Затверджено на засіданні
Комітету 4 лютого 2015 р.

П

Л

А

Н

роботи Комітету Верховної Ради України у справах ветеранів, учасників бойових дій,
учасників антитерористичної операції та людей з інвалідністю
на період другої сесії Верховної Ради України восьмого скликання
(лютий – липень 2015 р.)
№№
п/п

Питання, які вносяться на розгляд Комітету

Строки розгляду в
Комітеті (місяць)

Відповідальні за
підготовку члени
Комітету

Відповідальні за
підготовку працівники
секретаріату Комітету

1

2

3

4

5

Пропозиції щодо
строків розгляду
Верховною
Радою України
(місяць)
6

Розділ І. Підготовка проектів законодавчих актів на розгляд Верховної Ради України
(Комітет є головним)

1.

2.

3.

4.

Проекти законів та постанов:
Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про
статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" щодо
статусу осіб, які захищали незалежність, суверенітет та
територіальну цілісність України (р. № 1688, н.д. О.
Третьяков та ін.)
Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про
статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"
(щодо встановлення додаткових гарантій для учасників
антитерористичної операції та їх дітей на отримання вищої
освіти) (р. № 1183, н.д. С.Фаєрмарк)
Проект Закону про внесення змін до деяких законів України
щодо додаткових прав маломобільних груп населення
(інвалідів та дітей) під час користування залізничним
транспортом в Україні (р. № 1179, н.д. С.Фаєрмарк)
Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих
актів України щодо підвищення рівня соціального захисту
ветеранів війни (р. № 0932, друге читання)

Рішення Комітету від
14.01.2015 –
за основу

Третьяков О.Ю.

Мельничук Н.П.

лютий

Рішення Комітету від
24.12.2014 –
на доопрацювання

Третьяков О.Ю.

Мельничук Н.П.

лютий

Рішення Комітету від
24.12.2014 –
відхилити

Третьяков О.Ю.

Степіна І.Г.

лютий

лютий

Третьяков О.Ю.

Мельничук Н.П.

березень

2
№№
п/п

Питання, які вносяться на розгляд Комітету

Строки розгляду в
Комітеті (місяць)

Відповідальні за
підготовку члени
Комітету

Відповідальні за
підготовку працівники
секретаріату Комітету

1

2
Проект Закону про внесення змін до деяких законів України
щодо посилення соціального захисту осіб, які доглядають за
дітьми-інвалідами та інвалідами І групи (р. № 0933, друге
читання)
Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про
соціальні
послуги"
щодо
покращення
соціального
обслуговування незахищених верств громадян (р. №1061,
н.д. О.Кужель)
Проект Закону про визнання Організації Українських
Націоналістів і Української Повстанської Армії воюючою
стороною у Другій світовій війні за свободу і незалежність
України (р. №1100, н.д. О.Осуховський та ін.)
Проект Закону про внесення змін до деяких законів України
(щодо адресного поштового інформування про пільги та інші
види соціальної допомоги маломобільних та інших
соціально вразливих груп населення) (р. № 1181, н.д.
С.Фаєрмарк)
Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про
соціальні послуги" (щодо соціальних гарантій осіб, що
надають соціальні послуги) (р. № 1333, н.д. А.Дирів)

3
лютий

4
Третьяков О.Ю.

5
Степіна І.Г.

Пропозиції щодо
строків розгляду
Верховною
Радою України
(місяць)
6
березень

квітень

Третьяков О.Ю.

Синявська І.Р.

травень

квітень

Третьяков О.Ю.

Мельничук Н.П.

травень

квітень

Третьяков О.Ю.

Степіна І.Г.

травень

квітень

Третьяков О.Ю.

Синявська І.Р.

травень

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Проект Закону про внесення змін до деяких законів України
щодо підвищення соціальної захищеності інвалідів в Україні
(р. № 1400, н.д. О.Кужель)

травень

Третьяков О.Ю.

Степіна І.Г.

червень

11.

Проект Закону про внесення зміни до статті 7 Закону
України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального
захисту" (щодо постраждалих під час протестів) (р. № 1423,
друге читання)

лютий

Третьяков О.Ю.

Мельничук Н.П.

лютий
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3
№№
п/п

1
12.

13.

14.

15.
16.

17.

18.

Питання, які вносяться на розгляд Комітету

Строки розгляду в
Комітеті (місяць)

Відповідальні за
підготовку члени
Комітету

Відповідальні за
підготовку працівники
секретаріату Комітету

2
Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про
основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" щодо
захисту прав, основоположних свобод та законних інтересів
інвалідів (р. № 1434, н.д. В.Барвіненко та ін.)
Проект Закону про внесення змін до статті 1 Закону України
"Про поліпшення матеріального становища учасників
бойових дій та інвалідів війни" щодо підвищення рівня
соціального забезпечення (р. № 1513, н.д. Н.Королевська)
Проект Закону про внесення зміни до статті 3 Закону
України "Про державну соціальну допомогу інвалідам з
дитинства та дітям-інвалідам" щодо підвищення рівня
соціального забезпечення (р. № 1514, н.д. Н.Королевська)
Проект Закону про соціальні послуги (р. № 1554, н.д. В
Барвіненко, Е.Матвійчук)

3
березень

4
Третьяков О.Ю.

5
Степіна І.Г.

Пропозиції щодо
строків розгляду
Верховною
Радою України
(місяць)
6
квітень

червень

Третьяков О.Ю.

Мельничук Н.П.

червень

червень

Третьяков О.Ю.

Бєліцька Т.М.

червень

березень

Третьяков О.Ю.

Синявська І.Р.

квітень

Проект Закону про внесення зміни до статті 6 Закону
України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального
захисту" (щодо соціальних і майнових гарантій учасникам
добровольчих батальйонів) (р. № 1684, н.д. Ю.Чижмарь,
С.Мельничук)
Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про
статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" щодо
додаткових гарантій для учасників бойових дій (р. № 1684-1,
н.д. С.Лабазюк та ін.)
Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про
статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" щодо
медичного забезпечення учасників бойових дій (р. № 1745,
н.д. С. Лабазюк та ін.)
інші
законопроекти,
які
будуть
зареєстровані
в
установленому порядку протягом другої сесії

червень

Третьяков О.Ю.

Мельничук Н.П.

червень

червень

Третьяков О.Ю.

Мельничук Н.П.

червень

березень

Третьяков О.Ю.

Мельничук Н.П.

квітень

лютий – липень 2015

Члени Комітету

Працівники
секретаріату

лютий – липень
2015
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4
№№
п/п

Питання, які вносяться на розгляд Комітету

Строки розгляду в
Комітеті (місяць)

Відповідальні за
підготовку члени
Комітету

Відповідальні за
підготовку працівники
секретаріату Комітету

1

2

3

4

5

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Розділ ІІ. Законопроекти, які Комітет має розглянути і подати свої пропозиції
Проект Закону про першочергові заходи щодо захисту
лютий
Третьяков О.Ю.
Шамбір Н.В.
соціально вразливих громадян від наслідків фінансовоекономічної
кризи
(р.
№1022,
н.д.
О.Долженков,
Ю.Воропаєв)
Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про
лютий
Третьяков О.Ю.
Шамбір Н.В.
загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" (щодо
зниження пенсійного віку та поліпшення інших умов виходу
на пенсію) (р. № 1031-1, н.д. С.Міщенко)
Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про
лютий
Третьяков О.Ю.
Шамбір Н.В.
загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" (щодо
відновлення пенсійного віку жінок) (р. № 1032-2, н.д. В.
Бандуров та ін.)
Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про
лютий
Третьяков О.Ю.
Шамбір Н.В.
загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" (щодо
страхового стажу та умов виходу на пенсію) (р. № 1032-3.
н.д. В.Ничипоренко)
Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про
лютий
Третьяков О.Ю.
Шамбір Н.В.
пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби,
та
деяких
інших
осіб"
(щодо
підвищення
військовослужбовцям мінімальної пенсії по інвалідності) (р.
№ 1033, н.д. С.Міщенко)
Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих
лютий
Третьяков О.Ю.
Мельничук Н.П.
актів України щодо гарантій соціального захисту осіб, які
добровільно захищають незалежність, суверенітет та
територіальну цілісність України (р. № 1056, н.д. Д.Ярош та
ін.).
Проект Закону про внесення змін до статті 23 Закону
лютий
Третьяков О.Ю.
Шамбір Н.В.
України "Про міліцію" (щодо забезпечення соціального
захисту працівників та членів їх сімей) (р. № 1142. н.д. І
Вінник)
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Пропозиції щодо
строків розгляду
Верховною
Радою України
(місяць)
6

5
№№
п/п

Питання, які вносяться на розгляд Комітету

Строки розгляду в
Комітеті (місяць)

Відповідальні за
підготовку члени
Комітету

Відповідальні за
підготовку працівники
секретаріату Комітету

1

2

3

4

5

Проект Закону про внесення зміни до статті 1 Закону
України "Про пенсії за особливі заслуги перед Україною"
(щодо нагороджених грамотами Верховної Ради України) (р.
№ 1191, н.д. Ю.Бублик та ін.)
Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих
актів України щодо гарантій соціального та правового
захисту військовослужбовців, які виконують завдання в
умовах правового режиму воєнного стану або під час
здійснення антитерористичної операції, та членів їх сімей (р.
№ 1238, н.д. Ю.Левченко та ін.)
Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про
пенсії за особливі заслуги перед Україною" щодо скасування
додаткових пенсій народним депутатам та деяким іншим
категоріям осіб (р. № 1239, н.д. А.Іллєнко та ін..)
Проект Закону про внесення доповнень до Закону України
"Про судовий збір" щодо звільнення від сплати судового
збору учасників антитерористичних операцій та членів сімей
загиблих (р. № 1329, н.д. Ю.Шухевич)
Проект Закону про внесення доповнень до статті 165
Податкового кодексу України (щодо включення доходів,
отриманих ветераном війни у вигляді орендної плати за паї,
до переліку доходів, що не включаються до розрахунку
загального місячного (річного) оподаткування доходу) (р. №
1366, н.д. С.Міщенко, В.Атрошенко)
Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих
актів України щодо посилення гарантій для молоді, інвалідів
та інших малозахищених верств населення (р. № 1384, н.д.
А.Яценко)
Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу
України щодо спрощення адміністрування отримання
податкових пільг підприємствами та організаціями, які
засновані громадськими організаціями інвалідів (р. № 1401,

лютий

Третьяков О.Ю.

Шамбір Н.В.

березень

Третьяков О.Ю.

Мельничук Н.П.

березень

Третьяков О.Ю.

Шамбір Н.В.

лютий

Третьяков О.Ю.

Мельничук Н.П.

березень

Третьяков О.Ю.

Бойко Т.В.

лютий

Третьяков О.Ю.

Степіна І.Г.

березень

Третьяков О.Ю.

Бойко Т.В.

8.
9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.
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Пропозиції щодо
строків розгляду
Верховною
Радою України
(місяць)
6

6
№№
п/п

Питання, які вносяться на розгляд Комітету

Строки розгляду в
Комітеті (місяць)

Відповідальні за
підготовку члени
Комітету

Відповідальні за
підготовку працівники
секретаріату Комітету

1

2
н.д. О.Кужель)
Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих
актів України щодо пільгових умов вступу до вищих
навчальних закладів, оздоровлення та відпочинку окремих
категорій дітей (р. № 1411, н.д. Ю.Павленко та ін.)
Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про
збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове
державне соціальне страхування" (щодо розширення кола
осіб, звільнених від сплати єдиного внеску) (р. № 1433, н.д.
В.Барвіненко)
Проект Постанови про відзначення 70-ї річниці Перемоги у
Великій Вітчизняній війні (р. № 1441, н.д. Н.Королевська)
Проект Закону про державну підтримку санаторнокурортного реабілітаційного центру "Слов'янський курорт" (р.
№ 1446, н.д. Ю.Солод)
Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про
військовий обов'язок і військову службу" щодо звільнення з
військової служби осіб, які мають на утриманні дітейінвалідів I чи II групи (р. № 1448, н.д. А.Деркач, І.Єремеєв)
Проект Закону про внесення змін до статті 23 Закону
України "Про загальнообов'язкове державне соціальне
страхування на випадок безробіття" (щодо встановлення
підвищеного мінімального розміру допомоги по безробіттю
учасникам антитерористичної операції та іншим ветеранам
війни) (р. №1487, н.д. В.Константіновський)
Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про
гуманітарну допомогу" (щодо недопущення затягування
строків
проведення
санітарного,
ветеринарного,
фітосанітарного, радіологічного та екологічного контролю
гуманітарної допомоги) (р.№ 1509, н.д. В.Константіновський)
Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про
зайнятість населення" (щодо працевлаштування молоді) (р.
№1524, н.д. В.Рабінович)

3

4

5

березень

Третьяков О.Ю.

Мельничук Н.П.

березень

Третьяков О.Ю.

Бойко Т.В.

березень

Третьяков О.Ю.

Самойлюк О.Г.

березень

Третьяков О.Ю.

Гондарчук П.М.

лютий

Третьяков О.Ю.

Шамбір Н.В.

лютий

Третьяков О.Ю.

Мельничук Н.П.

березень

Третьяков О.Ю.

Степіна І.Г.

червень

Третьяков О.Ю.

Бєліцька Т.М.

16.

17.

18.
19.

20.

21.

22.

23.

C:\Users\Samoyluk\звіти комітету\ПЛАН_2_ сесия_.doc

Пропозиції щодо
строків розгляду
Верховною
Радою України
(місяць)
6

7
№№
п/п

Питання, які вносяться на розгляд Комітету

Строки розгляду в
Комітеті (місяць)

Відповідальні за
підготовку члени
Комітету

Відповідальні за
підготовку працівники
секретаріату Комітету

1

2

3

4

5

Проект Закону про врегулювання правовідносин між
споживачами фінансових послуг та банками і фінансовими
установами щодо соціального захисту незахищених верств
населення, учасників АТО, бойових дій та членів їх сімей (р.
№1531, н.д. А.Артеменко)
Проект Закону про врегулювання правовідносин між
споживачами фінансових послуг та банками та фінансовими
установами у зв'язку з різким підняттям курсу іноземної
валюти стосовно гривні (р. №1531-1, н.д. М.Головко)
Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу
України щодо звільнення від оподаткування надання
соціальних послуг (р. № 1555, н.д. В.Барвіненко,
Е.Матвійчук)
Проект Закону про внесення змін до Бюджетного кодексу
України щодо фінансування надання соціальних послуг (р.
№ 1556, н.д. В.Барвіненко, Е.Матвійчук)
Проект Постанови про передачу медичних закладів з
управління
Державного
управління
справами
у
підпорядкування Міністерства охорони здоров'я для
забезпечення пріоритетного надання медичної допомоги
ветеранам війни, учасникам бойових дій в Афганістані,
учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС
та учасникам АТО (р. № 1664, н.д. М.Томенко, О.Мусій)
Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих
актів України щодо підвищення рівня соціального захисту
членів сімей учасників антитерористичної операції (р. №
1681, н.д. А.Білецький, А.Петренко)
Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про
волонтерську діяльність" (щодо виплати одноразової
грошової допомоги у разі загибелі (смерті) або інвалідності
волонтера під час надання волонтерської допомоги в районі
проведення антитерористичної операції) (р. № 1689, н.д.

березень

Третьяков О.Ю.

Мельничук Н.П.

березень

Третьяков О.Ю.

Мельничук Н.П.

березень

Третьяков О.Ю.

Синявська І.Р.

березень

Третьяков О.Ю.

Бойко Т.В.

лютий

Третьяков О.Ю.

Гондарчук П.М.

лютий

Третьяков О.Ю.

Мельничук Н.П.

лютий

Третьяков О.Ю.

Степіна І.Г.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.
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1

2
Т.Чорновол, М.Величкович)
Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про
загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" щодо
застосування єдиного показника середньої заробітної плати
в Україні для призначення (перерахунку) пенсій (р. № 1713,
н.д. Ю.Шухевич)
Проект Постанови про внесення змін до деяких постанов
Верховної Ради України щодо предметів відання комітетів
Верховної Ради України восьмого скликання (р. № 1764, н.д.
П.Пинзеник)
інші
законопроекти,
які
будуть
зареєстровані
в
установленому порядку протягом друої сесії

3

4

5

лютий

Третьяков О.Ю.

Шамбір Н.В.

лютий

Третьяков О.Ю.

Мельничук Н.П.

лютий– липень 2015

Члени Комітету

Працівники
секретаріату

31.

32.

Розділ ІІІ. Питання, які передбачається розглянути на виїзних засіданнях Комітету
(з зазначенням дати і місця проведення засідань)
1.

1.

2.

Виїзне засідання Комітету на тему: Стан реалізації Закону
України «Про реабілітацію інвалідів в Україні» в частині
забезпечення реабілітації учасників антитерористичної
операції (м. Хмельницький, на базі Хмельницького казенного
протезно-ортопедичного підприємства)

березень-квітень

Третьяков О.Ю.

Шамбір Н.В.
Мельничук Н.П.
Степіна І.Г.
Гондарчук П.М.

Розділ ІV. Питання, які розглядаються Комітетом у порядку контролю
за виконанням законів, постанов Верховної Ради України, власних рішень
Про інформацію Рахункової палати щодо результатів аудиту
лютий
Третьяков О.Ю.
Мельничук Н.П.
ефективності використання коштів державного бюджету,
призначених
для
забезпечення
житлом
воїнівінтернаціоналістів
Про інформацію Рахункової палати щодо результатів аудиту
ефективності використання коштів державного бюджету,
призначених для забезпечення житлом інвалідів війни
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лютий

Третьяков О.Ю.

Мельничук Н.П.
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1

2
Про інформацію Рахункової палати України щодо
результатів
аналізу
використання
міжбюджетних
трансфертів по догляду за інвалідами І-ІІ групи внаслідок
психічного розгляду

3
березень

4
Третьяков О.Ю.

5
Степіна І.Г.

Про інформацію Рахункової палати України щодо
результатів аналізу видатків із соціального обслуговування
та реабілітації інвалідів

квітень

Третьяков О.Ю.

Бойко Т.В.
Степіна І.Г.
Гондарчук П.М.

3.

4.

Розділ V. Питання (з числа віднесених до відома Комітету), які пропонується розглянути
на парламентських слуханнях у Верховній Раді України та на слуханнях у Комітеті
1.

Слухання у Комітеті на тему: «Проблеми
інвалідністю та їх соціальна інтеграція»

людей

2.

Слухання у Комітеті на тему: «Про соціальний захист та
медичне забезпечення ветеранів війни та відзначення 70річчя Перемоги над нацизмом у Європі»

з

березень

Члени Комітету

квітень

Члени Комітету

Шамбір Н.В.
Бєліцька Т.М.
Степіна І.Г.
Бойко Т.В.
Шамбір Н.В.
Мельничук Н.П.
Самойлюк О.Г.

Розділ VІ. Конференції, симпозіуми, семінари, інші заходи, які будуть проводитись
Комітетом або за його участю
1. Участь у заходах, присвячених Дню вшанування учасників
бойових дій на території інших держав – 15 лютого (спільно
з Мінсоцполітики, Держслужбою у справах ветеранів війни
та учасників антитерористичної операції, Українською
спілкою
ветеранів
Афганістану,
Всеукраїнською
громадською організацією «Ніхто крім нас)
2. Участь у заходах, присвячених 70-й річниці Перемоги у
Великій Вітчизняній війні (спільно з Мінсоцполітики,
Держслужбою у справах ветеранів війни та учасників
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лютий

Члени Комітету

Шамбір Н.В..
Мельничук Н.П.
Самойлюк О.Г.

травень

Члени Комітету

Шамбір Н.В..
Мельничук Н.П.
Самойлюк О.Г.

Пропозиції щодо
строків розгляду
Верховною
Радою України
(місяць)
6

10
№№
п/п

1

Питання, які вносяться на розгляд Комітету

2
антитерористичної операції, Радою Організацій ветеранів
України, Всеукраїнською організацією інвалідів війни,
Збройних Сил та учасників бойових дій та іншими
громадськими організаціями ветеранів)
3. Участь у засіданнях Ради у справах інвалідів при Кабінеті
Міністрів України
4. Участь у інших семінарах, конференціях, симпозіумах,
заходах Мінсоцполітики, громадських організацій інвалідів і
ветеранів, присвячених проблемам соціального захисту
вразливих верств населення

Голова Комітету
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Строки розгляду в
Комітеті (місяць)

Відповідальні за
підготовку члени
Комітету

Відповідальні за
підготовку працівники
секретаріату Комітету

3

4

5

Протягом сесії

Третьяков О.Ю.

Бєліцька Т.М.
Степіна І.Г.

Протягом сесії

Члени Комітету

Працівники
секретаріату Комітету

Пропозиції щодо
строків розгляду
Верховною
Радою України
(місяць)
6

О.Третьяков

