
Затверджено  

на засіданні Комітету   
28 січня  2016 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 четвертої сесії Верховної Ради України  восьмого скликання 
(лютий – липень 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 деяких законів України 
щодо посилення соціального захисту осіб, які доглядають за 
дітьми-інвалідами та інвалідами І групи (р. № 0933, друге 
читання) 

Рішення Комітету від 
27.01.2016– У 
ДРУГОМУ ЧИТАННІ І 
В ЦІЛОМУ 
 

Третьяков О.Ю. Степіна І.Г. лютий 

2.  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. 
 

березень 

3.  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. березень 
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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 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. 
 

лютий 

5.  
 

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. 
 

лютий 

6.  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. лютий 

7.  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.) 

Альтернативний. 
Рішення Комітету від 
11.02.2015 –  
ВІДХИЛИТИ 

Третьяков О.Ю. Бєліцька Т.М. лютий 

8.  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.) 

Альтернативний. По 
суті порушених 
питань Комітет 
визначився і 
рекомендує прийняти 
за основу 2069 

Третьяков О.Ю. Бєліцька Т.М. лютий 

9.  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.) 
 

Рішення Комітету від 
16.09.2015 –  
ВРУ ВИЗНАЧИТИСЬ 
ШЛЯХОМ 
ГОЛОСУВАННЯ 

Третьяков О.Ю. Мельничук Н.П. лютий 

10.  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-
Б.Шухевич) 
 

Рішення Комітету від 
16.09.2015 –  
ВРУ ВИЗНАЧИТИСЬ 
ШЛЯХОМ 
ГОЛОСУВАННЯ 

Третьяков О.Ю. Мельничук Н.П. лютий 
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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 

11.  Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про 
гуманітарну допомогу" щодо звільнення від сплати митних 
платежів транспортних засобів, які надійшли у якості 
гуманітарної допомоги для забезпечення соціально-
економічних потреб територіальних громад в Україні (р. № 
2160а, н.д. О.Порошенко, І.Мельничук) 
 

Рішення Комітету від 
07.10.2015 – ВРУ 
ВИЗНАЧИТИСЬ 
ШЛЯХОМ 
ГОЛОСУВАННЯ 
 

Третьяков О.Ю. Степіна І.Г. лютий 

12.  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) 
 

Альтернативний 
Рішення Комітету від 
07.10.2015 –  
ВІДХИЛИТИ 

Третьяков О.Ю. Степіна І.Г. лютий 

13.  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) 
 

Рішення Комітету від 
16.09.2015 –  НА 
ДООПРАЦЮВАННЯ   

Третьяков О.Ю. Степіна І.Г. лютий 

14.  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. 
 

лютий 

15.  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. 
 

лютий 

16.  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) 
 

Рішення Комітету від 
07.10.2015 –  
ЗА ОСНОВУ 

Третьяков О.Ю. Мельничук Н.П. 
 

лютий 

17.  Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо посилення відповідальності в частині 

Рішення Комітету від 
02.09.2015 –  

Третьяков О.Ю. Степіна І.Г. лютий 
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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 

Пропозиції щодо 
строків розгляду 

Верховною 
Радою України 

(місяць) 

1 2 3 4 5 6 

працевлаштування людей з інвалідністю (р. № 2299а, н.д. 
О.Третьяков та ін.) 
 

ЗА ОСНОВУ 

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

Рішення Комітету від 
02.09.2015 –  
ЗА ОСНОВУ 

Третьяков О.Ю. Степіна І.Г. лютий 

19.  Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо сприяння зайнятості інвалідів (р. № 
2322а-1, н.д. Н.Королевська, Ю.Солод) 

Альтернативний 
Рішення Комітету від 
02.09.2015 – 
ВІДХИЛИТИ 

Третьяков О.Ю. Степіна І.Г. березень 

20.  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. березень 

21.  Проект Закону про внесення зміни до статті 7 Закону України 
"Про соціальні послуги" (щодо приведення у відповідність із 
вимогами Конституції України) (р. № 2428а, н.д. О.Дехтярчук) 
 

Рішення Комітету від 
11.11.2015 - 
НА 
ДООПРАЦЮВАННЯ 

Третьяков О.Ю. Синявська І.Р. 
 

березень 

22.  Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про 
статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" (щодо 
ввезення на митну територію України транспортних засобів 
учасниками антитерористичної операції) (р. № 2447а, н.д. 
Ю.Тимошенко) 
 

Рішення Комітету від 
07.10.2015 -  ВРУ 
ВИЗНАЧИТИСЬ 
ШЛЯХОМ 
ГОЛОСУВАННЯ 
 

Третьяков О.Ю. Мельничук Н.П. березень 

23.  Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо порядку особистого прийому деяких 
категорій осіб (р. № 2469а, КМУ) 

Рішення Комітету від 
02.09.2015 -  ЗА 
ОСНОВУ І В ЦІЛОМУ 
 

Третьяков О.Ю. Мельничук Н.П. лютий 

24.  Проект Закону про внесення зміни до статті 14 Закону 
України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 
захисту" (щодо відновлення пільг на оплату комунальних 
послуг та безоплатного забезпечення ліками учасників війни)  
(р. № 2482а, н.д. С.Міщенко) 

Рішення Комітету від 
11.11.2015 -  НА 
ДООПРАЦЮВАННЯ 
 

Третьяков О.Ю. Мельничук Н.П. березень 
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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 

Пропозиції щодо 
строків розгляду 

Верховною 
Радою України 

(місяць) 

1 2 3 4 5 6 

25.  Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про 
статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" (щодо 
розширення пільг учасникам бойових дій, інвалідам та 
учасникам війни, особам, на яких поширюється чинність 
цього закону) (р. № 2522а, н.д. І.Артюшенко) 

Рішення Комітету від 
09.12.2015 -  НА 
ДООПРАЦЮВАННЯ 
 

Третьяков О.Ю. Мельничук Н.П. березень 

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. березень 

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. березень 

28.  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 –  
НА 
ДООПРАЦЮВАННЯ 

Третьяков О.Ю. Степіна І.Г. 
 

березень 

29.  Проект Закону про соціальні послуги (р. № 3143, КМУ) 
 

Рішення Комітету від 
11.11.2015 – ЗА 
ОСНОВУ 

Третьяков О.Ю. Синявська І.Р. лютий 

30.  Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо відновлення пільгового проїзду 
малозахищених верств населення  (р. № 3527, н.д. 
В.Бандуров та ін.) 

Рішення Комітету від 
27.01.2016– -  ВРУ 
ВИЗНАЧИТИСЬ 
ШЛЯХОМ 
ГОЛОСУВАННЯ 
 

Третьяков О.Ю. Мельничук Н.П. лютий 

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

лютий Третьяков О.Ю. Бєліцька Т.М. березень 
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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 

32.  Проект Закону про правовий статус і соціальні гарантії 
учасників добровольчих збройних формувань в Україні 
(р. № 3707, н.д. Ю-Б. Шухевич та ін.) 

лютий Третьяков О.Ю. Мельничук Н.П. березень 

33.  Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про 
статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" щодо 
надання статусу учасника бойових дій (р. №  3712, н.д. 
О.Барна) 

лютий Третьяков О.Ю. Мельничук Н.П. березень 

34.  Проект Закону про внесення зміни до статті 12 Закону 
України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 
захисту" щодо додаткових прав на першочергове відведення 
земельної ділянки для індивідуального житлового 
будівництва, садівництва і городництва членам сімей та 
батькам учасників бойових дій (р. № 3727, н.д. В.Парасюк) 
 

лютий Третьяков О.Ю. Мельничук Н.П. березень 

35.  Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про 
основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших 
громадян похилого віку в Україні" щодо відновлення пільг (р. 
№ 3814, н.д. Н.Королевська, Ю.Солод) 

лютий Третьяков О.Ю. Самойлюк О.Г. березень 

36.  Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про 
жертви нацистських переслідувань" щодо відновлення пільг  
(р. № 3815, н.д. Н.Королевська, Ю.Солод) 

лютий Третьяков О.Ю. Самойлюк О.Г. березень 

 Інші законопроекти, які будуть зареєстровані в 
установленому порядку протягом четвертої  сесії 

лютий-липень 2016 Члени Комітету Працівники 
секретаріату 

лютий-липень 
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) 

протягом 
сесії 

Третьяков О.Ю. Шамбір Н.В.  
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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 

Пропозиції щодо 
строків розгляду 

Верховною 
Радою України 

(місяць) 

1 2 3 4 5 6 

2.  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.) 

протягом 
сесії 

Третьяков О.Ю. Шамбір Н.В.  

3.  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.) 

протягом 
сесії 

Третьяков О.Ю. Шамбір Н.В.  

4.  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) 

протягом 
сесії 

Третьяков О.Ю. Бойко Т.В.  

5.  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) 

протягом 
сесії 

Третьяков О.Ю. Степіна І.Г.  

6.  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) 

протягом 
сесії 

Третьяков О.Ю. Бойко Т.В.  

7.  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.) 

протягом 
сесії 

Третьяков О.Ю. Мельничук Н.П.  

8.  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)  

протягом 
сесії 

Третьяков О.Ю. Шамбір Н.В.  

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

протягом 
сесії 

Третьяков О.Ю. Мельничук Н.П.  
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Радою України 
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10.  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) 

протягом 
сесії 

Третьяков О.Ю. Мельничук Н.П.  

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

протягом 
сесії 

Третьяков О.Ю. Бєліцька Т.М.  

12.  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) 

протягом 
сесії 

Третьяков О.Ю. Мельничук Н.П.  

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

протягом 
сесії 

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

 

14.  Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо підвищення рівня соціального захисту 
членів сімей учасників антитерористичної операції 
(доопрацьований, р. № 1681, н.д. А.Білецький, А.Петренко) 

протягом 
сесії 

Третьяков О.Ю. Мельничук Н.П.  

15.  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) 

протягом 
сесії 

Третьяков О.Ю. Шамбір Н.В.  

16.  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) 

протягом 
сесії 

Третьяков О.Ю. Бойко Т.В.  

17.  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) 

протягом 
сесії 

Третьяков О.Ю. Бєліцька Т.М.  

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

протягом 
сесії 

Третьяков О.Ю. Мельничук Н.П.  

19.  Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про протягом Третьяков О.Ю. Бойко Т.В.  
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здійснення державних закупівель" щодо удосконалення 
системи державних закупівель (р. № 2078а, н.д. В.Гуляєв)  

сесії 

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

протягом 
сесії 

Третьяков О.Ю. Мельничук Н.П.  

21.  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) 

протягом 
сесії 

Третьяков О.Ю. Мельничук Н.П.  

22.  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.) 

протягом 
сесії 

Третьяков О.Ю. Шамбір Н.В.  

23.  Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про 
зайнятість населення" щодо додаткових гарантій у сприянні 
працевлаштування учасників бойових дій (р. № 2095а,      
н.д. І.Васюник)  

протягом 
сесії 

Третьяков О.Ю. Мельничук Н.П.  

24.  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) 

протягом 
сесії 

Третьяков О.Ю. Бойко Т.В.  

25.  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) 

протягом 
сесії 

Третьяков О.Ю. Мельничук Н.П.  

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

протягом 
сесії 

Третьяков О.Ю. Степіна І.Г.  

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

протягом 
сесії 

Третьяков О.Ю. Степіна І.Г.  

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

протягом 
сесії 

Третьяков О.Ю. Степіна І.Г.  

29.  Проект Закону про внесення змін до законів України "Про 
Збройні Сили України" та "Про оборону України" (щодо 

протягом 
сесії 

Третьяков О.Ю. Мельничук Н.П.  
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здійснення Збройними Силами України цивільно-військового 
співробітництва) (р. № 2153а, н.д. Ю.Мамчур) 

30.  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) 

протягом 
сесії 

Третьяков О.Ю. Бойко Т.В.  

31.  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) 

протягом 
сесії 

Третьяков О.Ю. Бойко Т.В.  

32.  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) 

протягом 
сесії 

Третьяков О.Ю. Бойко Т.В.  

33.  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.) 

протягом 
сесії 

Третьяков О.Ю. Бойко Т.В.  

34.  Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про 
забезпечення комерційного обліку природного газу" (щодо 
безкоштовного встановлення і заміни газових лічильників, 
газових приладів та пристроїв для пенсіонерів, інвалідів та 
військовослужбовців) (р. № 2326, н.д. С.Міщенко, 
В.Развадовський) 

протягом 
сесії 

Третьяков О.Ю.   

35.  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 
посадовим особам місцевого самоврядування, які обрані або 
затверджені на виборні посади) (р. № 2326а, н.д. С.Ларін) 

протягом 
сесії 

Третьяков О.Ю. Бойко Т.В.  
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№№ 
п/п 

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

1 2 3 4 5 6 

 
 

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) 

протягом 
сесії 

Третьяков О.Ю. Мельничук Н.П.  

 Проект Постанови про покращення грошового забезпечення 
військовослужбовців, які проходять військову службу за 
призовом під час мобілізації (р. № 2389а, н.д. О.Ляшко та ін.) 

протягом 
сесії 

Третьяков О.Ю.   

36.  Пропозиції Президента до Закону "Про внесення змін до 
деяких законів України щодо підвищення рівня соціального 
захисту військовослужбовців та членів їх сімей" (р. № 2406, 
н.д. А.Антонищак та ін.) 

протягом 
сесії 

Третьяков О.Ю.   

37.  Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо консолідації функцій із державного 
регулювання ринків фінансових послуг (р. № 2413а, 
Президент України) 

протягом 
сесії 

Третьяков О.Ю.   

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

протягом 
сесії 

Третьяков О.Ю. Самойлюк О.Г.  

39.  Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу 
України (щодо ввезення на митну територію України 
транспортних засобів учасниками антитерористичної 
операції) (р. № 2445а, н.д. Ю.Тимошенко) 

протягом 
сесії 

Третьяков О.Ю. Бойко Т.В.  

40.  Проект Закону про внесення змін до Митного кодексу 
України (щодо ввезення на митну територію України 
транспортних засобів учасниками антитерористичної 
операції) (р. № 2446а, н.д. Ю.Тимошенко) 

протягом 
сесії 

Третьяков О.Ю. Бойко Т.В.  

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

протягом 
сесії 

Третьяков О.Ю. Бойко Т.В.  

42.  Проект Закону про внутрішній водний транспорт (р. № 2475а, 
доопрацьований, н.д. Б.Козир) 

протягом 
сесії 

Третьяков О.Ю. Бєліцька Т.М.  

43.  Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо забезпечення виконання кримінальних 

протягом 
сесії 

Третьяков О.Ю.   
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покарань та реалізації прав засуджених  (р.№ 2490а, КМУ) 

44.  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.) 

протягом 
сесії 

Третьяков О.Ю. Бойко Т.В.  

45.  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) 

протягом 
сесії 

Третьяков О.Ю. Бойко Т.В.  

46.  Проект Закону про внесення зміни до статті 11 Закону 
України "Про соціальний і правовий захист 
військовослужбовців та членів їх сімей" (щодо надання 
медичної допомоги демобілізованим чи звільненим у запас 
військовослужбовцям, які брали участь в АТО) (р.№ 2532а, 
н.д. І.Сисоєнко, Т.Кремінь) 

протягом 
сесії 

Третьяков О.Ю. Мельничук Н.П.  

47.  Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про 
загальнообов'язкове державне соціальне страхування" щодо 
участі в управлінні Фонду представників потерпілих на 
виробництві (р. № 2533а, н.д. Н.Королевська, Ю.Солод) 

протягом 
сесії 

Третьяков О.Ю. Бойко Т.В.  

48.  Проект Постанови про деякі питання матеріального 
забезпечення та надання соціальних послуг внутрішньо 
переміщеним особам (р. № 2534а, н.д. Н.Королевська, 
Ю.Солод) 

протягом 
сесії 

Третьяков О.Ю. Бойко Т.В.  

49.  Проект Постанови про заходи із посилення соціального 
захисту внутрішньо переміщених осіб (р. № 2535а, н.д. 
Н.Королевська, Ю.Солод) 

протягом 
сесії 

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) 

протягом 
сесії 

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) 

протягом 
сесії 

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

протягом 
сесії 

Третьяков О.Ю. Бєліцька Т.М.  

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) 

протягом 
сесії 

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) 

протягом 
сесії 

Третьяков О.Ю. Бойко Т.В.  

55.  Пропозиції Президента до Закону "Про внесення змін до 
Закону України "Про житлово-комунальні послуги" щодо 
нарахування субсидій пенсіонерам та інвалідам" (р. № 2676, 
н.д. О.Ляшко та ін.)  
 

протягом 
сесії 

Третьяков О.Ю. Бойко Т.В.  

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.) 

протягом 
сесії 

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) 

протягом 
сесії 

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) 

протягом 
сесії 

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) 

протягом 
сесії 

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 

протягом 
сесії 

Третьяков О.Ю. Бойко Т.В.  



 

C:\Users\Samoyluk\звіти комітету\ПЛАН 4  сесия 8 склик_остаточний.doc 

14 
№№ 
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 

забезпеченні (р. №2767-2, доопрацьований, н.д. Ю.-Б. Р. 
Шухевич) 

61.  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)  

протягом 
сесії 

Третьяков О.Ю. Бойко Т.В.  

62.  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) 

протягом 
сесії 

Третьяков О.Ю. Бойко Т.В.  

63.  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.) 

протягом 
сесії 

Третьяков О.Ю. Мельничук Н.П.  

64.  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.) 

протягом 
сесії 

Третьяков О.Ю. Бєліцька Т.М.  

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

протягом 
сесії 

Третьяков О.Ю. Бойко Т.В.  

66.  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) 

протягом 
сесії 

Третьяков О.Ю. Бойко Т.В.  

67.  Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про 
загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" (щодо 
зниження пенсійного віку та поліпшення інших умов виходу 
на пенсію) (р.№ 3001, н.д. С.Міщенко, В.Развадовський) 

протягом 
сесії 

Третьяков О.Ю. Бойко Т.В.  

68.  Проект Закону про внесення змін до деяких законів України 
щодо зниження пенсійного віку та страхового стажу (р. № 
3001-1, н.д. Н.Королевська. Ю.Солод) 

протягом 
сесії 

Третьяков О.Ю. Бойко Т.В. 
Самойлюк О.Г. 

 

69.  Проект Закону про внесення змін до Кодексу України про 
адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу 
України щодо посилення відповідальності за допуск 

протягом 
сесії 

Третьяков О.Ю. Мельничук Н.П.  
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працівника до роботи без оформлення трудового договору 
(контракту) (р. № 3036, н.д. В.Кривохатько) 

70.  Проект Закону про внесення змін до деяких законів України 
щодо спрощення доступу до безоплатної правової допомоги 
та підвищення якості її надання (р. № 3044, КМУ) 

протягом 
сесії 

Третьяков О.Ю. Мельничук Н.П.  

71.  Проект Закону про внесення змін до деяких законів України 
щодо спрощення доступу до безоплатної правової допомоги 
та підвищення якості її надання (р. № 3044-1, н.д. 
Н.Королевська. Ю.Солод) 

протягом 
сесії 

Третьяков О.Ю. Мельничук Н.П.  

72.  Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про 
збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове 
державне соціальне страхування" (щодо сплати страхових 
внесків) (р. № 3088, КМУ) 

протягом 
сесії 

Третьяков О.Ю. Бойко Т.В.  

73.  Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу 
України щодо звільнення учасників АТО від сплати податку 
на доходи фізичних осіб   (р. № 3102, н.д.Б.Розенблат та ін.) 

протягом 
сесії 

Третьяков О.Ю. Бойко Т.В.  

74.  Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу 
України щодо проведення брутизації та зменшення 
навантаження на фонд оплати праці  (р. № 3113, 
доопрацьований, н.д. А.Журжій та ін.) 

протягом 
сесії 

Третьяков О.Ю. Бойко Т.В.  

75.  Проект Закону про внесення змін до Бюджетного кодексу 
України щодо проведення брутизації та зменшення 
навантаження на фонд оплати праці (р. № 3114, н.д. 
А.Журжій та ін.) 

протягом 
сесії 

Третьяков О.Ю. Бойко Т.В.  

76.  Проект Закону про внесення змін до статті 14 Закону України 
"Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та 
членів їх сімей" (щодо уточнення пільг курсантам вищих 
військових навчальних закладів та військових навчальних 
підрозділів вищих навчальних закладів) (р. № 3189, н.д. 
Г.Бобов) 

протягом 
сесії 

Третьяков О.Ю. Мельничук Н.П.  

77.  Проект Закону про внесення змін до деяких законів України 
щодо забезпечення виконання державних гарантій 
соціально-економічного розвитку населених пунктів, яким 
надано статус гірських, залучення приватних інвестицій у 
розвиток гірських територій (р. № 3253, н.д. В.Пацкан) 

протягом 
сесії 

Третьяков О.Ю. Бойко Т.В.  

78.  Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про протягом Третьяков О.Ю. Рибчинська Л.В.  
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Питання, які вносяться на розгляд Комітету Строки розгляду в 
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підготовку працівники 
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строків розгляду 

Верховною 
Радою України 

(місяць) 

1 2 3 4 5 6 

загальнообов'язкове державне соціальне страхування" 
(щодо управління Фондом) (р. № 3261, н.д. М.Папієв) 

сесії 

79.  Проект Закону про внесення змін до розділу ІI "Прикінцеві 
положення" Закону України "Про внесення зміни до статті 
164 Податкового кодексу України щодо оподаткування пенсій 
інвалідів війни та деяких інших категорій осіб" щодо 
відшкодування податку на доходи фізичних осіб (р. № 3270, 
н.д. Н.Королевська. Ю.Солод) 

протягом 
сесії 

Третьяков О.Ю.   

80.  Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України (щодо прав на пенсійне забезпечення 
працівників освіти, охорони здоров'я, соціального 
забезпечення, шахтарів та громадян, які постраждали 
внаслідок Чорнобильської катастрофи) (р. № 3299, н.д. 
Є.Мураєв) 

протягом 
сесії 

Третьяков О.Ю. Рибчинська Л.В.  

81.  Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про 
державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям" 
щодо соціального захисту членів сімей учасників 
антитерористичної операції (р. № 3339, н.д. Р.Демчак) 

протягом 
сесії 

Третьяков О.Ю. Бойко Л.В.  

82.  Проект Закону про внесення зміни до статті 25 Закону 
України "Про відпустки" (щодо соціального захисту сімей, які 
мають дітей-інвалідів із діагнозом аутизм) (р. № 3355, н.д. 
С.Міщенко) 

протягом 
сесії 

Третьяков О.Ю. Бєліцька Т.М.  

83.  Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу 
України щодо податкової лібералізації (р. № 3357, н.д. 
Н.Южаніна та ін.) 

протягом 
сесії 

Третьяков О.Ю. Рибчинська Л.В.  

84.  Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України (щодо розміру пенсії у зв'язку з втратою 
годувальника) (р. № 3391, н.д. О.Купрієнко) 

протягом 
сесії 

Третьяков О.Ю. Мельничук Н.П.  

85.  Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу 
України щодо особливостей виконання проектів міжнародної 
технічної допомоги (р. № 3403, н.д. О.Юринець та ін.) 

протягом 
сесії 

Третьяков О.Ю. Рибчинська Л.В.  

86.  Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про 
Регламент Верховної Ради України" (щодо вшанування 
пам'яті героїв "Небесної Сотні" та загиблих учасників 
антитерористичної операції) (р. № 3412, н.д. О.Барна та ін.) 

протягом 
сесії 

Третьяков О.Ю. Мельничук Н.П.  

87.  Проект Закону про освіту осіб з обмеженими можливостями протягом Третьяков О.Ю. Степіна І.Г.  
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№№ 
п/п 

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

Комітету 

Відповідальні за 
підготовку працівники 
секретаріату Комітету 
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строків розгляду 

Верховною 
Радою України 

(місяць) 

1 2 3 4 5 6 

здоров'я (спеціальну освіту)(р. № 3416, н.д. О.Фельдман) сесії 

88.  Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України (щодо правового статусу іноземців та осіб без 
громадянства, які брали участь у захисті територіальної 
цілісності та недоторканності України) (р. № 3433, н.д. 
А.Білецький та ін.) 

протягом 
сесії 

Третьяков О.Ю. Бойко Т.В.  

89.  Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України (щодо правового статусу іноземців та осіб без 
громадянства, які брали участь у захисті територіальної 
цілісності та недоторканності України) (р. № 3433-1, н.д. 
Н.Веселова) 

протягом 
сесії 

Третьяков О.Ю. Бойко Т.В.  

90.  Проект Закону про внесення змін до Митного кодексу 
України (щодо виконання Угоди про асоціацію між Україною 
та ЄС) (р. № 3444, КМУ) 

протягом 
сесії 

Третьяков О.Ю. Рибчинська Л.В.  

91.  Проект Закону про внесення змін до статті 11 Закону України 
"Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та 
членів їх сімей" (щодо супроводження військовослужбовців 
при продовженні лікування у санаторно-курортних закладах) 
(р. № 3478, н.д. О.Богомолець та ін.) 

протягом 
сесії 

Третьяков О.Ю. Бойко Т.В.  

92.  Проект Закону про внесення змін до деяких законів України 
щодо соціального захисту резервістів, які постраждали 
внаслідок участі в антитерористичній операції, та членів їх 
сімей (р. № 3497, н.д. Т.Кремінь та ін.)  

протягом 
сесії 

Третьяков О.Ю. Бойко Т.В.  

93.  Проект Закону про внесення змін до деяких законів України 
щодо соціального захисту резервістів, які постраждали 
внаслідок участі в антитерористичній операції, та членів їх 
сімей (р. № 3497-1, н.д. Н.Веселова) 

протягом 
сесії 

Третьяков О.Ю. Бойко Т.В.  

94.  Проект Закону про відновлення призначення пенсій окремим 
категоріям державних службовців та інших посадових осіб 
(р. № 3502, н.д. А.Шинькович) 

протягом 
сесії 

Третьяков О.Ю. Рибчинська Л.В.  

95.  Проект Закону про внесення змін до деяких законів України 
щодо надання права на доступ до культурних цінностей та 
культурних благ внутрішньо переміщеним особам та 
ветеранам війни (р. № 3503, н.д. С.Тарута та ін.) 

протягом 
сесії 

Третьяков О.Ю. Мельничук Н.П.  

96.  Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України (щодо врегулювання окремих аспектів 

протягом 
сесії 

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

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

Відповідальні за 
підготовку працівники 
секретаріату Комітету 
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строків розгляду 

Верховною 
Радою України 

(місяць) 

1 2 3 4 5 6 

благодійної діяльності) (р. № 3543, н.д. В.Развадовський) 

97.  Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України стосовно забезпечення принципу соціальної 
справедливості щодо надання пільг найбільш вразливим 
верствам населення (р. № 3583, н.д. В.Писаренко) 

протягом 
сесії 

Третьяков О.Ю. Самойлюк О.Г.  

98.  Проект Закону про тимчасово окуповану територію України 
(р. № 3593, н.д. О.Сироїд та ін.) 

протягом 
сесії 

Третьяков О.Ю. Бойко Т.В.  

99.  Проект Закону про внесення змін до статті 28 Закону України 
"Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" 
щодо відновлення протиправно скасованого порядку 
збільшення пенсії (р. № 3596, н.д. Ю-Б.Шухевич) 

протягом 
сесії 

Третьяков О.Ю. Мельничук Н.П.  

100.  Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу 
України щодо оподаткування страхової діяльності та доходів, 
пов'язаних із страхуванням (р. № 3668, н.д. С.Рибалка та ін.) 

протягом 
сесії 

Третьяков О.Ю. Рибчинська Л.В.  

101.  Проект Закону про внесення змін до Кодексу України про 
адміністративні правопорушення (щодо відповідальності за 
порушення встановлених законом строків визнання товарів 
(предметів) гуманітарною допомогою) (р. № 3673, н.д. 
М.Бурбак) 

протягом 
сесії 

Третьяков О.Ю. Степіна І.Г.  

102.  Проект Постанови про внесення змін до Постанови 
Верховної Ради України "Про вшанування учасників 
ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та про 
заходи, пов'язані з 30-ми роковинами Чорнобильської 
катастрофи" (р. № 3676, н.д. В.Ар’єв) 

протягом 
сесії 

Третьяков О.Ю. Бєліцька Т.М.  

103.  Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України (щодо технічних регламентів та оцінки 
відповідності) (р. № 3724, н.д. С.Кіраль та ін.) 

протягом 
сесії 

Третьяков О.Ю. Степіна І.Г.  

104.  Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про 
Статут внутрішньої служби Збройних Сил України" (щодо 
документального оформлення травм (каліцтва, поранення, 
контузії) учасникам АТО) (р. № 3728, н.д. Я.Безбах та ін.) 

протягом 
сесії 

Третьяков О.Ю. Бойко Т.В.  

105.  Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо регулювання та легалізації зайнятості 
домашніх працівників (р. № 3734, КМУ) 

протягом 
сесії 

Третьяков О.Ю. Бєліцька Т.М.  

106.  Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо врегулювання особливостей 

протягом 
сесії 

Третьяков О.Ю. Рибчинська Л.В.  
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Питання, які вносяться на розгляд Комітету Строки розгляду в 
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підготовку члени 

Комітету 
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підготовку працівники 
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Пропозиції щодо 
строків розгляду 

Верховною 
Радою України 

(місяць) 

1 2 3 4 5 6 

ліцензування господарської діяльності з надання фінансових 
послуг (р. № 3739, н.д. С.Рибалка та ін) 

 Інші законопроекти, які будуть зареєстровані в 
установленому порядку протягом четвертої  сесії 

лютий-липень 2016 Члени Комітету Працівники 
секретаріату 

 

 
Розділ ІV. Питання, які розглядаються Комітетом у порядку контролю 

 за виконанням законів, постанов Верховної Ради України, власних рішень 

3 Про інформацію Рахункової палати України щодо результатів  
аудиту ефективності використання коштів державного 
бюджету на забезпечення окремих категорій населення 
технічними та іншими засобами реабілітації. 
 

лютий Третьяков О.Ю. Рибчинська Л.В.  

4 Про інформацію Рахункової палати України щодо результатів 
аудиту використання коштів державного бюджету 
призначених на фінансову підтримку громадських 
організацій інвалідів та ветеранів 

березень Третьяков О.Ю. Рибчинська Л.В.  

 
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) 

лютий Члени Комітету 
 

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

 

 

2.    Участь у заходах, присвячених 71-й річниці Перемоги у 
Другій світовій війні (спільно з Мінсоцполітики, 
Держслужбою у справах ветеранів війни та учасників 
антитерористичної операції, Радою Організацій ветеранів 
України, Всеукраїнською організацією інвалідів війни, 
Збройних Сил та учасників бойових дій та іншими 
громадськими організаціями ветеранів)  

травень  Члени Комітету 
 

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

 

 

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

Протягом сесії 
 

Третьяков О.Ю. 
 

Шамбір Н.В. 
Бєліцька Т.М. 
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20 
№№ 
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 

Степіна І.Г. 

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

5.  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. 

 

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

Протягом сесії 
 

Загорій Г.В. Шамбір Н.В. 
 

 

7.  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 


