реабілітації. Ми кажемо про тих хлопців, які залишили і втратили своє 

здоров'я, які стали інвалідами, отримали кульові поранення, тяжкі поранення,  

тілесні ушкодження. Тому це перший крок по майданівцях, як говорили, це 

перший законопроект.  

Ми вже готові і розробляємо нові законопроекти, щоби, по-перше, 

громадськість могла приймати участь в процесі нагородження тих людей, які 

відзначились, зокрема Орденом "Небесної Сотні", іншими відзнаками, і щоб 

дійсно ті люди, які заслуговують, отримали теж певний статус і відзнаку від 

держави. Але ми зараз говоримо про тих людей, які конче потребують 
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допомоги вже сьогодні, їх небагато – десь сотня-дві. Але це люди, які 

найбільше постраждали, скажемо так. Можливо, їх і не такий великий вклад, 

да, як ви кажете, але та кров, яка пролилася з цих людей, думаю, завдяки, 

вона зіграла не останню чергу, кров наших хлопців – таких же патріотів, для 

зміни влади, зміни системи влади, щоб Україна дійсно була вільною і 

демократичною державою. 

 

РИБЧИНСЬКИЙ Є.Ю. Низький уклін усім: і постраждалим, і загиблим. 

Тут усі розуміють, про що йдеться, абсолютно всі. Але позачерговий 

безплатний капітальний ремонт власних жилих будівель, тільки тому що ти 

там підвернув ногу. Я вибачаюсь звичайно. Мій колега – музикант з групи 

ВВ, йому поламали там ногу. Я вам більше скажу, він не прийде і не 

попросить інвалідність. Він сам собі заробить. І він прийшов через совість 

свою, а не через те, щоб дістати ці речі. 

Я каже дуже важливі речі, послухайте. Там була совість, а зараз буде 

безсовісність. І щоб визначити, що є совість – це не абсолютне поняття. У 

одного одна совість, у іншого – друга. Я думаю, що це треба не просто 

доопрацьовувати. Я готовий з власних коштів профінансувати 50 цих людей, 

з власних коштів. 

Але зараз взяти людей і на бюджет їх покласти! А на бюджеті є ще 

пенсіонери. А на бюджеті є ті верстви населення. А що з чорнобильцями, які 

помирають? І так далі. А в бюджеті нема грошей. Ми зараз не приймемо 

навіть на тому тижні бюджет, тому що на нього дивитися неможливо. 

Я хочу сказати, що це треба доопрацювати. Ви дивилися це? 

Принципово – однозначно так. По деталях – однозначно ні. І треба з Ольгою 

сидіти і відпрацьовувати кожен пункт. От я  кажу, особливо по квартирах, по 

визначенню статусу.  

Я знову кажу, у мене є люди, вони пройшли весь Майдан, яким 

потрібна психологічна допомога, причому, я думаю, на все життя. Я не знаю, 
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як Михайло Віталійович досі в такому спокої після того, що він пройшов. У 

нього руки, ноги на місці. Він не заслуговує на позачергову квартиру? 

Розумієте?  

 

ГАВРИЛЮК М.В. Можна я вас трошки поправлю. Слава богу, у мене 

руки, ноги, все є на місці, я жив-здоров. Те, що там у мене зірвалася граната 

на шиї, то теж ерунда, голова повертається – жив-здоров, це слава богу. 

Я вважаю, що допомога потрібна тим людям, які получили на Майдані 

інвалідності, які зараз є без рук, є без ніг, є багато таких ранених – отаким 

людям поміч потрібна. А якщо там царапина, як ви кажете, підвернув ніжку, 

там пальчик зламав, то нічого страшного – поправили той пальчик, 

поправили ту ногу і нормальок, далі він може працювати. Бо якщо ми зараз і 

їм будемо надавати цей статус, тоді не знаю, як у нас бюджет, немає в 

бюджеті дуже великих коштів, на жаль, усіх ми забезпечити не можемо. В 

першу чергу ми повинні забезпечити тих інвалідів, які неспроможні зараз 

самі собі заробити. Це, я вважаю, що був би правильний такий вихід з 

ситуації. 

 

РИБЧИНСЬКИЙ Є.Ю. У вигляді закону? 

 

ГАВРИЛЮК М.В. У вигляді закону, щоб ті люди, які получили 

інвалідність на Майдані, то все-таки за них. 

 

РИБЧИНСЬКИЙ Є.Ю. Я не проти. А хто визначатиме інвалідність і 

коли вони її отримають? Вони зверталися саме в цей час? Процедура тут не 

прописана. Це дуже важливо. 

 

СИДОРЕНКО П.В. Можна два слова сказати? Я абсолютно з вами 

згоден, той, хто зламав ногу, руку. Я 19 січня на Грушевського отримав 
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чотири резинових кулі в обличчя, втратив зір на ліве око. Я можу їздити 

лікуватися, обстежуватися, у мене є друзі, допомагають, але є люди, які 

втратили працездатність, які лежать дома бідні, голодні, яким ніхто не може 

допомогти. У яких немає Інтернету, щоб подивитися, що є така ініціативна 

група, в яких немає, взагалі не  розуміє, що відбувається. 

І щоб отримати інвалідність недостатньо принести довідку, що зламав 

руку і ногу – треба втратити працездатність! Навіть люди, які отримали 

наскрізні кульові поранення, не факт, що вони отримають інвалідність. Це 

визначає медико-соціальна експертиза, там є консиліум лікарів. І це складна 

процедура досить сьогодні, щоб в Україні отримати інвалідність. Тому, як ви 

кажете, отримання квартир, отримання інших пільг.  

Ви депутати, ви депутати Комітету ветеранів та інвалідів. Є закон, 

закон на сьогоднішній день в Україні один – пр. о статус ветеранів війни, в 

якому прописуються всі ці пільги. Якщо ви вважаєте, що якісь певні пільги 

досить великі для інвалідів війни – скасовуйте їх, вносіть законодавчі зміни, 

у вас є право законодавчої ініціативи. Але на сьогоднішній день є єдина 

можливість допомогти хлопцям-інвалідам – це внести цю зміну і визначити 

їх статус "інваліда війни". Те, що обіцяв Президент біля Хреста Небесною 

Сотні 21 листопада. Те, про що ми спілкуємося кожен раз з депутатами.  

Є у вас питання про доопрацювання? Я вас прошу підтримати 

комітетом сьогодні, давайте виносити в зал і голосувати, і доопрацьовувати 

інші закони профільні. У нас тут одна строчка. Порядок ми не визначимо в 

законі. Порядок не прописується в жодному законі. Порядок визначається 

підзаконними нормативно-правовими актами, постановою Кабінету 

Міністрів. Давайте разом доопрацюємо цей проект, ми готові, якщо ви як 

народні депутати готові співпрацювати, ми готові сісти за стіл після 

ухвалення одної строчки закону, який ми сьогодні пропонуємо. Ми готові 

сідати підготувати вам проект змін, вірніше, постанови уряду про визначення 

порядку надання статусу інвалідності. І тоді ми дійсно, у нас буде, наше зараз 
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одне завдання забезпечити, щоб цей статус отримали ті люди, які дійсно 

стали героями і які його потребують, і щоб у нас не було "дітей лейтенанта 

Шмідта". Дякую.  

 

БУРБАК М.Ю. У мене одне запитання до вас. Бурбак Максим, перший 

заступник голови комітету. Скажіть, будь ласка, як я знаю, у Мінсоцполітики 

вже є орган, який займається Героями Небесної Сотні, правильно? 

 

СИДОРЕНКО П.В. Не зовсім так. 

 

БУРБАК М.Ю. Ну він є, він же розподіляє кошти, то він визначений. 

Тобто цей же орган, щоб не плодити нові органи, міг би займатися і цим 

питанням. Це так, перше зауваження. 

Друге, я розумію, що закон  потрібен, він на часі. Але тут є трохи 

юридичної казуїстики. 10 пункт: "осіб, які стали інвалідами внаслідок 

поранень чи інших ушкоджень здоров'ю". Але знаєте, що були особи, які 

стріляли, там і "беркут" був теж, які отримали інвалідність. Як їх бути? Ми їх 

теж будемо враховувати, чи як? Просто із цієї статті ми повинні всіх 

врахувати! І хлопців з Внутрішніх військ, які в нас стріляли. По цій статті 

виходить, що всі вони підпадають під ці пільги, тому що тут не визначено. 

І тепер, "акції громадського протесту в Україні". Вони були і в 

Запоріжжі, і в Харкові, і в Чернівцях. То може написати "в Києві". Тому що 

ви кажете про визначене коло осіб – 200-250 чоловік, які були на Майдані в 

Києві. А якщо ми порахуємо потім, приймемо цю статтю, і порахуємо тепер,  

то треба буде всі акції громадського протесту по Україні, то у нас з'являться 

"діти лейтенанта Шмідта" сто відсотків. Тобто, як кажуть, це юридична 

казуїстика. 

І тепер далі, останнє моє зауваження. У буде сьогодні розгляд третього 

питання "про стан реалізації права учасників антитерористичної операції на 
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отримання статусу учасника бойових дій, передбаченого Закон України", 

куди ви зараз хочете внести зміни, "Про статус ветеранів війни, гарантії їх 

соціального захисту". Відкриваємо. "Рішення про надання статусу учасника 

бойових дій приймається міжвідомчою комісією, склад". Тобто орган, який 

приймає, він уже є. А ви кажете, що його нема. Він є. 

 

СИДОРЕНКО П.В. Це по АТО. 

 

БУРБАК М.Ю. Це по АТО. А чому не внести теж пропозицію, щоб ця 

сама комісія приймала рішення надати статус учасника бойових дій? Бо це 

була бойня на Майдані! Я вважаю, що це теж бойові дії були. То чому оці 250 

людей не провести по цій методиці? І ми уникнемо оцих всіх змін 

законопроекту. Я розумію, що хтось, це треба зробити. Але існує більш 

правильна юридична процедура, як це треба зробити без цієї волокити. 

 

СИДОРЕНКО П.В. Дякую, Максиме Юрійовичу, за запитання. Я як 

юрист, теж у мене перша вища освіта юридична, хочу відповісти на ваші 

питання. Перше, щодо міжвідомчої робочої групи, яка створена по АТО. 

Вона створена на виконання такого ж самого пункту прийнятого влітку цього 

року, коли учасників АТО прирівняли до учасників бойових дій і прописав 

законотворець, що порядок надання статусу учасників бойових дій для тих, 

хто був в АТО, визначається Кабінетом Міністрів України. І Кабінет 

Міністрів своєю окремою постановою створив цю міжвідомчу робочу групу 

по АТО. Ніхто не каже, що цього не можна буде зробити. Це компетенція 

Кабінету Міністрів України. Ми не пропишемо це в законі. Це перше. 

Друге, щодо тих людей, які постраждали загалом в Україні. Якщо ви 

рахуєте, що якщо в Хмельницькому дві людини загинули, а чотири отримали 

вогнепальні поранення, вони стали інвалідами – і вони не заслуговують 

статусу інваліда війни як майданівці, я з вами категорично не погоджуюсь. 
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БУРБАК М.Ю. Я з вами погоджуюсь. Просто ви кажете лише про 

Майдан. Просто якщо ми поширюємо на всю Україну, тоді давайте говорити 

про всю Україну. ви говорили про Майдан лише. Якщо ми маємо на увазі всі 

громадська  акції протесту в Україні, то слушне зауваження, що треба 

визначити, які це акції, де вони були? 

 

РИБЧИНСЬКИЙ Є.Ю. Патріотичні. 

 

БУРБАК М.Ю. Тому що антимайдан в Харкові теж збирався і це були 

громадські акції непокори. Але я в корні не буду голосувати за те, що ми ще 

тих покидьків з антимайдану будемо прирівнювати до осіб, які стали 

інвалідами, і ще будемо утримувати на державі.  

 

РИБЧИНСЬКИЙ Є.Ю. А вони прийдуть. 

 

БУРБАК М.Ю. А вони звичайно прийдуть. 

 

СИДОРЕНКО П.В. Тому ця норма так і прописана "в Україні". І норма, 

яка виписана, що "під час масових акцій громадського протесту" – це норма, 

яка вже прописана в Міжнародному кримінальному суді в Гаазі. Нас визнав 

світ, Європа отаке формулювання. Таке формулювання є в Законі № 745 

цього року від 21 лютого "Про державну допомогу особам, які постраждали 

під час масових акцій громадського протесту". Таке формулювання є в 

постанові Кабінету Міністрів. Ми брали вже те, що є юридична практика, є 

вже прецедент, коли є відповідний закон, рішення Кабінету Міністрів і 

відповідні вже ухвали Міжнародного кримінального суду. Тому 

формулювання "під час масових акцій громадського протесту з 21 листопада 

2013 по 21 лютого 2014" – це юридично виважене формулювання, воно 
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розповсюджується на всю Україну. А хто підпадає? Щоб не підпадали 

"беркутівці", не підпадали "тітушки", ми це вже готуємо в проекті постанови 

Кабінету Міністрів, де буде чітко прописано, що дія цього порядку не 

поширюється на представників правоохоронних органів, які отримали 

ушкодження і стали інвалідами під час виконання службових обов'язків. І ця 

норма буде прописана. І це обов'язково. 

 

БУРБАК М.Ю. А де ця постанова? Так давайте разом розглядати цей 

документ. 

 

СИДОРЕНКО П.В. Є компетенція Верховної Ради і вас як депутатів. Є 

компетенція уряду. В законі ми не можемо прописати порядок. В законі 

прописуються тільки основи. Ми були в МОЗі, Мінсоцполітики, ми казали 

про інвалідів: "Хлопці, дайте нам законодавчу норму щодо прирівнення до 

інвалідів війни, ми протягом тижня зробимо порядок надання такого 

статусу". 

 

БУРБАК М.Ю. Павло Володимировичу, ви зрозумійте, тут не є ваші 

противники. Ми за те, щоб ця норма працювала. А в даному вигляді це буде 

чистий  популізм, який потім не буде працювати. Я ось про що вам кажу! 

Тому що передбачається, під цю норму будуть підпадати працівники 

правоохоронних органів, які стояли по ту сторону барикади. Я знаю, так воно 

буде!  

Якщо би ви подали нам відразу же постанову Кабінету Міністрів і ми 

подивилися, як це буде трактуватися – це було би більш правильно. Тому що 

ми зараз зробимо ці зміни до законодавства, а потім те, що ви будете 

розробляти, ми ж не будемо впливати на  нього, бо це буде постанова 

Кабміну. 
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СИДОРЕНКО П.В. З точки зору повноважень ви і зараз не можете 

впливати як депутати на постанову Кабміну. Але ми хочемо разом з вами цю 

постанову розробити, якщо є ваша добра воля. У нас же є напрацювання, але 

треба робити почергово кроками. Ми ще не прийняли закон, а ми вже хочемо 

прийняти підзаконний акт. 

Для працівників правоохоронних органів, для "беркута" є окремий 

закон, який на сьогодні діє, який визначає їх як інвалідів війни, який надає їм 

певний статус. 

І ще я хочу відповісти на перше ваше запитання щодо органу, який діє 

в Мінсоцполітики.  Такого органу на сьогоднішній день немає в 

Мінсоцполітики.  Є постанова Кабінету Міністрів про надання одноразової 

грошової допомоги особам, які отримали тяжкі тілесні ушкодження під час 

участі в акціях масового громадського протесту з 21 листопада 2013 по 

21 лютого 2014.  

Коли ми зрозуміли, що рятування потопаючих – це справа рук самих 

потопаючих, коли ми, хлопці поранені, об'єдналися, ми домоглися: місяць 

тому була перша зустріч в Мінсоцполітики і через два тижні була перша 

зустріч міжвідомчої робочої групи, неофіційної – ще раз кажу, вона не 

закріплена жодним документом: ні рішенням уряду, ні внутрішніми 

наказами. Це була добра воля Мінсоцполітики, МОЗу, МВС і 

Генпрокуратури зібратися за одним столом. І коли ми провели тільки два 

засідання, із тих списків – із 81 людини, які вже пройшли МСЕК, щодо яких 

порушена кримінальна справа і які отримали ступень тяжких тілесних 

ушкоджень – ми знайшли чотири "беркутівця"! І їх  викреслили із тих 

списків. Якщо б ми цього не почали робити, то ці хлопці-беркутівці отримали 

б гроші як міліціонери, по своїй постанові внутрішній, так ще і як майданівці. 

Ми це контролюємо, ми ці питання педалюємо і ми зацікавлені кровно, щоб 

тих людей не було. І ми над тим працюємо. 
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Тому постанову уряду ми будемо ретельно виписувати. Ми хочемо 

погоджувати з вами, як з профільним комітетом, щоб, дійсно, там не попали 

"тітушки", не попали "беркутівці", а попали тільки хлопці, які втратили своє 

здоров'я на Майдані і які цього конче потребують. Дякую.  

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Так, будь ласка. 

 

ТКАЧЕНКО С.М. Можна слово? Ткаченко Сергій Михайлович, 

майданівець теж. І я в попередньому скликанні приймав участь в робочій 

групі, був по розробці закону 4554. І я вам скажу, що 4554 вже був доведений 

до сесійної зали, повністю пройшов комітет. І на мій погляд там трохи краще 

зроблено, бо, перше, там саме вже в законі окреслена вся процедура 

визначення потерпілого. І більш того, ми її опрацювали безпосередньо і з 

прокуратурою і силовими органами. Там так, як воно іде зараз, по всіх: по 

Грушевського, по Інститутській – по всіх напрямках зараз існують окремі 

кримінальні провадження, вони ідуть самі по собі. 

І коли людина, а ми з Майдану направили в прокуратуру багато – 

більше сотні людей, вони проходять там опитування. Навіть якщо є сумніви в 

прокуратури, то вони виїжджають на слідчий експеримент на Майдан, щоб 

дійсно з’ясувати людина правду каже чи неправду. І це вже прописано у 

законі, і  не треба потім буде чекати від Кабміну, щоб він щось видумував 

своє. 

Тобто ця норма в законі 4554 уже була прописана – це закон 

"Сушкевич, Мирний і Мірошниченко". Тобто з цього боку я вважаю, що до 

цієї норми треба повернутися і взяти те, що добре було вже у законі зроблено 

і вже було по всіх, по комітеті ми його довго, майже декілька місяців, саме 

через оцю невизначеність норми і через те, що ми зразу "сіємо" те, що будуть 

питання в подальшому з'ясовуватися. Це перше. 
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По-друге, саме через деякі протиріччя  не було виписано отак, як отут в 

законі, було виписано те, що прирівнюються до інвалідів війни. І це теж, це 

воно не просто так. В 4554 саме так виписано і це було довге обговорення, 

погодження з усіма: і з соцполітикою, з медициною, з усіма. Тобто я 

пропоную, щоб ви теж взяли і цю норму із 4554, якщо вона добра. 

І третє, що я хочу ще відмітити, у 4554 був один пункт, за який зовсім 

незрозуміло, чому його не взяли на озброєння. Це пункт стосовно родичів 

Небесної Сотні, де в тому законі було чітко прийнято, що родичі Небесної 

Сотні прирівнюються до родичів загиблих на війні, на бойових діях. Оці три 

пропозиції я прошу врахувати у цьому законі і внести, бо вони є дуже 

суттєвими. Дякую.  

 

СИДОРЕНКО П.В. Дякую. Якщо можна, два слова скажу. Ми 

опрацьовували цей закон 4554, він дійсно набагато ширший, охоплює і 

родини Небесної Сотні. Але ми порадились з юристами-законотворцями, в 

цьому його і проблема, тому що знижуються його шанси проходження через 

Раду, тому що там дуже багато спірних питань.  

Проте ми його не відкидаємо, можливо, дійсно є слушна пропозиція 

Євгенія Юрійовича і Максима Юрійовича, і ваша: додати ще один пункт 

щодо прописання статусу відразу же в цю норму закону, а вже порядок сам, 

щоб затверджував Кабінет Міністрів. І є ця можливість – внести це 

доповнення  між першим і другим читанням. Коли вже пішов процес, ми 

можемо вносити зміни і можемо доповнювати, і виносити на зал уже 

доопрацьований. Але закон 4554 був зареєстрований на сесії минулого 

скликання, зараз він не зареєстрований, ми не можемо його розглядати. 

Треба його подавати по-новому.  

Якщо ми сьогодні законопроект, який запропонувала Богомолець і 

ініціативна група постраждалих на Майдані, не буде підтриманий, на цій  

сесії ми вже не встигнемо внести новий законопроект. Ми переходимо вже на 
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весну. Ми втрачаємо дуже драгоцінні дні і часи, і хвилини допомоги тим 

хлопцям.  

Тому я хотів би звернутися до вас, підтримати цей законопроект на 

комітеті, винести його до зали з тим, щоби ухвалення за основу і в першому 

читанні і направити його на доопрацювання на друге читання. Де дійсно ми 

ще пропишемо детально оцю норму,  про що сказав Євген Юрійович і 

Максим Юрійович, і все ж таки прописати цей статус і прописати, можливо 

навіть внести норму по родинам Небесної Сотні. Ми теж про це думали, але 

як громадська організація родин Небесної Сотні, ми говорили їм про це.  

Але на сьогоднішній день, коли Президент вручив "Героя України" 

всім загиблим хлопцям – Героям Небесної Сотні, люди вже отримали 

соціальний захист і соціальні гарантії відповідно до Закону про статус 

ветеранів праці. І вони вже мають пільги, мають можливість лікуватись, 

вчити дітей, причому для сімей, для родин. Вони вже цим користуються. А 

поранені хлопці не мають нічого!  

Тому я ще раз хотів просити вас підтримати його сьогодні і винести до 

зали, і дійсно перейти на друге читання,  разом доопрацювати і знайти ці, 

слушно, конче важливі норми. Дякую.  

 

ІЗ ЗАЛУ. Пане Олександре, можна задати запитання? Помічник Юрія 

Шухевича. 

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Маленькая реплика. Звонил пан Юрий, что не 

может подойти, и попросил, что вместо него помощник. 

 

ІЗ ЗАЛУ. Деякі питання вже пан Євген сказав і пан Максим, я 

продовжу. Перше питання. Ви знаєте, тоді був прийнятий закон зразу в 

лютому, там були які суми – мільйон, тяжкі тілесні – 700, 500 і пішли інші. 

Потім ми за паном Юрієм зверталися дуже довго в Кабінет Міністрів, щоб 
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він терміново розробив порядок виплат. З тих, що середні і легкі, залишились 

тільки тяжкі тілесні. І це треба було аж до серпня місяця уряду, щоб цю 

постанову прийняти. Із мільйона тепер стало 121 тисяча, ви в курсі, так? 

 

СИДОРЕНКО П.В. Безумовно. 

 

ІЗ ЗАЛУ. Для сімей загиблих. Для тих, хто тяжкі тілесні – 60 тисяч. А 

було? 

 

СИДОРЕНКО П.В. 500-700. 

 

ІЗ ЗАЛУ. 500 тисяч, так.  

Зараз є розбіжність між постановою і законом. Ми поки що з паном 

Юрієм це не робимо, але це може бути звернення в суди, і будь-який суд 

прийме рішення про те, що згідно закону 500 тисяч. Це не врегулювано. До 

цього час будь-хто звертається і виграє суд. І треба з бюджету платити. 

І основне питання, яке ставить пан Юрій, чому окремий закон ви не 

розробите? Для чого ви даєте в закон про статус ветеранів війни їх 

інвалідами зараз? Наприклад, у нас є інвалід Яворський, який був на 

Майдані, ми їм займалися, Володя Яворський, у нього зараз інвалідність по 

зору – загальне захворювання пишуть. Якщо навіть пройде ваш закон, їх 

зроблять інвалідами війни, потім те саме буде стосуватися АТО оцих 

хлопців. То третє питання, до якого ми перейдемо.   

Вони стануть в чергу, як пан Євген говори, на отримання житла. А 

перед ними будуть стояти енкведисти під виглядом УПА, які боролися, 

вбивали. Вони уже на черзі, у них уже діти, внуки мають квартири, а тим 

скажуть: "Почекайте, ти по черзі будеш такий-то, такий-то". І все! У будь що 

він не отримає того житла, бо перед ним вже буде стояти тьма попередників. 
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Чому окремий закон ви не розробите і там все не випишете? Оце 

основне питання. розробити закон, через який всі питання зняти. І не треба 

інвалідами війни, а інваліди Небесної Сотні. Все. І окремий статус чому не 

зробити? 

 

СИДОРЕНКО П.В. Дякую за слушне запитання. Якщо можна, по черзі. 

Перше. Дійсно, 21 лютого був прийнятий законопроект № 745 "Про 

державну допомогу постраждалим  під час акцій масового громадського 

протесту 21 листопада 2013 по 21 лютого 2014 року", авторами його були 

Яценюк, якщо ви пам'ятаєте, Пишний, Іванчук. 

 

ІЗ ЗАЛУ. Знаю. Ще і Симоненко. Там був шедевр. 

 

(Загальна дискусія)  

 

СИДОРЕНКО П.В. І там була норма "Кабінету Міністрів в 

десятиденний строк розробити порядок виплат". Ця норма до сих пір не 

виконана. Ми зверталися до Генпрокурора щодо виконання цієї норми. Ми 

зверталися до Президента. На словах кажуть – це Кабінет Міністрів має 

розробити. Неофіційно – немає грошей. Але та постанова № 324 від 6 серпня, 

про яку ви кажете, про одноразову допомогу спочатку була родин Небесної 

Сотні, а потім  тяжко поранені, вона жодним чином не стосується закону 745, 

вона не вплине на його виконання. Це окрема постанова, яка прийнята, якби, 

щоб "ви нас, грубо кажучи, не штрикали дуже довго, ми вам щось дали". Це 

перше. 

Друге, щодо окремого закону. Ми піднімали питання, ми збирали 

декілька круглих столів і таких от засідань різних громадських активістів, які 

займалися, юристів, постраждалих щодо необхідності розробки окремого 

закону про соціальний та правовий статус осіб постраждалих на Майдані. 



21 

 

Але чому тут є багато питань і багато нюансів? Бачите, ми сьогодні 

розглядаємо дів строчки законопроекту, який ми пропонуємо. Скільки 

виникло вже різних думок, скільки виникло моментів можливої казуїстики! 

Якщо виносити цілий законопроект, ми його будемо приймати рік! Я вам 

кажу з досвіду, я був помічником народного депутата вісім років, я знаю. 

 

ІЗ ЗАЛУ. Якщо добре виписати – не треба. 

 

СИДОРЕНКО П.В. На сьогоднішній день держава і Кабінет Міністрів, і 

Верховна Рада попередніх скликань створила прецедент: всіх, хто 

постраждав – чорнобильців, афганців, з АТО, які з цього року – вони всіх 

приєднують до закону про статус ветеранів війни. Це єдиний закон, який 

сьогодні надає пільги всім категоріям інтернаціоналістам, які є.  

Можливо, дійсно, цей законопроект потрібен. Але ще раз кажу, поки 

ми будемо приймати, хлопці будуть вмирати. Нам треба з чогось почати. Нам 

треба почати з допомоги хлопцям-інвалідам – це самий простий і, можливо, 

самий швидкий шлях. Якщо ми не зробимо  цей перший крок, ми будемо 

перший крок робити ще пів року. Дякую.  

 

ІЗ ЗАЛУ. Ви розумієте, в яку чергу їх поставлять, наприклад, на житло, 

на все інше? Треба окрему чергу робити. 

 

СИДОРЕНКО П.В. Зрозумійте, ми не кажемо, ми не ходимо з 

протягнутою рукою по органам влади, да, постраждалі. Ми не кажемо "дайте 

нам гроші", ми не кажемо "дайте нам рибу". Дайте нам вудочку, рибу ми самі 

наловимо.  Створіть умови соціального захисту і гарантій. Ми не кажемо про 

квартири, ми  кажемо про ліки, медикаменти, які коштують сотні тисяч 

гривень, кажемо про лікування, яке потрібне. А те, що законодавець виписав 

багато – 25 пунктів, якщо я не помиляюсь – пільг для інвалідів війни – це 
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ваше право їх корегувати. Але питання квартири воно двадцять восьме, 

повірте. Держава зараз взагалі не дає цього. 

Якщо ми не зробимо крок сьогодні, я вам кажу, наступного півкроку 

ми не зробимо і другий крок. Ми готові підготувати цей законопроект. Ми 

готові разом з вами сідати і писати. Але ми втрачаємо час, ми втрачаємо 

хлопців! Дякую.  

 

БУРБАК М.Ю. Можна дати зауваження? Перепрошую. Добре, навіть 

якщо ми приймемо цю поправку, ви знаєте, що є Бюджетний кодекс, тут є 

висновок Науково-експертного управління, що навіть якби це прийняли, 

фінансування витрат пов'язаних з введенням в дію цього закону, які 

впливають на показники бюджету і приймаються після 15 липня, вводяться в 

дію не раніше початку бюджетного періоду, що настає за плановим. Через 

рік. 

(Загальна дискусія)  

 

БУРБАК М.Ю. Тому чому б не прийняти цілий закон? Ви зараз 

апелювали до того, що у нас немає часу. 

 

СИДОРЕНКО П.В. Є час. 

 

БУРБАК М.Ю. Час є, тому що передбачено півтора року: рік і місяць. 

Тому що це уже буде передбачено бюджетом 2016 року. Щоб ми були 

відвертими. Як юридична казуїстика кажемо, що одразу. Навіть якщо ми  це 

зробимо, це буде введено в дію з 2016 року. 

 

СИДОРЕНКО П.В. А можна з практичної точки зору? Ви зараз кажете 

за монетарні пільги – пільги, які потребують гроші. А я вам кажу приклад з 

життя: хлопець наш, майдановець, який отримав два кулі, проламаний череп 
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з пластиною, у нього було загострення, забрала його швидка і завезла в 18-ту 

лікарню на загальних підставах. В бомжатник, в вонючий бомжатник! Без 

ліків, без лікарів, без нічого! А якби він мав статус – його б відвезли в 

госпіталь Міноборони. 

 

БУРБАК М.Ю. Я не проти. Я ж вам кажу, я хочу, щоб ми зробили 

інструмент, який буде працювати! Я не ваш опонент. 

 

(Загальна дискусія)  

 

СИДОРЕНКО П.В. Я вам кажу про реальний інструмент. Люди можуть 

користуватися немонетарними пільгами: лікування, реабілітація, санаторне 

лікування, яке вже надається. Розумієте? Ми вже можемо працювати не 

тільки з головним бюджетом, ми з Резервним фондом можемо працювати. 

Ми вже можемо надавати допомогу людям. 

 

БУРБАК М.Ю. Але зрозумійте, людина іде в суд і виграє, тому що 

передбачено повний перелік його пільг. Ось що розумійте! Я ж за це. 

 

(Загальна дискусія)  

 

СИДОРЕНКО П.В.  Ви можете зрозуміти – цих людей  100-150 

чоловік! 

 

БУРБАК М.Ю. Послухайте мене, почуйте, я ж не ваш опонент! Я хочу, 

щоб цей інструмент не був черговим мертвим інструментом, ось про що я 

кажу. Щоб він працював з 1 січня. 
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СИДОРЕНКО П.В. Він буде працювати з 1 січня – це я вам можу дати 

гарантію як юрист, як держуправлінець. Він  буде працювати! 

 

БУРБАК М.Ю. Я читаю висновок Науково-експертного управління, що 

він не буде працювати. Він буде працювати з 1 січня 2016 року. Ну 

погодьтеся, це є норма Бюджетного кодексу! 

 

СИДОРЕНКО П.В. Це монетарні пільги. А я вам кажу про немонетарні, 

Максиме Юрійовичу. 

 

БУРБАК М.Ю. Так давайте тоді розділимо, що ми приймаємо рішення 

стосовно лише немонетарних пільг і одразу! А монетарні потім. Тут треба 

доробити – зрозумійте це! 

 

СИДОРЕНКО П.В. Є друге читання, доопрацюємо на друге читання. 

Ви зараз кажете з точки зору, ну, я не знаю, певно це бюрократія, вибачте, я 

вам кажу. 

 

БУРБАК М.Ю. Я вам кажу з точки зору, куди це все потім попаде і де 

вмре. Якщо ви хочете, щоб воно працювало, то треба говорити по-іншому. 

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Давайте я попробую сейчас этот процесс как-то 

упорядочить. Первое, что я скажу, не надо говорить, что такие законы будут 

проходить год. Потому что такой коалиции, как  сейчас, не было в истории 

Украины никогда. 

Позиция номер два. Мы примем этот закон за основу. Но мы должны 

понимать, что от этого закона во втором чтении останется только 

регистрационный номер. То есть, чтобы вы не волновались, что этот закон 

заболтают, мы его можем принять за основу, в которой останется только 
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регистрационный номер. Чтобы, действительно, не нужно было по процедуре 

вносить в следующей сессии и так далее. 

Но в этом случае, это будет рекомендации и коалиции, и спикера 

парламента. Но в этом случае, убедительная просьба, первое, когда вы просто 

говорите, да, здесь нет врагов. Все, кто здесь сидят за этим столом, хотят 

помочь. Поэтому не провоцируйте просто ситуацию, где уже, знаете, коса на 

камень идет. Закон Ньютона: действие равно противодействию.  

 

СИДОРЕНКО П.В. Перепрошую. 

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Спасибо.  Этот закон мы должны будем полностью 

доработать, и к нему будет поправок, я  думаю, прилично. Прилично, потому 

что кроме того, что действительно нужно помогать людям, он будет сильно 

заполитизирован. Вы должны это тоже понимать. Он будет чересчур 

заполитизирован. 

Тот закон, который был, тот, о котором вы говорите, у него нет шансов 

пройти в парламенте только потому, что его авторы с другой стороны. Это 

тоже политический вопрос, а парламент это политический орган. Ну никогда, 

навряд ли коалиция, вернее, будет голосовать закон, поданный 

Мирошниченко. 

Смотрите, но то, что в нем есть позитивного – вот это как раз нужно 

доработать. 

(Загальна дискусія)  

Следующая моя рекомендация. Вам проще выписать хороший закон и 

провести его в зале, чем потом делать постановлением Кабмина. Вас 

загоняют так по коридорам, что вы рады не будете. Здесь, в комитете, вам 

гораздо проще провести всё. И то, что народные депутаты вам предлагают, 

не воспринимайте это в штыки, вот еще раз повторяюсь, большая просьба. 
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Вас так загоняют по Кабмину, что вы просто станете спортсменом, потому 

что этажей много. 

 

РИБЧИНСЬКИЙ Є.Ю. Тут йдеться тільки про те, що у нас перша 

зустріч. Це перше побачення, а на ньому буває. 

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Вы человек активный. Мы дадим своих юристов, 

свои рекомендации, попросим, кто еще захочет дать свои рекомендации в 

этот закон, но во втором чтении он будет изменен. Сейчас, естественно, ни с 

политической точки зрения, ни с моральной точки зрения комитет, 

естественно,  не будет отклонять этот закон. 

 

СИДОРЕНКО П.В. Дякую.  

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Но, еще раз говорю, в таком виде он во втором 

чтении не пройдет. 

 

СИДОРЕНКО П.В. Абсолютно слушно, ми цілком підтримуємо. Тому 

що, якщо ми зможемо прописати дійсно з вашими юристами ці всі норми, ми 

тільки "за", щоб це було прописано в законі. Цілком підтримую, готові 

приймати участь і працювати. 

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Как раз нужно взять тех людей, которые 

разрабатывали закон, который был подписан Мирошниченко, 4554. А где 

разрабатывался этот закон? 

 

ІЗ ЗАЛУ. Здесь же, у Сушкевича в комитете. 
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ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. То есть у нас разрабатывался в комитете. Тогда 

вопросов нет. Мы сможем это сделать, да? Отлично. 

 

ТКАЧЕНКО С.М. Можно замечание одно маленькое? 

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Ну, в принципе после начальника обычно не 

говорят. Но пожалуйста. (Сміх). 

 

ТКАЧЕНКО С.М. Я извиняюсь. Просто тут вопрос был такой 

серьезный насчет того, что выписывать полностью все нормы или не 

выписывать. Мы этот вопрос тоже обсуждали, долго обсуждали, понимаете. 

Если все нормы выписать в закон, то потом по каждому отдельно: по 

медицине, по аптекам, по здравоохранению – везде нужны будут свои 

подзаконные акты. И проводить по министерствам, чтобы дойти туда – до 

места. Поэтому. 

  

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Смотрите, я вам отвечу маленькой репликой. Никто 

не собирается это делать, есть закон и Конституция. Знаете, как говорят, 

хорошие констуционщики? Конституцию не нужно отягощать лишними 

текстами. Потому что по каждую статью Конституции должен быть принят 

отдельный закон. Как раз тот подзаконный акт, если это говорить о 

постановлении Кабинета Министров. Никто не собирается этого делать.  

Например, меня есть вопрос по этому закону. А вот срок подачи 

документов, через 10 лет тоже кто-то проснётся и скажет, что вот он 

вспомнил, что он инвалид? 

 

ТКАЧЕНКО С.М. Мы допускали этот вариант. 
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ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Вот поэтому, заканчивая этот вопрос, потому что 

мы будем вести дискуссию очень долго, предложение у меня такое к 

народным депутатам: принять закон за основу, рекомендовать коалиции 

проголосовать его за основу, но с очень большой доработкой. И пускай Ольга 

Богомолец не обижается, потому что она подписант этого закона, от этого 

закона останется, извините, "рожки да ножки". 

 

СИДОРЕНКО П.В. Це буде правильно. 

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Тогда предлагаю проголосовать по первому 

вопросу. Кто за мое предложение? Против, воздержавшихся нет. Все "за". 

Спасибо. 

 

СИДОРЕНКО П.В. Дякуємо ще раз, шановні народні депутати. Це 

важливий перший крок, я думаю, ми спільно зробимо краще.  

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Второй вопрос повестки дня. "Про стан виконання 

бюджетних програм щодо соціального захисту людей з інвалідністю Фондом 

соціального захисту інвалідів". Доповідач Артюх Сергій Олександрович. 

Будь ласка. 

 

АРТЮХ С.О. Шановний Олександре Юрійовичу, шановні народні 

депутати, запрошені, присутні. Фонд соціального захист інвалідів на 

виконання Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів 

України", відповідно до покладених на нього завдань положенням про фонд є 

відповідальним виконавцем бюджетних програм "Заходи з 

соціально-трудової та професійної реабілітації інвалідів", яка включає в себе 

5 основних напрямків використання коштів, що фінансуються як із 

Загального, так і Спеціального фонду державного бюджету. 
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Така коротенька справочка попередня. Загальна чисельність людей з 

інвалідністю в Україні станом на 01.01.14 року становить 2 мільйона 

831,7 тисячі осіб. З них інваліди 1-ї групи 291,3 тисячі, інваліди 2-ї групи, це 

у нас мільйон 42,3. 3-я група – мільйон 329,8. Інваліди з дитинства 

168,2 тисячі – це є інваліди до 18 років.  

Фонд є виконавцем бюджетних програм, які фінансуються по 

Загальному фонду держбюджету у 2012-14 роках за зазначеними 

напрямками. Цифри будуть узагальнені, з урахуванням трьох років. 

Забезпечення інвалідів та інвалідів-чорнобильців автомобілями для кількості 

1 967 осіб витрачено суму 171 мільйонів 731 тисяча гривень. Санаторно-

курортне оздоровлення інвалідів профінансовано на суму 305 мільйонів 

987 тисяч гривень. Отримали санаторно-курортне оздоровлення  39 тисяч 978 

осіб. В тому числі компенсація за невикористане санаторно-курортне 

лікування профінансовано на суму 38 мільйонів 961 тисяча гривень для 

127 тисяч 955 осіб. Тобто тим людям, які не скористались санаторно-

курортною путівкою, передбачено відшкодування. 

Загальна сума забезпечення окремих категорій інвалідів технічними та 

іншими засобами реабілітації було здійснено на суму 1 мільярд 713 мільйонів 

гривень, і забезпечено засовами реабілітації 1 мільйон 140 тисяч осіб. 

Розробка нових видів протезно-ортопедичних виробів та обслуговування 

інвалідів стаціонару при протезних підприємствах профінансовано на суму 

38 мільйонів 878 тисяч.  

Крім того фонд є виконавцем програми "Фінансова підтримка 

громадських організацій інвалідів та ветеранів: заходи і відвідування 

військових поховань та військових пам'ятників та увічнення перемоги у 

Великій Вітчизняній війні 1941-45 років". За період 2012-14 роки 

профінансовано громадські організації на суму 115 мільйонів 800 тисяч. Я 

хотів би, щоб ви закцентували увагу не на останніх словах програми, а ці 

кошти спрямовані на фінансування діяльності громадських організацій 
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інвалідів, підтримку їх життєдіяльності. Це і організація їх роботи, їх 

внутрішній розвиток, культура і так далі, і так далі, спорт в цих громадських 

організаціях. Тобто чим живе громадська організація. Відвідування 

пам'ятників – це, скажімо так, дуже незначна сума витрат.  

Виконання роботодавцями нормативу створення робочих місць для 

працевлаштування інвалідів. Цей напрямок роботи теж передбачений 

Законом України "Про основи соціального захисту інвалідів України", де 

кожне підприємство, яке має більше 8 робочих місць повинно бронювати 

4 відсотки від загальної чисельності робочих місць для працевлаштування 

інвалідів.  

У нас сьогодні ознайомча інформація, я хотів би проінформувати, що в 

більшості європейських країн  цей закон існує безапеляційно, тому що це 

закон соціального характеру. І держава цим законом розподіляє це соціальне  

навантаження на тих людей, які, в свою чергу, забезпечують роботою 

громадян держави, в тому числі це і розповсюджується на громадян держави, 

які мають інвалідність і самостійно відстоювати свої можливості і права на 

вільному ринку праці не завжди можуть. Тому існує цей закон і ці норми. 

Така система практикується у багатьох державах-членах ЄС, практично 

у всіх. І якщо в Україні ця норма 4 відсотки, то і більшості країн Європи ця 

норма 6 відсотків.  І хочу добавити, що ця система не тільки підтримана 

державами-членами ЄС, а вона ще імплементується з Конвенцією про права 

інвалідів, яку ратифікувала Україна 16.02.09 року.  

Фонд відповідно до покладених на нього завдань реєструє 

роботодавців з обліковою чисельністю 8 і більше осіб, організовує прийом 

звітів про зайнятість та працевлаштування інвалідів, веде облік підприємств, 

установ та організацій, суб'єктів підприємницької діяльності чисельністю 

понад 8 осіб. Збирає облікову заборгованість зі сплати АГС та пені, які 

нараховані підприємствам, установам та організаціям відповідно до закону. 

Веде претензійно-позовну роботу з боржниками по сплаті адміністративно-
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господарських санкцій у судах різних інстанцій. Зараховує кількість робочих 

місць для працевлаштування інвалідів до нормативу таких робочих місць, їх 

аналізу та перевірки правильності в них розрахунків і так далі. 

Сприяє працевлаштуванню інвалідів шляхом надання індивідуальних 

та групових консультацій-роз'яснень підприємствам, установам та 

організаціям щодо норм чинного законодавства по працевлаштуванню 

інвалідів. Фінансує програми по створенню додаткових робочих місць 

відповідно до покладених на нього завдань.  

Основна більшість користувачів і споживачів коштів фонду щодо 

створення робочих місць – це підприємства, які створені громадськими 

організаціями інвалідів, а також підприємства будь-якої форми власності на 

правах отримання позики. Підприємства громадських організацій інвалідів 

можуть отримувати кошти від фонду на безповоротній основі. 

Фінансує програми по створенню додаткових робочих місць відповідно 

до покладених на нього завдань. Бере участь у розробці основних напрямків 

реалізації державної політики у сфері зайнятості інвалідів на 

середньостроковий період територіальних програм зайнятості населення та їх 

виконання. Узагальнює практику застосування законодавства з питань, що 

належать до компетенції фонду, розробляє пропозиції щодо удосконалення 

законодавчих актів, актів Кабінету Міністрів і нормативно-правових актів 

Міністерства соціальної політики та в установленому порядку подає їх 

Міністерству соціальної політики. 

В межах визначених повноважень територіальні відділення фонду за 

2012-14 роки опрацювали 305 тисяч 712 звітів про зайнятість і 

працевлаштування інвалідів, що складає 75 відсотків від загальної 

чисельності роботодавців, які повинні звітувати, мається на увазі чисельність 

працюючих понад 8 осіб. Що складає, в свою чергу, 83 тисяч 752 звіти. 

Виконали встановлений норматив за зазначений період 249 тисяч 630 

установ, організацій, що складає 82 відсотки від загально чисельності. 
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Чисельність інвалідів, яка фактично працювала відповідно до даних на 

підприємствах, складає 437,34, тобто майже 438 осіб.  

За даними Міністерства соціальної політики станом на 01.01.14 року 

працевлаштовано 749 тисяч осіб, з яких 545 тисяч - особи працездатного віку, 

тобто на даний час в Україні працевлаштовано 56,3 відсотка людей з 

інвалідністю від загальної чисельності. Щоб у вас не виникло питання щодо 

розбіжності в цифрах, цифра 749 – це цифра, яку Міністерство соціальної 

політики бере із Центру зайнятості. В Центрі зайнятості реєструються 

працевлаштовані інваліди на підприємствах, де менше ніж 8 робітників, і 

тому ми обліковуємо тільки ті, де більше 8. А загальна чисельність інвалідів 

працевлаштованих є по статистиці в Центрі зайнятості. 

Разом з тим,  незважаючи на збільшення кількості підприємств, які 

додержуються встановленого нормативу з працевлаштування інвалідності, 

значна кількість підприємств його не виконують та відповідно до статті 20 

Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" 

мають щороку сплачувати до державного бюджету адміністративно-

господарські санкції, так звані АГС. За період з 2012 по 2014 рік фондом 

перераховано до Спеціального фонду державного бюджету 612 мільйонів 

500 тисяч гривень.  

За несвоєчасну сплату за період 2012-14 роки за невиконання 

нормативу подано 3 тисячі 930 претензійно-позивних заяв до суду різних 

інстанцій на суму 2 мільярда 43 мільйон 700 тисяч гривень. На користь 

фонду судами підтримано рішень на 181 мільйон 600 тисяч гривень, що 

складає 13,8 від загальної чисельності поданих заяв. В той же час за 

рішенням суду до безнадійної заборгованості щороку відносяться майже 

500 мільйонів гривень. В 2013 році - 563. На 01.10.14 року – 466,8 мільйона 

гривень. Основною причиною є тенденція неоднакового тлумачення норм 

права судами різних інстанцій. Суди звільняють роботодавця від 
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відповідальності лише за фактом подання ним звіту до Центру зайнятості 

щодо наявності вакансій, які при цьому не зайняті інвалідами.  

Отримані кошти від застосування АГС використовуються по 

Спеціальному фонду відповідно до Закону України "Про основи соціальної 

захищеності інвалідів в Україні". На зміцнення матеріально-технічної бази 

підприємств, установ та організацій скеровано за 2012-14 роки 36,9 мільйона 

гривень. На фізкультурно-спортивну реабілітацію осіб з інвалідністю 

скеровано 124 мільйона 755 тисяч гривень. На оплату особам з інвалідністю 

вартості їх навчання – 33 мільйона 499 тисяч гривень. На створення робочих 

місць для працевлаштування осіб з інвалідністю скеровано 88,023 тисячі 

гривень. На функціонування центрів реабілітації для інвалідів та дітей 

інвалідів та створення Західного реабілітаційно-спортивного центру, 

Національного центру параолімпійської підготовки та реабілітації інвалідів в 

2012-14 роках заплановано 288,735 мільйон гривень. 

Перед фондом на сьогоднішній день стоїть ще багато питань, що 

потребують реформувань. Але завдяки спільній роботі всіх підрозділів 

фонду, Міністерства соціальної політики України та підтримки Комітету 

Верховної Ради України в справах ветеранів та інвалідів, сподіваюсь, вони 

будуть виражені належним чином. І хотів би добавити ще один напрямок. В 

цьому році фонд забирає на себе повноваження і функції такої структури, як  

Укрпротез. І вся галузь, яка до минулого року корегувалася з цією установи, 

всі ці повноваження перекладені на фонд.  

Тобто великої трагедії, тому що дуже багато пліток біля цього іде, хотів 

би проінформувати. Це госпрозрахункова структура, яка в свою чергу 

фінансувалася в сумі 5 з половиною мільйонів кожного року на утримання за 

кошти фонду. Фінансова інспекція в травні цього року при перевірці зробила 

висновки, що це неправомірні фінансування, невиправдані і неправомірні, і 

тому запропонувала повернути кошти з цієї організації за минулі роки. І дуже 

добре, що в цьому році ми призупинили це фінансування, тобто, скажемо так, 
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не наростили цю проблематику. А якщо ці гроші програми ця робити не 

буде, то "жити красиво" вони не зможуть, а погано вони не вміють.  

Тому прийнято було рішення, передано було до фонду 35 осіб, тобто це 

не таке шалене скорочення, знищення, як інколи коментують. Основні 

фахівці, окрім адміністративної складової, перейшли до фонду. Зараз ця 

робота налагоджується, вже майже 20 осіб, незважаючи на різні колізії і 

саботажі, і все, що було, повернулися до своєї попередньої роботи. Ми їх із 

задоволенням взяли в новий штат. І я сподіваюся, що ця ситуація 

вирівняється.  

І хочу довести до комітету, що ще одна інформація, яка часто гуляє, що 

зірвана програма протезування – це абсолютно не  так. Практично на 

сьогоднішній день 100-відсотково забезпечено в межах затвердженого 

бюджету, поплачено по рахункам і зроблена попередня передоплата. До 

кінця року фінансування завершено по нулям і вся програма цього року 

витримана і виконана. Тому хотів би, скажемо так, упередити інформацію, 

яка може надходити, вона не підтверджується абсолютно. 

Ще раз хочу сподіватися на те, що ви нас будете підтримувати, тому 

що без вашої підтримки, на жаль, дуже складно працювати. Дуже багато у 

зв'язку з тим, що я озвучував зараз  про штрафи, штрафи – вони так ріжуть 

вухо – і сьогодні  існує дуже багато і законопроектів, і бажань просто 

знищити цю структуру як діючу і без врахувань. І розказують, що якщо її не 

буде, то держава роздасть гроші пропорційно всім, хто цього потребує, і 

таким чином без нікого буде вирішувати це питання. По-перше, зникне 

інструмент наповнювання, і друге, ми всі знаємо, що останні роки фонд із 

державної установи перейшов у статус бюджетної установи, тобто статус 

дуже обмежений.  

І якщо і далі тенденція до знищення буде, то така практика, я хочу 

наголосити, не в політичному контексті відбувається тільки в Росії. Тому 

коли нас іноземні партнери слухають, вони не розуміють, що відбувається в 
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Україні. В Польщі наповнення такого бюджету, такого фонду біля 3 

мільйонів євро, і ні в кого не виникає питань. До речі, судова практика не 

більше 10-20 судових справ на рік. Тому я вважаю, що треба рівнятися на 

світовий цивілізований досвід, а не на анахронізм. 

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Спасибо. Есть вопросы у коллег? Нет. Тогда у меня 

пару вопросов. Насколько я понимаю, министерство хочет вообще 

организовать один большой фонд? 

 

АРТЮХ С.О. Мы туда не попадаем. То стосується страхування і 

єдиного внеску. 

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. А ваш фонд хотят расформировать, да?  

 

АРТЮХ С.О. Да. Просто как тот, который мешает жить. 

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Я сейчас не буду комментировать, он мешает жить 

или нет. Но у меня есть один вопрос, тут много цифр, а можно потом, чтобы 

народные депутаты увидели, куда конкретно эти деньги тратятся? Не вот в 

целом написано там "забезпечення інвалідів-чорнобильців автомобілями", а 

вот сколько автомобилей? 

 

АРТЮХ С.О. А мы подавали в материалах. 

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. А поименно? А мы посадим на кол-центр людей, 

они обзвонят и узнают. 

 

ІЗ ЗАЛУ. Не питання, справа в тому, що ми фінансуємо, а 

департаменти соцзахисту ведуть облік і видають ці автомобілі. 



36 

 

 

(Загальна дискусія)  

 

АРТЮХ С.О. Не вопрос, просто я два слова скажу тогда, как 

формируется это. Управление социальной защиты или департаменты сегодня 

на местах формируют списки, у них очереди стоят инвалидов по всем 

направлениям: и путевки, и "протезно-ортопедичні вироби", и те же самые 

автомобили – это все формируется на местах. В министерстве существует 

центральная база данных и, соответственно, когда аккумулирована база 

данных, мы на неё не можем равняться, потому что необходимость в 

автомобилях больше 5 миллиардов гривен, очередь.  

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Смотрите, просто, знаете, я как первоклассник, мне 

всё интересно. Я хочу всё знать. 

 

АРТЮХ С.О. Всё, принимается. Хорошо, просто это будет много 

бумаги. 

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Просто у меня просьба: записать – расшифровать. 

 

АРТЮХ С.О. Найближчими днями ми забезпечимо.  

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Всё, что расписано крупными мазками, вот нам, 

комитету, конкретизировать. Это первый вопрос. 

Второй вопрос, а у вас как регулярно проходят проверки? Были или 

нет? 

 

АРТЮХ С.О. Мы из них не выходим перманентно. Живем в этом 

состоянии постоянно.  
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ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. я и не сомневаюсь, что контрольных органов у нас 

очень много. 

 

АРТЮХ С.О. Вчера мы были протестированы в Рахунковой палате, 

тоже за три года была Рахункова палата. 

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Дайте почитать. 

 

АРТЮХ С.О. Они еще не подготовили до конца. 

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Когда будет готово. 

 

ІЗ ЗАЛУ. Ми його будемо потім розглядати в комітеті. 

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. А, это процедурно, мы его всё равно увидим? 

 

ІЗ ЗАЛУ. Да. 

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю.  Всё, хорошо, спасибо. Пожалуйста. 

 

БУРБАК М.Ю. Скажіть, будь ласка, я от дивлюся "аналіз виконання 

плану надходжень цільових коштів", а ви що, збираєте з Криму 100 відсотків 

і вони платять? 

 

АРТЮХ С.О. Це закінчилось тоді, коли закінчився Крим, це статистика 

першого півріччя. 
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БУРБАК М.Ю. Тобто півріччя вони вже не платять. Але вони виконали 

100 відсотків за півріччя, так? 

 

ІЗ ЗАЛУ. Так. 

 

БУРБАК М.Ю. І по другому питанню, знаєте, саме головне, що 

запитують на місцях у нас як у депутатів-мажоритарщиків, це пільгове 

ввезення автомобілів, які оформлюються на інвалідів, і після смерті інваліда, 

які треба повертати в ваш фонд, а родини не хочуть повертати. Це дуже 

велика проблема. 

 

ІЗ ЗАЛУ. До департаментів. 

 

АРТЮХ С.О. Це не наше питання, цим займаються департаменти 

соціального захисту на місцях. Це не програма фонду. 

 

БУРБАК М.Ю. Тобто програма забезпечення інвалідів автомобілями це 

не ваше? 

 

АРТЮХ С.О. Це ми купуємо нові. Це державна програма внутрішня. 

 

БУРБАК М.Ю. Все ясно, дякую. 

 

(Загальна дискусія)  

 

АРТЮХ С.О. Я хочу два слова сказати. Із того, що я наголошував 

минулого разу, я хотів би, щоб ви нас підтримали в терміновому визначенні 

тих державних установ, які могли б уже сьогодні забезпечувати 

реабілітаційними заходами, в тому числі, і інвалідів – учасників АТО і 
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Майдану. Тому що так воно трошки "розмивається" і люди не розуміють, що 

сьогодні це вже можна робити на базі центрів реабілітації і Фонду 

соціального захисту інвалідів, за його кошти. Ми можемо докупляти 

обладнання, яке необхідне спеціалізовано для нової категорії інвалідів-

громадян.  

По-друге, у мене побажання таке є, от з тих автомобілів, про які ми 

говорили. Якщо, скажімо, було раніше так: постанова Кабінету Міністрів, 

вона могла регулювати. Тобто гроші сьогодні у нас є, ми не потратили їх 

даремно, залишилися "переходящим остатком". Наприклад, якщо для 

учасників АТО "по показаниям" є така необхідність, тому що коляска – це 

коляска тимчасова, а автомобіль – це вже назавжди, тому є такі люди і треба 

взяти це в ручне керування і постановою Кабінету Міністрів ми можемо 

відрегулювати і як виключення, в умовах такої складної ситуації, можемо 

закупити на наступний рік необхідну кількість автомобілів. 

 

БУРБАК М.Ю. Який залишок? 

 

АРТЮХ С.О. Залишок – 204 мільйона. 

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. А какое ведомство это ведет?  

 

ІЗ ЗАЛУ. Мінсоцполітики. 

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Мы однозначно поддерживаем, переговорим с 

министром. Это не вопрос. Думаю, что на следующий раз просто проведем 

этот вопрос отдельно. Я, в принципе, против ручного использования, но в 

данном случае мы находимся в нестандартной ситуации, страна находится в 

нестандартной ситуации. Хорошо. Спасибо. 
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Тогда просьба расшифровать вот эти крупные пункты. И мы тогда 

договоримся о следующей встрече. Спасибо вам. 

Может быть отдельно еще потом решение комитета. Не буду сейчас 

говорить, просто допишем. 

Переходим к третьему вопросу? "Про стан реалізації права учасників 

антитерористичної операції на отримання статусу учасника бойових дій, 

передбаченого Законом України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх 

соціального захисту". Артур Валентинович, будь ласка. 

  

ДЕРЕВ’ЯНКО А.В. Добрий день, шановні народні депутати. 

Дерев'янко Артур Валентинович – Голова Державної служби України у 

справах ветеранів війни та учасників АТО. 

На початку свого виступу хочу зазначити, що наша служба була 

створена у вересні цього року згідно постанови Кабінету Міністрів. Ми 

провели реформування Державної служби з питань ветеранів та інвалідів, 

добрали ту кількість людей, яка нам була необхідна, і фахівців, які змогли за 

своїми фаховими здібностями працювати в новій службі та адаптуватися до 

нової категорії ветеранів, яка у нас з'явилася, це ветерани – учасники АТО. 

Згідно постанови 413-ої був розроблений порядок надання статусу 

учасника бойовий дій, який, знову-таки, був розроблений з коліс, і була 

створена міжвідомча комісія, яка розглядає питання надання статусу 

учасника бойових дій всім силовим відомствам, хто приймає участь у 

антитерористичній операції, добровольцям, волонтерам, а також ті, кого не 

внесено було до порядку – це працівники, які забезпечують все, тобто це 

цивільні особи. 

На теперішній час проведено 11 засідань міжвідомчої комісії, 

розглянуто 4 тисячі 972 справи. Загальна кількість, яка була надана до 

комісії, справ – це 6 тисяч 384. Надано статус учасника бойових дій – 
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4 тисячі 921. Направлено на доопрацювання – 49. Прийнято від підприємств і 

учасників  антитерористичної операції – 103 справи. 17 відмовлено. 

В загальній кількості хочу вам сказати, в чому на теперішній час є 

проблема, яка ще не вирішена. Перше – це міжвідомча комісія. Вона 

створена і там працюють 11 силових відомств, які у нас були визначені і у 

них були створені комісії ще до початку антитерористичної операції. Це ті 

люди і військові службовці, як і Нацгвардія, і МВС, хто брав участь і в інших 

конфліктах, хто брав участь у розмінуванні, такі  комісії працювали. Вони 

працювали вже не один рік. Комітетом у справах пенсіонерів та інвалідів 

було винесено на розгляд, депутатом Сушкевичем, до внесення цього 

порядку на минулій сесії, щоб до них  включити Державну пенітенціарну 

службу, Міністерство надзвичайних ситуацій та Держспецзв’язку. 

На теперішній час цей закон не прийнятий, але порядком ці люди є і 

працюють в нашій міжвідомчій комісії, знову-таки, чекаючи, поки пройде 

узгодження і комісія зможе запрацювати самостійно. На теперішній час у нас 

практично в міжвідомчій комісії є невизначеність законодавча. У нас не 

підпадають під дію законів люди, які приймали участь в складі добровольчих 

батальйонів до моменту їх включення до складу Збройних Сил України,  

МВС або Національної гвардії. Їх включили, але у той період, коли це 

починалося ще у квітні 2014 року, є проміжок часу, де люди гинули, де люди 

отримували. 

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Какой это промежуток времени? 

 

ДЕРЕВ’ЯНКО А.В. Це близько чотирьох місяців. По червень місяць. 

І по теперішній час у нас не увійшли три підрозділи – це батальйон 

УУН з Ніжина, Микола Коханівський командир батальйону, і два батальйони 

"Правого сектора": 5-ий і 9-ий Добровольчий український корпус. Вони не 

увійшли поки що ні до яких підрозділів, але теж люди воюють, люди гинуть, 
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отримують поранення. І як самі добровольці, так і члени їх сімей не мають 

соціальної гарантії і захисту від держави. 

Міжвідомчою комісією протягом цих 11 засідань, коли у нас були і 

установчі збори, і тут у нас присутні декілька членів міжвідомчої комісії, ми 

відпрацювали і дали на погодження в Міністерство соціальної політики 

проект закону, тому що ми не є законотворчим органом, в який внесені зміни, 

куди ми запропонували внести і добровольців, і визначити термін, 

починаючи з початку антитерористичної операції, щоб внести туди і 

волонтерів, які отримують поранення. І цей проект ми направили на 

Мінсоцполітики. 

 

ІЗ ЗАЛУ. Коли направили? 

 

ДЕРЕВ’ЯНКО А.В. Коли направили. Ще в жовтні місяці. Він був 

підписаний колишнім міністром Денісовою, я вам по датам можу сказати там 

більш конкретно, він був підписаний, але не внесений на розгляд Верховної 

Ради, тому що Рада змінила свій склад. Ми уже перепідписали цей закон у 

нового міністра – пана Розенка і відправили, знову-таки, проект цього закону 

до групи народних депутатів, які в цьому заінтересовані, і надали до 

розгляду. Будемо так казати, нам все рівно, хто його занесе до Верховної 

Ради, як він буде прийнятий, головне, щоб цей закон був прийнятий. 

Там прописані дві категорії, які ми хочемо все-таки розмежувати. 

Розмежувати дійсних комбатантів, хто зі зброєю в руках приймає участь в 

антитерористичній операції і реально воює проти агресії російської, і тих, хто 

забезпечують. Щоб певна категорія стала учасниками бойових дій, а ті, хто 

приймає участь в її забезпеченні, все-таки були визнані учасниками війни і 

отримували, знову-таки, пільги згідно чинного законодавства, але на ступінь 

нижче – на 25 відсотків – ніж дійсний комбатант. 
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Цей проект ми надіслали до групи депутатів – це 5 комбатів, які туди 

входять, в комітет з питань безпеки. 

 

ІЗ ЗАЛУ. А чому вони не зареєстрували досі? 

 

ДЕРЕВ’ЯНКО А.В. Вони дали нам відповідь, що, в принципі, вони 

згодні з нашим проектом, тому що цей проект ми розробляли і з урахуванням 

всіх зауважень, які є у нас. Вони тільки дали зауваження, що треба 

визначитись на законодавчому рівні, що таке" добровольчий батальйон" і що 

таке "доброволець"? Як визначити на державному рівні цю категорію. Це 

перше. 

Друге, проект, який було внесено паном Сушкевичем, знов-таки, він не 

пройшов, але ми знаємо, що люди, які працюють в Державній пенітенціарній 

службі навіть на захоплених територіях, вони охороняють засуджених. І, 

знову-таки, і вони і їх сім’ї мають певні проблеми навіть із застосуванням 

зброї від терористів. Люди від цих органів гинуть. І у нас була створена 

служба Національна гвардія і Держспецтрансслужба, які теж приймають 

участь. 

Тому є пропозиція або прохання до комітету, якщо можливість така є, 

все-таки, щоб ці три силові структури, які зазначені, МНС, які, знову-таки, 

там займаються відновленням і розмінуванням, будуванням укріпрайонів, 

зони розмежування, щоб дозволили, внесли в цей перелік, щоб вони могли це 

розглядати на своїх відомчих комісіях, це перше. 

Друга проблема і питання, якщо є можливість, щоб добровольчі 

батальйони, які воюють проти російської агресії, їх теж визнали. Але, знову-

таки, там треба вносити не тільки сам закон, а ще порядом. Чому? Тому що 

треба буде доказати участь цих підрозділів. Чому не надають списки? Я уже 

спілкувався з представниками "Правого сектора" і просили їх, щоб вони 

зайшли чи до Міністерства оборони, чи до іншого силового відомства, поки 
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результатів немає. По батальйону УУН з Миколою Коханівським ми дійшли 

згоди, що вони погоджувались зайти до Міністерства оборони, але їм 

пропонують зайти не як цілому підрозділу, а кожному окремо і підписати 

контракт. Знову-таки, там є певні, я так думаю, це політичні питання. 

На теперішній час кожного тижня ми розглядаємо більше тисячі справ, 

які надходять від відомчих комісій. Наша була пропозиція, щоб міжвідомча 

комісія займалася найбільш складними питаннями та питаннями по 

цивільним особам, щоб у нас не було цього військового чи воєнного туризму, 

а такі випадки у нас уже були. А  відомчі комісії, які теж мають свої 

положення, вони затверджені, і ці члени відомчих комісій несуть 

відповідальність, щоб вони розглядали свої справи там. 

Чому виникла ця проблема? Тому що ця служба була створена в дуже 

короткі строки, а певні категорії військовослужбовців, працівників СБУ 

підпадають під гриф "таємно". Наприклад, військова частина А-0515 – це 

Міністерство оборони, Головне управління розвідки, розвідка СБУ, зовнішня 

розвідка. Дехто із цих осіб працюють в зоні АТО і вони працюють під 

прикриттям. Розголошувати навіть їх ідентифікаційний номер, код, прізвище 

та військове звання ми не можемо. І реально, коли міжвідомча комісія 

отримує ці документи, ми тільки дивимося "ссылку" на таємний наказ, на 

теперішній  час з цим підрозділом ми являємося просто статистами. 

Є певні зауваження до оформлення документів. Чому? Тому що в 

різних відомствах оформлення документів іде по-різному. У когось є довідки 

про відрядження, у когось немає. Якщо це заходить цілий підрозділ, як 

батальйон, то нам не потрібна довідка про відрядження, є перелік військових 

частин, які заходять в зону АТО, воюють – і цього було б достатньо. Але, 

знову-таки, у нас немає таємного органу і ми поки його відкриваємо, і це 

знову певний проміжок часу – два - три місяці, щоб створити його, ліцензію. 

Тому іде така, як кажуть, праця з коліс. 
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Є випадки, коли до нас надходять документи з проханням надати 

статус учасника бойових дій, особливо підприємства, які залучені до 

антитерористичної операції, але у них немає довідки від АТЦ, що саме ці 

підприємства залучались. Це у нас 12 автодоріг, які будують лінію між 

ворогуючими сторонами. Люди гинуть, отримують поранення і, по великому 

рахунку, їхати не хочуть, а вони поки що теж незахищені. 

Є працівники відомств, у нас було дві справи, якраз Петро 

Миколайович казав, що у нас тут двох осіб не було записано, два заступники 

міністрів Мінрегіону, вони працюють якраз по розбудові цих рубежів. І 

дійшло навіть до того, що поки роз'яснення з Мінюсту і з Дерслужби нам 

надійшло, вони вже встигли подати до суду. Але на минулому засіданні їм 

статус все-таки надали, викликали їх на доповідь, вони розповідали, що вони 

там робили, документи у них були повністю впорядковані. Тому цих двох 

осіб в списку немає, але їм надано. 

Важливе питання, яке задають і постійно приносять нам волонтери або 

ще і інші, було теж, знову-таки, нами прописано в цьому законі. Волонтер – 

це людина, яка добровільно їде в зону АТО. Якщо він отримав ушкодження, 

поранений або, не дай боже, загинув, він повинен підпадати під статус "сім’ї 

загиблого" або "інваліда війни". Якщо це волонтер, ми необов'язково як 

держава повинні надавати йому статус учасника бойових дій або учасника 

війни. І це, в принципі, обговорювалося і з працівниками з усіма.  

В міжвідомчу комісію крім силових відомств у нас входять і 

працівники, і військовослужбовці, і навіть громадські організації, які 

займаються пошуком військовополонених, громадські організації ветеранів 

інших конфліктів. Чому? Тому що це таке дуже гостре соціальне питання. 

питання, щоб ми не розмежували учасників АТО тільки від інших учасників 

бойових дій. Чому? Тому що знову ж, як ви казали, що вони всі підпадають 

під один закон. І зараз якщо ми тільки почнемо робити для одних якесь 
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виключення  і забувати про інших, уже зараз іде, знаєте, така хвиля від 

ветеранських організацій, які виходять, і їх теж багато, їх не 50-60. 

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Я прошу прощения, я хотел бы, чтобы перешли из 

монолога в диалог, извините меня. Если вы не против. 

 

ДЕРЕВ’ЯНКО А.В. Будь ласка, я просто хотів обмалювати картину, яка 

на теперішній час є, щоб було розуміння. 

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. У меня маленькая реплика по поводу законов. 

Знаете, мне очень нравится выражение: одни не дают в кредит, другие не 

торгуют семечками. А вот эти 5 комбатов входят в коалицию? Или они 

входят в группу УКРОП? 

 

ДЕРЕВ’ЯНКО А.В. Там не тільки ці 5 комбатів. До мене зверталися 

якраз і Чорновіл. 

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Просто чтобы у нас так не получилось, как з 

законом уважаемой Ольги Богомолец, да, она профессионал в медицине. 

 

ДЕРЕВ’ЯНКО А.В. Вони вже не комбати, вони народні депутати. 

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Комбаты – они ж и есть комбаты, это же такое 

состояние души, а не статус. 

 

ДЕРЕВ’ЯНКО А.В. Ми зробили два напрямки: ми їм дали проект і цей 

же ж проект проводимо через Міністерство соціальної політики, який має 

можливість його виносити. 
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ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Смотрите, я принципиальный вопрос задал: просто 

они внутри коалиции или нет? Просто очень многие комбаты не находятся 

коалиции. И поверьте, если мы хотим быстро принять закон. 

 

ІЗ ЗАЛУ. Дайте ми зареєструємо. Комітет наш навіть. 

 

(Загальна дискусія)  

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Секундочку, я закончу. Просто если мы 

действительно хотим провести закон, то я вас знаю, как человека системного, 

наводил о вас справки, то, в принципе, нужно действовать по системе. Если 

этот закон относиться к введенью комитета, то логично его говорить через 

комитет. Если к ведению Комитета по нацобороне, то наш комитет не 

претендует ни на какие действия. Чтобы действительно каждый занимался 

своим. Это первый вопрос. 

Второй вопрос. Если вы действительно хотите, чтобы быстро прошел 

закон, и мы все этого хотим, его подпишут. Я готов его не подписывать, мне, 

в этом случае, там слава не интересует. Мы заинтересованы в том, чтобы он 

быстро прошел. Поэтому, если можно, дать, во-первых, проект этого закона.  

 

ДЕРЕВ’ЯНКО А.В. Я надам його сьогодні, зразу після засідання, в 

електронному вигляді. 

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Во-вторых, я понимаю, он не зарегистрирован? 

 

ДЕРЕВ’ЯНКО А.В. Він не зареєстрований поки що. 

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Вот потеряли три месяца. Извините, вот смотрите, в 

силу того, что вы не системно поступили, вы потеряли пять месяцев, три 
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минимум. Поэтому у меня большая просьба, дайте закон, может мы его 

просто внесем с голоса еще в эту сессию и "проголосуємо за включення в 

порядок денний". Давайте закон, чтобы мы действовали. Потому что 

объяснить потом бойцам и всем людям, что не успели, не получилось. И вот 

через пять месяцев нас повыносят из кабинетов всех за это время. 

 

ДЕРЕВ’ЯНКО А.В. Я вам ще скажу, що коли ми запропонували через 

Міністерство соцполітики, щоб все-таки відомчі комісії мали можливість 

самі опрацьовувати документи, нам було відмовлено, щоб не було такого ж 

порядку, як був з чорнобильцями. Але, знову-таки, тут всі люди, які 

працюють, вони теж ставлять свої підписи і вони несуть відповідальність і 

юридичну. 

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Вот поэтому я попросил, чтобы пришло такое 

количество людей, чтобы, во-первых, мы все познакомились, чтобы вы 

увидели, кто работает в комитете, народные депутаты посмотрели, с кем им 

придётся работать. То есть это такая первая большая встреча как раз для 

комитета. Вы посмотрели на манеру ведения комитета, как мы это проводим 

и что мы хотим делать. 

Поэтому у меня просьба к вам, давайте этот вопрос решим как можно 

быстрее. 

 

ДЕРЕВ’ЯНКО А.В. Олександре Юрійовичу, я готовий сьогодні зразу 

його надати. 

 

ІЗ ЗАЛУ. Олександре Юрійовичу, нам потрібно уточнити, а вони там 

декілька питань порушували? 
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ДЕРЕВ’ЯНКО А.В. В нашому проекті, який розробили ми на службі і 

подали до Міністерства соцполітики, там враховані і волонтери, і 

добровольці, і сім’ї загиблих, і ті, хто загинув до моменту включення цих 

підрозділів до складу силових структур. 

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. У меня только один вопрос: министр этот закон 

читал, он с ним согласен? Розенко? 

 

ДЕРЕВ’ЯНКО А.В. Він підписав проект закону. 

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Вот, пожалуйста, с подписью Розенка этот 

законопроект сюда, чтобы я его посмотрел. Спасибо. Если есть вопросы, 

пожалуйста? 

 

РИБЧИНСЬКИЙ Є.Ю. Питання. В тому, що ви подали, зазначено, що 

за постановою Кабінету Міністрів порядок надання статусу учасника 

бойових дій суттєво знижує оперативність реалізації  права. І далі в додаток 

ви пишете, що це можна зробити досить швидко – протягом одного місяця. 

Ви ж знаєте, як у нас на запити відповідають. Ми робимо запит, дай 

бог, щоб за місяць прийшла відповідь на один запит. А щоб з’ясувати, чи 

дійсно боєць воював, да? Правильно я кажу? Потім через місяць він подає в 

суд, тому що зазначена процедура буде в місяць, і ми з вами стаємо 

винуватими в тому, що він не отримав це посвідчення. 

Давайте, може, ми оцю норму юридично пропишемо якось інакше? 

Щоб ми займалися його роботою,  тобто бійця, щоб ми йому допомагали, а 

він нас не підганяв. 

 

ДЕРЕВ’ЯНКО А.В. Я пропонував би термін зовсім прибрати. Чому? 

Тому що по кожному бійцю, по кожній особі окрема справа. І навіть до нас 
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на міжвідомчу комісію, минаючи відомчі комісії, приходять документи. Ми 

не можемо визначити це дійсна довідка чи ні, тому що це є проблема. Ми 

відсилаємо на відомчу, а там проходить це два місяця. 

 

БУРБАК М.Ю. Давайте не прописувати роботу "в місяць", бо це 

нереально. 

 

ДЕРЕВ’ЯНКО А.В. Да. Це нереально. Прописано було, що протягом 

першого місяця командир підрозділу повинен подати. А якщо воно іде по 

місяцю кожну комісію – це реально буде три місяці. 

 

БУРБАК М.Ю. Зі свого досвіду з "Правим сектором" в зоні АТО, хотів 

би, щоб ви з ними працювали. Питання в чому полягає? Вони не хочуть 

реєструватися під прізвище, ім’я,  по-батькові. Вони лише кажуть свої 

позивні і все. Це проблема, з якою ми стикнемося. Це треба, щоб ви 

поспілкувалися з Ярошем. 

 

ДЕРЕВ’ЯНКО А.В. У мене є відповідь на ваше питання, Максиме 

Юрійовичу, пільга надається конкретній особі. 

 

БУРБАК М.Ю. Я про це і казав. Але вони відмовляються, кажуть: "У 

нас так заведено, що ми по позивним". 

 

ДЕРЕВ’ЯНКО А.В. Я вам скажу, що держава не може по позивним 

працювати. 

 

БУРБАК М.Ю. Так правильно. Я попередив, що статус учасника 

бойових дій в зоні АТО вони не отримають, поки не скажуть прізвище, ім’я,  

по-батькові. 
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І друге питання. Отут у нас є, це суто технічне, під протокол, пункт 1.1, 

це про те, що ви казали, що членам Комітету у справах ветеранів та інвалідів 

опрацювати питання про законодавче врегулювання надання статусу 

учасника бойових дій військослужбовцям (працівникам ДСНС, ДССТ та 

Державної пенітенціарної служби) та державних підприємств, установ, 

організацій, які працювали в зоні АТО за наказом керівництва АТО або 

Генштабу. Це і Укравтодор, це Мінрегіон. 

 

ДЕРЕВ’ЯНКО А.В. Ні, з залученням АТЦ. Чому? Тому що 

Міністерство оборони деколи залучає підприємства, а вони в зоні АТО не 

працюють. 

 

БУРБАК М.Ю. Укравтодор працював безпосередньо. Це ті, що робили 

рубіж, перший і другий. 

 

ДЕРЕВ’ЯНКО А.В. Так. У нас перші, хто подали, це концерн "Орлан", 

який возив тури в зону АТО. Але вони в саму зону не заїжджали, вони не 

знають, де вони розвантажувалися. Вони подали ці документи. Ми їх 

направили на доопрацювання і вони до нас не повернулися, тому що вони не 

залучені були  АТЦ. 

 

БУРБАК М.Ю. Тоді так сформуємо: підприємства, установи і 

організації, які здійснювали роботи в зоні АТО за наказом керівництва АТЦ. 

Це під протокол. 

 

(Загальна дискусія) 

БУРБАК М.Ю. Я знаю, що Укравтодору пообіцяли, що вони будуть 

мати статус АТО, а поки що це не прописано. 
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ДЕРЕВ’ЯНКО А.В. Вони у нас всі на розгляді. Ми запросили 

антитерористичний центр, щоб вони нам надали перелік цих робітників, там 

їх не так багато, і ми готові їх  розглянути. На теперішні час у нас там 

близько 200 чоловік. 

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Как раз у Червоненка по этому поводу есть 

законопроект, которым он хочет это всё немножко упорядочить. Но это мы 

обсудим, когда он уже будет. Еще есть вопросы? 

 

ІЗ ЗАЛУ. Є у мене. Можна? Помічник Юрія Шухевича. Ми ініціювали 

те, щоб вас запросили, тому що йшли в той комітет свідомо працювати якраз.  

Перше питання, от ви кажете: постанова. Я зрозумів, що вона вам не 

подобається. Бо перші ваші вислови були, і ми дивувалися з паном Юрієм, 

що ви сказали, що можна опрацювати. Ви розумієте, ви сказали, що вам 

хтось в Кабінеті Міністрів відмовив. Хто, прізвище? От ті зміни, щоб тільки 

відомча комісія розглядала. 

Ви кажете, що у вас 60 тисяч буде приблизно. Ви тисячу в тиждень. 

60 тисяч людей. ви просто будете штампувати ці статуси. Перше питання. 

потім вас зроблять цапом-відбувайлом, бо ви не встигнете, вас завалять 

заявами. Ми зараз зразки заяв от публікуємо. І це піде на вашу міжвідомчу 

комісію. І це просто ви будете в цьому винні. 

От уявіть собі, 19 категорій в статті 6, так? Окремо для учасників АТО 

створили міжвідомчу комісію, а для тих 18-ти інших не треба міжвідомчої 

комісії. 

 

ДЕРЕВ’ЯНКО А.В. Ми не створювали. 

 

ІЗ ЗАЛУ. Ні, та постанова, я маю на увазі. Оця постанова – вони 

нікудишня! Хто її писав? Перше питання. 
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ДЕРЕВ’ЯНКО А.В. Не ми. Все корегувало Мінсоцполітики. 

 

(Загальна дискусія)  

 

ДЕРЕВ’ЯНКО А.В. Працювало і Міністерство оборони і всі поправки 

надходили. Вони просто не були враховані,  тому що йшов, будемо казати 

так, термін використання і приймання, от і все. І вони не були враховані. І ми 

вже, коли зібралися на міжвідомчу комісію, всі ці поправки внесли. 

Постанова нам не подобається, я чесно вам кажу. 

 

ІЗ ЗАЛУ. Тоді основне питання. Ви даєте тільки статус учасника? 

 

ДЕРЕВ’ЯНКО А.В. Так. 

 

ІЗ ЗАЛУ. А от ми зверталися з паном Юрієм з місяця, як почалося, указ 

Президента 14 квітня, ця постанова вийшла аж 20 серпня. Тобто теж триває 

дуже довго. Потім на публікацію ще 20 днів. І так все у нас іде довго. Як з 

тим законопроектом, як ви зараз говорили, так і з цим. 

Нас цікавить одне: кінцевий результат, скільки видано посвідчень? І 

нам міністр оборони написав в вересні: ні одного посвідчення не видано, ні 

учасникам війни, ні сім'ям загиблих. Ви ведете статистку, скільки конкретно 

видано вже посвідчень, не статусу, а посвідчень? 

 

ДЕРЕВ’ЯНКО А.В. Я внесу ясність, посвідчення сім’ї загиблого 

видають органи соцзахисту за місцем. 

 

ІЗ ЗАЛУ. Нам написали "ні одного". Відповідь Гелетея, на той час. 
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(Загальна дискусія)  

 

ІЗ ЗАЛУ.  У вас є статистика? 

 

ДЕРЕВ’ЯНКО А.В.  У нас є статистика по тих, кому ми надаємо статус, 

по кожній особі окремо. По статусу сім’ї загиблого ця статистика є в 

Міністерстві соціальної політики. 

 

ІЗ ЗАЛУ. Добре. Учасники бойових дій, скільки посвідчень видано?  

 

ДЕРЕВ’ЯНКО А.В. Посвідчень я не можу сказати скільки видано. Тому 

що ми надаємо статус, а посвідчення видають конкретно. 

 

ІЗ ЗАЛУ. Тому у нас прохання з паном Юрієм, щоб ви на наступного 

разу підготували скільки, щоб вам всі ті органи дали. Міністерство оборони, 

пенітенціарна служба. 

 

ДЕРЕВ’ЯНКО А.В.  Я вам скажу, що нами були розіслані 20 тисяч 

посвідчень до органів соцзахисту, але відомчі комісії, вони самі видають 

посвідчення і видають ці посвідчення. 

 

ІЗ ЗАЛУ. От хай дадуть вам статистику, скільки дали. Тому що ми 

просили, що давайте хоч довідку. Не маєте посвідчень – давайте довідку. 

 

ДЕРЕВ’ЯНКО А.В. Довідка не може бути. 

 

ІЗ ЗАЛУ. Ні, замість посвідчення – це є нормальним. 

 

ДЕРЕВ’ЯНКО А.В. Це не нормально. 
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ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Я прошу тишины. Артур Валентинович, у меня 

другой вопрос: а вот вы для нормальной работы обеспечены всем? Штатным 

расписанием? Потому что я понимаю. Потому что перед тем, как требовать, 

надо дать. 

 

ДЕРЕВ’ЯНКО А.В. Чесно кажучи. Я вам скажу, що це слушне питання, 

тому що минула служба, яка була, інвалідів  та ветеранів, було 75 осіб. Нас 

обмежили 67 особами.  

Ми, знову-таки, внесли один із проектів, щоб, як мінімум, були в 

кожній області представники від нашої служби, щоб вони могли це 

реалізувати на місцях. І зараз цей законопроект ми знову надали на 

Міністерство соціальної політики, щоб зробити по два чоловіка 

відповідальних в кожній області. Це є додаткові витрати, але ми їх плануємо і 

робимо. Чому? Тому що реалізація пільг для всіх проходить на місцях. 

На теперішній час, чесно кажучи, "зашивається" міжвідомча комісія, 

вони працюють по 12 годин, це тільки перевіряючі. 

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. У меня к вам просьба, напишите просто на комитет, 

чем нужно помочь вашему ведомству и, соответственно, всем, кто входит в 

эту систему, в ведомственную комиссию. Потому что абсолютно правильно 

было замечено, когда у вас пойдет этот вал, я не знаю, там начиная от 

компьютерного обеспечения, что у вас там. 

 

ДЕРЕВ’ЯНКО А.В. У нас принтери не працюють. 

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Я ж и говорю, начиная от компьютерного 

обеспечения напишите. Я вам совершенно искренне говорю, то, что не может 

быть сделано государством, значить мы поможем, обратимся к волонтерам. 
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Волонтерами будем мы. Мы постараемся всё обеспечить вам, но, 

соответственно, после того, как всё обеспечим, то и спрашивать будет 

соответственно. 

И у меня вопрос небольшой теперь по поводу этой информации, 

которую вы дали. Национальная гвардия – самый большой процент отказов. 

Это именно связано с добровольческими корпусами? 

 

ДЕРЕВ’ЯНКО А.В. Ні, Національна гвардія відказів немає. 

 

ІЗ ЗАЛУ. Ні, 939. Як? Я теж хотів вас спитати. 939 відмовлено.  

 

ДЕРЕВ’ЯНКО А.В. Це направлено на доопрацювання. 

 

(Загальна дискусія)  

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Я вам скажу, что в моём сленге, когда вот из 

5 тысяч – ноль "на доопрацювання", а из 2 тысяч – тысяча, то это значить 

отказ. Может я ошибаюсь. 

 

ДЕРЕВ’ЯНКО А.В. Я думаю, що це інформація не є коректною. Я вам 

скажу в чому проблема, і члени міжвідомчої комісії, які тут є, можуть вам 

сказати. Чому? Тому що я був і в 13-му батальйоні і в 11-му. В 11-му саме 

найліпше вони зробили, приїжджають, вони отримують і довідки. 

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Откуда взята эта информация? 

 

ІЗ ЗАЛУ. Це є інформація, що повернули відомчі комісії. 
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ДЕРЕВ’ЯНКО А.В. Да, це відомчі комісії відмовили, я ж по цьому і 

хочу розказати. Я вам хочу розказати чому. Це не міжвідомча, а відомча. 

 

ІЗ ЗАЛУ. Ми і не кажемо про міжвідомчу, а за відомчу. Чому на 

першому етапі так багато? 

 

ДЕРЕВ’ЯНКО А.В. А на першому етапі я вам скажу, тому що деякі 

підрозділи там є не фахівці в штабах, які відправляють документи неготові. 

На прикладі 13-го батальйону Чернігівщини. Я був на сесії міської ради, він 

каже: "Я на 600 осіб приготував документи, а мені їх повернули". Я кажу: 

"Чому?". "Тому що на 150 чи на 200 немає паспортних даних, 

ідентифікаційного кода". Так я кажу: "Чому ж ти, товариш комбат, не зробив 

на 400, на яких є, а інші подать пізніше?. І як це може бути, якщо людина не 

облікована?". Це військові! 

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. То есть меня немножко пугает, когда смотришь 

третий пункт, можно сказать, что у нас Национальной гвардии нет, что она 

настолько неподготовлена, по отношению с Министерством обороны, с 

Министерством внутренних дел. 

 

ДЕРЕВ’ЯНКО А.В. Ні, це не є конкретна інформація.  

Я вам скажу, по міжвідомчій комісії ми відмовили на минулому 

засіданні 17 чоловік – це фіскальна служба, яка пропускала "гуманітарний 

конвой" з Росії. Ми їм відмовили, тому що вони були на стороні Російської 

Федерації, отримували в доларах. І ви знаєте, як ці конвої заходять, що вони 

завозять. Хоча писали, що "нам там було дуже моторошно, нас держали під 

прицілами". Друге, 26 чоловік донецької прокуратури, ми їм направили на 

доопрацювання в Генеральну прокуратуру, воно до нас не вернулося, тому 

що вони всі проходять через детектор брехні.  
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І поки що у нас зі справ, які ми офіційно відмовили, там є проблема з 

деякими батальйонами, якими займається Генеральна прокуратура і 

військова прокуратура. Це ті, які у нас ідуть під статтю по зраді, які 

покинули свої місця служби, і по ним ідуть кримінальні провадження. Тому 

поки що ми держимо це під контролем і тісно співпрацюємо з Генеральною 

прокуратурою і військовою прокуратурою. 

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Хорошо. Если нет вопросов, я закончу. Еще раз, 

Артур Валентинович, мы здесь собрались для того, чтобы помочь. Мы не 

собираемся устраивать пытки с пристрастием для того, чтобы доказать, что 

кто-то лучше, кто-то хуже. Это аксиома. 

Теперь по поводу теоремы. Мы готовы помочь вам для эффективной 

работы всем, что нужно, пока вы, действительно,  не завалились и батальоны 

не пришли к вам в гости. Я так, с потенциалом. Мы готовы вам помочь.  

Это касается, еще раз подчеркиваю, почему я просил прийти со всех 

организаций, это касается всех, кто входит в эту систему, которая сейчас 

этим занимается. Если нужно позвонить министру, позвоним, я уверен, что 

это будет нормально. 

У меня большая просьба, мы должны просто сделать качественную 

работу. Теперь вопрос: на когда вы сможете подать бумаги, что необходимы 

нам? Я очень просто люблю, знаете, сроки. 

 

ДЕРЕВ’ЯНКО А.В. 10 днів, якщо можна. 

 

(Загальна дискусія)  

 

ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. За законопроект мы решили.  

Давайте 10 дней тогда вы аккумулируете в себе, может у вас есть 

заявки от других ведомств на то, что нужно. Скажите то, что нужно, и мы 
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проговорим и с министрами, еще раз говорю, и с волонтерами для  того, 

чтобы организовать вашу работу. 

Всё. Вопросы? Нету. Спасибо. 

 

  


