
 

 

В Е Р Х О В Н А   Р А Д А   У К Р А Ї Н И 

 

 

Комітет у справах ветеранів, учасників бойових дій, учасників 

антитерористичної операції та людей з інвалідністю 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

від 07 вересня 2016 року 

 

Про стан підготовки до проведення парламентських слухань на тему: 

"Державні гарантії соціального захисту учасників антитерористичної 

операції, Революції Гідності та членів їхніх родин: стан і перспективи" 

(19 жовтня 2016 року) 

 

На виконання Постанови Верховної Ради України про проведення                 

19 жовтня 2016 року парламентських слухань на тему: "Державні гарантії 

соціального захисту учасників антитерористичної операції, Революції Гідності 

та членів їхніх родин: стан і перспективи" № 1470–VIII від 14 липня 2016 року, 

секретаріатом Комітету проведено таку роботу: 

1) забезпечено прийняття Розпорядження Голови Верховної Ради України 

№ 295 від 15.08.2016 р. «Про забезпечення проведення 19 жовтня 2016 року 

парламентських слухань на тему: "Державні гарантії соціального захисту 

учасників антитерористичної операції, Революції Гідності та членів їхніх родин: 

стан і перспективи" та Плану заходів з підготовки та проведення Верховною 

Радою України зазначених парламентських слухань (додаються); 

2) надіслано запити до органів виконавчої влади про надання інформації 

щодо стану реалізації особами, зазначеними в Постанові,  права на передбачені 

законодавством пільги та соціальні гарантії; 



3) надіслано листи до Комітету Верховної Ради України з питань 

національної безпеки і оборони, Комітету Верховної Ради України з питань 

соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення та Комітету 

Верховної Ради України з питань охорони здоров’я щодо надання ними 

пропозицій стосовно представників центральних і місцевих органів виконавчої 

влади, органів місцевого самоврядування, громадських організацій, наукових 

установ, яких необхідно запросити до участі в парламентських слуханнях, а 

також щодо надання пропозицій до Рекомендацій парламентських слухань; 

4) проведено інші організаційні заходи. 

Для забезпечення проведення парламентських слухань пропонується: 

а) затвердити План заходів секретаріату Комітету з підготовки до 

проведення  19 жовтня 2016 року парламентських слухань на тему: «Державні 

гарантії соціального захисту учасників антитерористичної операції, Революції 

Гідності та членів їхніх родин: стан і перспективи» та затвердження їх 

результатів; 

б) всі організаційні питання, у тому числі, які потребують узгодження з 

Комітетом Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони, 

Комітетом Верховної Ради України з питань соціальної політики, зайнятості та 

пенсійного забезпечення та Комітетом Верховної Ради України з питань охорони 

здоров’я, вирішувати в робочому порядку без створення робочої групи з 

підготовки до проведення парламентських слухань.   

З урахуванням вищезазначеного та проведеного обговорення, Комітет 

вирішив: 

1. Затвердити План заходів секретаріату Комітету з підготовки до 

проведення  19 жовтня 2016 року парламентських слухань на тему: «Державні 

гарантії соціального захисту учасників антитерористичної операції, Революції 

Гідності та членів їхніх родин: стан і перспективи» та затвердження їх 

результатів. 

2. Підтримати пропозицію про забезпечення всіх організаційних заходів, 

пов'язаних з підготовкою до парламентських слухань, без створення відповідної 

робочої групи. 

 

 

 

Голова Комітету             О. ТРЕТЬЯКОВ 


