
Затверджено  

на засіданні Комітету   
1 липня  2015 р.(зі змінами) 

 
П   Л   А   Н 

роботи Комітету Верховної Ради України у справах  ветеранів, учасників бойових дій, 
учасників антитерористичної операції та людей з інвалідністю 

на період третьої сесії Верховної Ради України  восьмого скликання 
(вересень 2015 р. – січень 2016 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 

Пропозиції щодо 
строків розгляду 

Верховною 
Радою України 

(місяць) 

1 2 3 4 5 6 

 
Розділ І. Підготовка проектів законодавчих актів на розгляд Верховної Ради України 

(Комітет є головним) 
 

  
Проекти законів та постанов:  

 

1.  Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про 
соціальні послуги" щодо покращення соціального 
обслуговування незахищених верств громадян (р. № 1061, 
н.д. О.Кужель) 
 

Рішення Комітету від 
18.03.2015–  
ВІДХИЛИТИ 
 

Третьяков О.Ю. Синявська І.Р. 
 

вересень 

2.  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.) 
 

Рішення Комітету від 
08.04.2015–  
НА 
ДООПРАЦЮВАННЯ 

Третьяков О.Ю. Мельничук Н.П. 
 

вересень 

3.  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) 
 

Рішення Комітету від 
24.12.2014 –  
ВІДХИЛИТИ 
 

Третьяков О.Ю. Степіна І.Г. вересень 
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№№ 
п/п 

Питання, які вносяться на розгляд Комітету Строки розгляду в 
Комітеті (місяць) 

Відповідальні за 
підготовку члени 

Комітету 

Відповідальні за 
підготовку працівники 
секретаріату Комітету 

Пропозиції щодо 
строків розгляду 

Верховною 
Радою України 

(місяць) 

1 2 3 4 5 6 

4.  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) 

Рішення Комітету від 
04.03.2015–  
НА ДООПРА-
ЦЮВАННЯ 

Третьяков О.Ю. Мельничук Н.П. 
 

вересень 

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

Рішення Комітету від 
18.03.2015 –  
ВІДХИЛИТИ 

Третьяков О.Ю. Степіна І.Г. жовтень 

6.  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.) 

Рішення Комітету від 
18.03.2015–  
НА 
ДООПРАЦЮВАННЯ 

Третьяков О.Ю. Степіна І.Г. вересень 

7.  Проект Закону про внесення змін до статті 9 Закону України 
"Про гуманітарну допомогу" (щодо недопущення затягування 
строків проведення санітарного, ветеринарного, 
фітосанітарного, радіологічного та екологічного контролю 
гуманітарної допомоги) (р. № 1509, друге читання) 

Рішення Комітету від 
01.07.2015 –  
ПРИЙНЯТИ У 
ДРУГОМУ ЧИТАННІ І 
В ЦІЛОМУ 

Третьяков О.Ю. Степіна І.Г. вересень 

8.  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)  

Рішення Комітету від 
04.03.2015–  
НА 
ДООПРАЦЮВАННЯ 

Третьяков О.Ю. Мельничук Н.П. 
 

вересень 

9.  Проект Закону про соціальні послуги (р. № 1554,                 
н.д. В. Барвіненко, Е.Матвійчук) 
 

Рішення Комітету від 
18.03.2015–  
НА 
ДООПРАЦЮВАННЯ 

Третьяков О.Ю. Синявська І.Р. вересень 

10.  Проект Закону про внесення змін до статті 6 Закону України 
"Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" 
(щодо посилення вимог до надання статусу учасника 
бойових дій) (р. № 1802, н.д. В.Чепинога та М.Найєм) 

Рішення Комітету від 
18.03.2015 –  
ВІДХИЛИТИ 
 

Третьяков О.Ю. Мельничук Н.П. 
 

жовтень 

11.  
 

Проект Постанови про вшанування бійців, які героїчно 
відстоювали територію Донецького аеропорту задля захисту 
незалежності, суверенітету та територіальної цілісності 
України (р. № 1818, н.д. С.Каплін) 

Рішення Комітету від 
11.02.2015–  
НА 
ДООПРАЦЮВАННЯ 

Третьяков О.Ю. Мельничук Н.П. 
 

вересень 
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№№ 
п/п 

Питання, які вносяться на розгляд Комітету Строки розгляду в 
Комітеті (місяць) 

Відповідальні за 
підготовку члени 

Комітету 

Відповідальні за 
підготовку працівники 
секретаріату Комітету 

Пропозиції щодо 
строків розгляду 

Верховною 
Радою України 

(місяць) 

1 2 3 4 5 6 

12.  Проект Закону про внесення змін до окремих законів України 
(щодо поновлення безкоштовного проїзду пенсіонерам, 
учасникам війни, інвалідам та іншим категоріям громадян) (р. 
№ 1872, н.д. С. Міщенко) 

Рішення Комітету від 
18.03.2015 –  
ВІДХИЛИТИ 

Третьяков О.Ю. Мельничук Н.П. 
 

жовтень 

13.  Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про 
соціальний захист дітей війни" щодо надбавки до пенсії та 
права на комунальні пільги (р. № 1880, н.д. С.Міщенко) 

Рішення Комітету від 
18.03.2015 –  
ВІДХИЛИТИ 

Третьяков О.Ю. Черченко Л.В. жовтень 

14.  Проект Закону про внесення зміни до статті 10 Закону 
України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 
захисту" щодо посилення соціального захисту родин 
Небесної Сотні  (р. № 2022а, н.д. О.Третьяков, Г.Загорій) 

Рішення Комітету від 
01.07.2015 – ЗА 
ОСНОВУ І В ЦІЛОМУ 
 

Третьяков О.Ю. Мельничук Н.П. вересень 

15.  Проект Закону про внесення змін до деяких законів України 
щодо забезпечення функціонування реабілітаційних установ 
для інвалідів та дітей-інвалідів (р. № 2042а, КМУ) 

Рішення Комітету від 
01.07.2015 –  
ЗА ОСНОВУ 

Третьяков О.Ю. Бєліцька Т.М. вересень 

16.  Проект Закону про внесення змін до деяких законів України 
щодо права людей з інвалідністю на безплатний проїзд в 
приміському транспорті (р. № 2069, н.д. О.Третьяков, 
Г.Загорій) 

Рішення Комітету від 
11.02.2015 –  
ЗА ОСНОВУ 

Третьяков О.Ю. Бєліцька Т.М. вересень 

17.  Проект Закону про внесення змін до деяких законів України 
щодо пільгового проїзду інвалідів та окремих категорій 
соціально незахищених дітей (р. № 2069-1,                          
н.д. Ю.Тимошенко та ін.) 

Рішення Комітету від 
11.02.2015 –  
ВІДХИЛИТИ 

Третьяков О.Ю. Бєліцька Т.М. вересень 

18.  Проект Закону про внесення змін до деяких законів України 
щодо лікування дітей, які стали інвалідами на території 
проведення антитерористичної операції, у госпіталях для 
ветеранів війни та у військово-медичних закладах охорони 
здоров'я (р. № 2105а, н.д. В.Барвіненко та ін.) 

Рішення Комітету від 
15.07.2015 –  
ВІДХИЛИТИ 

Третьяков О.Ю. Бєліцька Т.М. жовтень 

19.  Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про 
статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" (щодо 
першочергового безоплатного забезпечення санаторно-
курортним лікуванням інвалідів війни, які брали участь в 
антитерористичній операції)  (р. № 2215, н.д.          О. Герега, 
А. Шинькович) 

Рішення Комітету від 
13.05.2015 –  
ЗА ОСНОВУ І В 
ЦІЛОМУ 
 

Третьяков О.Ю. Мельничук Н.П. 
 

вересень 
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№№ 
п/п 

Питання, які вносяться на розгляд Комітету Строки розгляду в 
Комітеті (місяць) 

Відповідальні за 
підготовку члени 

Комітету 

Відповідальні за 
підготовку працівники 
секретаріату Комітету 

Пропозиції щодо 
строків розгляду 

Верховною 
Радою України 

(місяць) 

1 2 3 4 5 6 

20.  Проект Закону про внесення зміни до деяких законів України 
щодо скасування стягнення автостанційного збору з 
учасників бойових дій, які мають право на пільговий проїзд 
(р. № 2246, н.д. А. Кузьменко) 

Рішення Комітету від 
13.05.2015 –  
НА 
ДООПРАЦЮВАННЯ 

Третьяков О.Ю. Мельничук Н.П. 
 

жовтень 

21.  Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про 
соціальний захист дітей війни" щодо надання громадським 
організаціям додаткових державних соціальних гарантій     
(р. № 2363, н.д. А. Денисенко та ін.) 

Рішення Комітету від 
13.05.2015 –  
ВІДХИЛИТИ 

Третьяков О.Ю. Черченко Л. В. Жовтень 

22.  Проект Закону про внесення змін до статті 15 Закону України 
"Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" 
щодо збереження пільг членам сімей загиблих      (р. № 
2371, н.д. В. Писаренко) 

Рішення Комітету від 
13.05.2015 –  
ВІДХИЛИТИ 

Третьяков О.Ю. Мельничук Н.П. 
 

жовтень 

23.  Проект Закону про надання допомоги в окремих районах 
Донецької та Луганської областей (р. № 2409,                    н.д. 
Ю. Воропаєв, С. Матвієнков) 

Рішення Комітету від 
13.05.2015 –  
НА 
ДООПРАЦЮВАННЯ 

Третьяков О.Ю. Степіна І.Г. вересень 

24.  Проект Закону про внесення змін до деяких законів України 
щодо відновлення існуючих раніше прав і свобод (р. № 2523, 
н.д. Н. Королевська та ін.) 

Рішення Комітету від 
13.05.2015 –  
ВІДХИЛИТИ 

Третьяков О.Ю. Степіна І.Г. жовтень 

25.  Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо житлового забезпечення учасників 
бойових дій та внутрішньо переміщених осіб (р. № 2579,   
н.д. А.Шипко та ін.) 

Рішення Комітету від 
03.06.2015 –  
ВІДХИЛИТИ 

Третьяков О.Ю. Мельничук Н.П. 
 

жовтень 

26.  Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про 
гуманітарну допомогу" щодо запровадження спрощеної 
процедури визнання вантажів гуманітарною допомогою       
(р. № 2609,  н.д. О.Юринець та ін.) 

Рішення Комітету від 
20.05.2015 –  
НА 
ДООПРАЦЮВАННЯ 

Третьяков О.Ю. Степіна І.Г. жовтень 

27.  Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо збереження за інвалідами житла, 
технічних та інших засобів реабілітації, автомобілів, які 
забезпечують їх життєві потреби (р. № 2748, н.д. 
І.Кириленко, І.Крулько) 

Рішення Комітету від 
18.06.2015 –  
НА 
ДООПРАЦЮВАННЯ 

Третьяков О.Ю. Бєліцька Т.М. жовтень 
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№№ 
п/п 

Питання, які вносяться на розгляд Комітету Строки розгляду в 
Комітеті (місяць) 

Відповідальні за 
підготовку члени 

Комітету 

Відповідальні за 
підготовку працівники 
секретаріату Комітету 

Пропозиції щодо 
строків розгляду 

Верховною 
Радою України 

(місяць) 

1 2 3 4 5 6 

28.  Проект Закону про внесення змін до статті 19 Закону України 
"Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" щодо 
прав інвалідів (р. № 2750,  н.д. О.Нечаєв)  

Рішення Комітету від 
18.06.2015 –  
ВІДХИЛИТИ 

Третьяков О.Ю. Степіна І.Г. жовтень 

29.  Проект Закону про внесення змін до деяких законів України 
щодо забезпечення інвалідів автомобілями (р. № 2777, КМУ) 

Рішення Комітету від 
13.05.2015 –  
ЗА ОСНОВУ І В 
ЦІЛОМУ 

Третьяков О.Ю. Мельничук Н.П. 
 

вересень 

30.  Проект Закону про внесення змін до деяких законів України 
щодо забезпечення інвалідів автомобілями (р. № 2777-1, н.д. 
Ю.Дерев’янко, І.Суслова). 

Рішення Комітету від 
20.05.2015 –  
ВІДХИЛИТИ 

Третьяков О.Ю. Степіна І.Г. 
 

вересень 

31.  Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо соціально-психологічної реабілітації 
учасників бойових дій, які брали участь в антитерористичній 
операції (р. № 2838, н.д. В.Барвіненко та ін.). 

Рішення Комітету від 
15.07.2015 –  
ВІДХИЛИТИ 

Третьяков О.Ю. Мельничук Н.П. 
 

вересень 

32.  Проект Закону про соціальний захист священнослужителів, 
які здійснюють свою діяльність у районі ведення бойових дій 
чи антитерористичної операції (р. № 2993,                           
н.д. С.Семенченко) 

Рішення Комітету від 
15.07.2015 –  
НА 
ДООПРАЦЮВАННЯ 

Третьяков О.Ю. Мельничук Н.П. 
 

вересень 

33.  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) 

вересень Третьяков О.Ю. Степіна І.Г. жовтень 

34.  Проект Закону про внесення змін до деяких законів України 
щодо відновлення прав інвалідів та деяких категорій дітей на 
пільговий проїзд (р. № 2069-2, н.д. Н. Королевська та ін.) 

вересень Третьяков О.Ю. Бєліцька Т.М. жовтень 

35.  Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про 
правовий статус та вшанування пам'яті борців за 
незалежність України у ХХ столітті" (р. № 2117а,                 
н.д. О.Сироїд та ін.) 

жовтень Третьяков О.Ю. Мельничук Н.П. листопад 

36.  Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про 
правовий статус та вшанування пам'яті борців за 
незалежність України у ХХ столітті" (р. № 2117а-1, н.д. 
Ю.Шухевич) 

жовтень Третьяков О.Ю. Мельничук Н.П. листопад 
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37.  Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про 
гуманітарну допомогу" (щодо позбавлення оподаткування 
транспортних засобів, які надійшли як гуманітарна допомога 
сільським, селищним, міським радам) (р. № 2160а-1, н.д. 
М.Головко) 

    

38.  Проект Закону про внесення змін до статті 4 Закону України 
"Про реабілітацію інвалідів в Україні" (щодо забезпечення 
учасників антитерористичної операції, які постраждали під 
час її проведення, реабілітаційними заходами) (р. № 2202а, 
н.д. О.Богомолець, О.Корчинська) 

    

39.  Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про 
статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" (щодо 
надання додаткових освітніх пільг учасникам бойових дій) (р. 
№ 2224а, н.д. М.Головко та ін.) 

    

40.  Проект Закону про схвалення Доктрини соціального захисту 
та психологічної реабілітації осіб, які постраждали під час 
виконання обов'язків військової служби (службових 
обов'язків) в Україні (р. № 2263а, КМУ) 

    

41.  Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо посилення відповідальності в частині 
працевлаштування людей з інвалідністю (р. № 2299а, н.д. 
О.Третьяков та ін.) 

    

42.  Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо зайнятості інвалідів (р. № 2322а, КМУ) 

    

 інші законопроекти, які будуть зареєстровані в 
установленому порядку протягом третьої  сесії 

вересень 2015  – 
січень 2016  

Члени Комітету Працівники 
секретаріату 

вересень 2015  – 
січень 2016 

 
Розділ ІІ. Законопроекти, які Комітет має розглянути і подати свої пропозиції 

1.  Проект Закону про першочергові заходи щодо захисту 
соціально вразливих громадян від наслідків фінансово-
економічної кризи (р. № 1022, н.д. О.Долженков, 
Ю.Воропаєв) 

вересень Третьяков О.Ю. Шамбір Н.В.  

2.  Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про 
пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, 

вересень Третьяков О.Ю. Шамбір Н.В.  
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та деяких інших осіб" щодо підвищення 
військовослужбовцям мінімальної пенсії по інвалідності      
(р. № 1033, н.д. С.Міщенко) 

3.  Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо гарантій соціального захисту осіб, які 
добровільно захищають незалежність, суверенітет та 
територіальну цілісність України (р. № 1056, н.д. Д.Ярош та 
ін.). 

вересень Третьяков О.Ю. Мельничук Н.П.  

4.  Проект Закону про внесення змін до статті 23 Закону України 
"Про міліцію" щодо забезпечення соціального захисту 
працівників та членів їх сімей (р. № 1142,               н.д. 
І.Вінник) 

жовтень Третьяков О.Ю. Шамбір Н.В.  

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.) 

жовтень Третьяков О.Ю. Шамбір Н.В.  

6.  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.) 

вересень Третьяков О.Ю. Мельничук Н.П.  

7.  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.) 

жовтень Третьяков О.Ю. Шамбір Н.В.  

8.  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) 

вересень Третьяков О.Ю. Бойко Т.В.  

9.  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) 

вересень Третьяков О.Ю. Степіна І.Г.  
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10.  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, 
н.д. О.Кужель) 

жовтень Третьяков О.Ю. Бойко Т.В.  

11.  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.) 

жовтень Третьяков О.Ю. Мельничук Н.П.  

12.  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)  

вересень Третьяков О.Ю. Шамбір Н.В.  

13.  Проект Закону про державну підтримку санаторно-
курортного реабілітаційного центру "Слов'янський курорт" 
(доопрацьований, р. № 1446, н.д. Ю.Солод,                         
Н. Королевська) 

вересень Третьяков О.Ю. Мельничук Н.П.  

14.  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) 

вересень Третьяков О.Ю. Мельничук Н.П.  

15.  Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про 
зайнятість населення" щодо працевлаштування молоді       
(р. № 1524, н.д. В.Рабінович) 

жовтень Третьяков О.Ю. Бєліцька Т.М.  

16.  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) 

жовтень Третьяков О.Ю. Мельничук Н.П.  

17.  Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу 
України щодо звільнення від оподаткування надання 
соціальних послуг (р. № 1555, н.д. В.Барвіненко, 
Е.Матвійчук) 

вересень Третьяков О.Ю. Бойко Т.В. 
Синявська І.Р. 

 

18.  Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих жовтень Третьяков О.Ю. Мельничук Н.П.  
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актів України щодо підвищення рівня соціального захисту 
членів сімей учасників антитерористичної операції 
(доопрацьований, р. № 1681, н.д. А.Білецький, А.Петренко) 

19.  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) 

вересень Третьяков О.Ю. Шамбір Н.В.  

20.  Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про 
загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" щодо 
виправлення пенсійної несправедливості при переведенні з 
одного виду пенсії на інший (р. № 1796, н.д. С.Міщенко) 

жовтень Третьяков О.Ю. Шамбір Н.В.  

21.  Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу 
України щодо оподаткування суми пенсій або довічного 
грошового утримання, отримуваних з Пенсійного фонду чи 
бюджету (р. № 2024, н.д. В.Гуляєв) 

жовтень Третьяков О.Ю. Бойко Т.В.  

22.  Проект Закону про внесення змін до статті 26 Закону України 
"Про позашкільну освіту" щодо забезпечення права інвалідів 
на доступ до позашкільної освіти (р. № 2073а, н.д. 
В.Писаренко) 

жовтень Третьяков О.Ю. Бєліцька Т.М.  

23.  Проект Постанови про увіковічення пам'яті Небесної Сотні 
(р. № 2076, н.д. Ю.Луценко. О.Третьяков. Г.Загорій та ін.) 

вересень Третьяков О.Ю. Мельничук Н.П.  

24.  Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про 
здійснення державних закупівель" щодо удосконалення 
системи державних закупівель (р. № 2078а, н.д. В.Гуляєв)  

жовтень Третьяков О.Ю. Бойко Т.В.  

25.  Проект Постанови про деякі питання удосконалення 
механізму призначення житлових субсидій населенню         
(р. № 2082а, н.д. Н.Королевська, Ю.Солод) 

вересень Третьяков О.Ю. Мельничук Н.П.  

26.  Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу 
України щодо звільнення від оподаткування нецільової 
благодійної допомоги для дітей-сиріт, які навчаються у вищих 
навчальних закладах (р. № 2084а, н.д. А.Денисенко) 

жовтень Третьяков О.Ю. Мельничук Н.П.  

27.  Проект Закону про внесення змін до статті 2 Закону України 
"Про індексацію грошових доходів населення" щодо повної 
індексації мінімальної пенсії (р. № 2090, н.д. І.Єремеєв та ін.) 

жовтень Третьяков О.Ю. Шамбір Н.В.  

28.  Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про вересень Третьяков О.Ю. Мельничук Н.П.  
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зайнятість населення" щодо додаткових гарантій у сприянні 
працевлаштування учасників бойових дій (р. № 2095а,      
н.д. І.Васюник)  

29.  Проект Закону про внесення змін до пункту 169.1 статті 169 
Податкового кодексу України щодо податкової соціальної 
пільги для учасників бойових дій (р. № 2096а, н.д. І.Васюник) 

вересень Третьяков О.Ю. Бойко Т.В.  

30.  Проект Закону про внесення змін до статті 12 Закону України 
"Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та 
членів їх сімей" щодо посилення соціального захисту членів 
сімей військовослужбовців, які загинули під час проходження 
військової служби  (р. № 2107а, н.д.  В.Балога) 

вересень Третьяков О.Ю. Мельничук Н.П.  

31.  Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про 
освіту" щодо особливостей доступу осіб з особливими 
освітніми потребами до освітніх послуг (р. № 2151а, КМУ) 

вересень Третьяков О.Ю. Степіна І.Г.  

32.  Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про 
освіту" (щодо гарантування безоплатності та якості освіти) 
(р. № 2151а-1, н.д. М.Головко) 

вересень Третьяков О.Ю. Степіна І.Г.  

33.  Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про 
державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії" 
(щодо удосконалення системи соціальних стандартів) (р. № 
2152а, КМУ) 

вересень Третьяков О.Ю. Степіна І.Г.  

34.  Проект Закону про внесення змін до законів України "Про 
Збройні Сили України" та "Про оборону України" (щодо 
здійснення Збройними Силами України цивільно-військового 
співробітництва) (р. № 2153а, н.д. Ю.Мамчур) 

вересень Третьяков О.Ю. Мельничук Н.П.  

35.  Проект Закону про внесення змін до деяких законів України 
(щодо узгодження деяких положень реєстрації юридичних та 
фізичних осіб-підприємців) (р. № 2235а, КМУ) 

вересень Третьяков О.Ю. Мельничук Н.П.  

36.  Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про 
загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" щодо 
умов призначення пенсій у зв'язку з втратою годувальника 
(р. № 2272а, н.д. В.Сидорчук) 

жовтень Третьяков О.Ю. Бєліцька Т.М.  

37.  Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про 
службу в органах місцевого самоврядування" (щодо 
скасування тимчасової заборони на виплату призначених 
пенсій у період служби в органах місцевого самоврядування 

вересень Третьяков О.Ю. Бойко Т.В.  
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посадовим особам місцевого самоврядування, які обрані або 
затверджені на виборні посади) (р. № 2326а, н.д. С.Ларін) 

38.  Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо розширення доступу сліпих, осіб з 
порушеннями зору і хворих на дислексію до виданих творів у 
спеціальному форматі (р. № 2368а, н.д. Л.Гриневич, 
О.Третьяков, Ю.Б.Р.Шухевич та ін.) 

вересень Третьяков О.Ю. Бєліцька Т.М.  

39.  Проект Закону про внесення змін до пункту 26 розділу VI 
"Прикінцеві та перехідні положення" Бюджетного кодексу 
України щодо скасування обмежень на індексацію пенсій    
(р. № 2200, н.д. В.Гудзенко) 

жовтень Третьяков О.Ю. Бойко Т.В.  

40.  Проект Закону про внесення змін до пункту 9 Прикінцевих 
положень Закону України "Про Державний бюджет України 
на 2015 рік" щодо скасування обмежень на індексацію пенсій 
(р. № 2201, н.д. В.Гудзенко) 

жовтень Третьяков О.Ю. Бойко Т.В.  

41.  Проект Закону про внесення змін до статті 164 Податкового 
кодексу України (щодо забезпечення конституційного права 
інвалідів війни з числа осіб, які брали безпосередню участь у 
бойових діях під час Великої Вітчизняної війни та війни з 
Японією, на території Республіки Афганістан у період 1979-
1989 років, захищали незалежність, суверенітет та 
територіальну цілісність України і брали безпосередню 
участь в антитерористичній операції, на достатній рівень 
життя) (р. № 2217, н.д. О.Фельдман) 

вересень Третьяков О.Ю. Бойко Т.В.  

42.  Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про 
збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове 
державне соціальне страхування" щодо єдиного внеску для 
суб'єктів господарювання, в яких працюють інваліди            
(р. № 2243, н.д. О.Юринець) 

жовтень Третьяков О.Ю. Бойко Т.В.  

43.  Проект Закону про внесення змін до статті 164 Податкового 
кодексу України щодо покращення пенсійного забезпечення 
окремих категорій громадян (р. № 2324, н.д. А.Гіршфельд та 
ін.) 

жовтень Третьяков О.Ю. Бойко Т.В.  

44.  Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про 
забезпечення комерційного обліку природного газу" щодо 
безкоштовного встановлення і заміни газових лічильників, 

вересень Третьяков О.Ю. Степіна І.Г.  
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газових приладів та пристроїв для пенсіонерів, інвалідів та 
військовослужбовців (р. № 2326, н.д, С.Міщенко) 

45.  Проект Закону про внесення зміни до статті 14 Закону 
України "Про соціальний і правовий захист 
військовослужбовців та членів їх сімей" щодо не 
нарахування штрафних санкцій, пені за невиконання 
зобов'язань членами сімей військовослужбовців, резервістів 
та військовозобов'язаних в особливий період (р. № 2358, н.д. 
О.Лаврик) 

вересень Третьяков О.Ю. Мельничук Н.П.  

46.  Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про 
звернення громадян" щодо прав Героїв України та ветеранів 
війни (р. № 2428, н.д. Д.Ярош) 

вересень Третьяков О.Ю. Самойлюк О.Г.  

47.  Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу 
України щодо оподаткування доходів ветеранів війни           
(р. № 2465, н.д. Т.Козак) 

вересень Третьяков О.Ю. Бойко Т.В.  

48.  Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу 
України щодо звільнення від податку на нерухоме майно 
соціально незахищених верств населення (р. № 2491,       
н.д. В.Бандуров та ін.) 

жовтень Третьяков О.Ю. Бойко Т.В.  

49.  Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу 
України щодо оподаткування доходів осіб із числа ветеранів 
війни  (р. № 2524, н.д. Н.Королевська. Ю.Солод) 

вересень Третьяков О.Ю. Бойко Т.В.  

50.  Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо збереження грошового та інших видів 
забезпечення за особами, які забезпечують безпеку під час 
проведення антитерористичної операції (АТО) та були 
захопленими в полон або заручниками, або визнаними в 
установленому законом порядку безвісно відсутніми            
(р. № 2548, н.д. І.Мельничук, А.Кожем’якін) 

жовтень Третьяков О.Ю. Бойко Т.В.  

51.  Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України з питань соціального захисту добровольців, 
виплати одноразової грошової допомоги у разі їх загибелі 
(смерті) та інших питань (р. № 2569, н.д. С.Мельничук) 

вересень Третьяков О.Ю. Мельничук Н.П.  

52.  Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо пенсійного забезпечення інвалідів 
(доопрацьований, р. № 2581, н.д. Л.Денісова та ін.) 

вересень Третьяков О.Ю. Бєліцька Т.М.  
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53.  Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу 
України (щодо звільнення малозабезпечених громадян від 
оподаткування сплати за комунальні послуги) (р. № 2592, 
н.д. С.Міщенко) 

жовтень Третьяков О.Ю. Бойко Т.В.  

54.  Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про 
пенсії за особливі заслуги перед Україною" щодо 
повноважень Пенсійного фонду України (р. № 2657, КМУ) 

вересень Третьяков О.Ю. Бойко Т.В.  

55.  Проект Закону про внесення зміни до статті 11 Закону 
України "Про соціальний і правовий захист 
військовослужбовців та членів їх сімей" щодо психологічної 
реабілітації військовослужбовців після виконання завдань у 
бойових умовах (р. № 2686, н.д. І.Спориш та ін.) 

вересень Третьяков О.Ю. Мельничук Н.П.  

56.  Проект Закону про внесення змін до статті 47 Закону України 
"Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" 
щодо поновлення прав на пенсійне забезпечення інвалідів ІІІ 
групи (р. № 2715, н.д. С.Лабазюк та ін.) 

жовтень Третьяков О.Ю. Бєліцька Т.М.  

57.  Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо пенсійного забезпечення посадових осіб 
органів місцевого самоврядування, що обіймають виборні 
посади та посадових осіб, які відповідають за мобілізаційну 
роботу в місцевих державних адміністраціях (р. № 2738,   
н.д. Б.Матківський) 

жовтень Третьяков О.Ю. Бойко Т.В.  

58.  Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо запровадження накопичувальної системи 
загальнообов'язкового державного пенсійного страхування 
та єдиних принципів нарахування пенсій (р. № 2767, КМУ) 

вересень Третьяков О.Ю. Бойко Т.В.  

59.  Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо накопичувальної системи державного 
пенсійного страхування та єдиних підходів до нарахування 
пенсій (р. № 2767-1, н.д. Н.Королевська. Ю.Солод) 

вересень Третьяков О.Ю. Бойко Т.В.  

60.   Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо запровадження єдиних принципів 
нарахування пенсій та скасування привілеїв у пенсійному 
забезпеченні (р. №2767-2, доопрацьований, н.д. Ю.-Б. Р. 
Шухевич) 

вересень Третьяков О.Ю. Бойко Т.В.  

61.  Проект Закону про внесення змін до деяких законів України жовтень Третьяков О.Ю. Бєліцька Т.М.  
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щодо відновлення соціальної справедливості в пенсійному 
забезпеченні незахищених верств населення (р. № 2780, н.д. 
М.Кучер та ін.) 

62.  Проект Закону про внесення змін до деяких Законів України 
щодо пенсійного забезпечення жінок, які працюють у 
сільськогосподарському виробництві (р. № 2903,                
н.д. В.Яніцький, О.Дехтярчук)  

жовтень Третьяков О.Ю. Бойко Т.В.  

63.  Проект Закону про внесення змін до Бюджетного Кодексу 
України щодо визначення джерел фінансування пенсійного 
забезпечення жінок, які працюють у сільськогосподарському 
виробництві (р. № 2904, н.д. В.Яніцький. О.Дехтярчук) 

жовтень Третьяков О.Ю. Бойко Т.В.  

64.  Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо додаткових гарантій соціального захисту 
дітей-інвалідів (р. № 2912, н.д. І.Луценко та ін.) 

вересень Третьяков О.Ю. Мельничук Н.П.  

65.  Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про 
місцеве самоврядування в Україні" щодо забезпечення права 
на пільговий проїзд найменш захищеним верствам 
населення (доопрацьований, р. № 2919,                             н.д. 
О.Домбровський та ін.) 

листопад Третьяков О.Ю. Бєліцька Т.М.  

66.  Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу 
України (щодо податкової реформи, зменшення 
навантаження на фонд оплати праці) (р. № 2970,                
н.д. В.Развадовський) 

листопад Третьяков О.Ю. Бойко Т.В.  

67.  Проект Закону про внесення зміни до статті 11 Закону 
України "Про соціальний і правовий захист 
військовослужбовців та членів їх сімей" (р. № 2972, КМУ) 

вересень Третьяков О.Ю. Мельничук Н.П.  

68.  Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про 
Державний бюджет України на 2015 рік" щодо забезпечення 
інвалідів технічними та іншими засобами реабілітації)           
(р. № 2974, н.д. Ю.Тимошенко) 

жовтень Третьяков О.Ю. Бойко Т.В.  

 інші законопроекти, які будуть зареєстровані в 
установленому порядку протягом третьої сесії 

вересень 2015  – 
січень 2016 

Члени Комітету Працівники 
секретаріату 

 

 
Розділ ІV. Питання, які розглядаються Комітетом у порядку контролю 

 за виконанням законів, постанов Верховної Ради України, власних рішень 
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1. Про забезпечення людей з інвалідністю та учасників 
антитерористичної операції санаторно-курортним лікуванням 

вересень Третьяков О.Ю. 
 

Бойко Т.В.  

3 Про стан реалізації  Закону України «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» № 291 від 07.04.2015 

листопад Третьяков О.Ю. Мельничук Н.П. 
 

 

4 Про стан реалізації  Закону України «Про внесення зміни до 
статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії 
їх соціального захисту"175 від 10.02.2015 

грудень  Третьяков О.Ю. Мельничук Н.П.  

 
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: «Забезпечення рівного 
доступу людей з інвалідністю до правосуддя» 
 

жовтень Члени Комітету 
 

Шамбір Н.В. 
Мельничук Н.П. 
Бєліцька Т.М. 

Степіна І.Г. 

 

 
Розділ VІ. Конференції, симпозіуми, семінари, інші заходи, які будуть проводитись  

Комітетом або за його участю  

 
1.  Участь у заходах, присвячених відзначенню Дня 

партизанської слави (22 вересня, спільно з Мінсоцполітики, 
Державною службою України у справах ветеранів війни та 
учасників антитерористичної операції, Комісією у справах 
колишніх  партизанів  Великої Вітчизняної війни 1941-1945 
років при  ВРУ) 

вересень Третьяков О.Ю. 
 

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

 

 

2.  Участь у заходах, присвячених Міжнародному дню людей 
похилого віку та дню ветерана (1 жовтня) (спільно з 
Міністерством соціальної політики України, Державною 
службою України  у справах ветеранів війни та учасників 
антитерористичної операції) 

вересень-жовтень  Третьяков О.Ю. 
 

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

 

 

3.  Участь у святкових заходах, присвячених відзначенню 72-ї 
річниці визволення міста Києва та 71-ї річниці визволення 

жовтень - листопад Третьяков О.Ю. 
 

Шамбір Н.В.. 
Мельничук Н.П. 
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№№ 
п/п 

Питання, які вносяться на розгляд Комітету Строки розгляду в 
Комітеті (місяць) 

Відповідальні за 
підготовку члени 

Комітету 

Відповідальні за 
підготовку працівники 
секретаріату Комітету 

Пропозиції щодо 
строків розгляду 

Верховною 
Радою України 

(місяць) 

1 2 3 4 5 6 

України від фашистських загарбників (спільно з 
Міністерством соціальної політики України, Державною 
службою України  у справах ветеранів війни та учасників 
антитерористичної операції, Радою Організацій ветеранів 
України, Всеукраїнською організацією інвалідів війни та 
Збройних Сил)  

 

4.  Участь у заходах, присвячених Міжнародному дню інвалідів  
(3 грудня) (спільно з Міністерством соціальної політики 
України, Державною службою України  у справах ветеранів 
війни та учасників антитерористичної операції, Фондом 
соціального захисту інвалідів, громадськими організаціями 
людей з інвалідністю)  

листопад - грудень 
 
 

Третьяков О.Ю. 
 

Шамбір Н.В.. 
Бєліцька Т.М. 

Степіна І.Г. 
 

 

5.  Участь у XV Міжнародній науково-практичній конференції 
«Актуальні проблеми навчання та виховання людей в 
інтегрованому освітньому середовищі у світлі реалізації 
Конвенції ООН про права інвалідів» (спільно з відкритим 
університетом розвитку людини «Україна») 

18-19 листопада  Третьяков О.Ю. 
Бурбак М.Ю. 

 

Шамбір Н.В. 
Бєліцька Т.М. 

Степіна І.Г. 
 

 

6.  Участь у роботі Ради у справах інвалідів при Кабінеті 
Міністрів України 

Протягом сесії 
 

Третьяков О.Ю. 
 

Шамбір Н.В. 
Бєліцька Т.М. 

Степіна І.Г. 

 

7.  Участь у роботі Колегії Мінсоцполітики України Протягом сесії Третьяков О.Ю. Шамбір Н.В.  

8.  Участь у роботі Ради з координації роботи щодо надання 
волонтерської та благодійної допомоги при Міністерстві 
соціальної політики України 

Протягом сесії 
 

Загорій Г.В. Шамбір Н.В. 
Степіна І.Г. 

 

9.  Участь у роботі Міжвідомчої робочої групи з питань 
оптимізації системи центральних органів виконавчої влади  

Протягом сесії 
 

Загорій Г.В. Шамбір Н.В. 
 

 

10.  Участь, у межах предмету відання Комітету, у семінарах, 
конференціях, симпозіумах, заходах Міністерства соціальної 
політики України, Державної служби України у справах 
ветеранів війни та учасників антитерористичної операції, 
ветеранських об’єднань, громадських організацій людей з 
інвалідністю 

Протягом сесії Члени Комітету 
 
 
 

Працівники 
секретаріату Комітету 

 

           
 

     Голова Комітету                                   О.Третьяков 


