
 

 
 

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

 

 

Комітет у справах ветеранів та інвалідів 

 

 

 

ПРОТОКОЛ ЗАСІДАННЯ № 2 
 

 

17 грудня 2014 року 

 

 

(вул.Банкова, 6-8,кім. 319, о 15.00) 

 

 

 

 

Головує:Третьяков О.Ю. – Голова Комітету. 

 

Присутні члени Комітету: Бурбак М.Ю., Гаврилюк М.В., Загорій Г.В., 

Мірошник А.М., Рибчинський Є.Ю.   

 

Відсутні: Бойко Ю.А., Єремеєв І.М., Шухевич Ю-Б.Р. 

  

Від секретаріату Комітету: завідувач секретаріату Комітету           

Шамбір Н.В., заступник завідувача секретаріату Мельничук Н.П., головні 

консультанти: Бойко Т.В., Гондарчук П.М., Степіна І.Г., старший консультант 

Синявська І.Р. 

 

Запрошені на засідання Комітету: 

Мехед Петро  

Миколайович  

заступник Міністра - керівник апарату 

Міністерства оборони України 

Дерев’янко Артур  

Валентинович  

Голова Державної служби у справах 

ветеранів війни та учасників 

антитерористичної операції 

Іванчук Олександр  

Миколайович 

заступник начальника Управління 

державної охорони України 

Артюх Сергій  

Олександрович 

директор Фонду соціального захисту 

інвалідів  

Ріяко Любов  

Миколаївна 

заступник директора Фонду соціального 

захисту інвалідів 
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Стульніков Андрій  

Вікторович   

 

секретар відомчої комісії з питань 

розгляду матеріалів про визнання 

учасниками бойових дій Служби 

зовнішньої розвідки 

Трофімчук Оксана  

Валеріївна  

 

директор Департаменту персоналу 

Державної служби України з 

надзвичайних ситуацій 

Волохін Дмитро  

Віталійович 

заступник директора Департаменту 

правового забезпечення Міністерства 

соціальної політики України 

Щербінін Олександр  

Миколайович 

т.в.о. директора Департаменту соціальної 

та гуманітарної політики Міністерства 

оборони України 

Яцино Олег  

Валентинович  

т.в.о. директора Департаменту кадрової 

політики Міністерства оборони України 

Машкін Владислав  

Геннадійович 

директор Департаменту пенсійного 

забезпечення Пенсійного фонду України 

Курганський Юрій  

Миколайович  

заступник начальника управління 

правового забезпечення Служби безпеки 

України 

Пилипенко Олександр  

Георгійович  

 

старший консультант управління роботи 

з особовим складом Служби безпеки 

України 

Дзюба Вадим  

Георгійович 

головний інспектор управління 

соціальної, гуманітарної та психологічної 

роботи департаменту кадрового 

забезпечення Міністерства внутрішніх 

справ України 

Романовський Владислав 

Васильович  

заступник начальника управління кадрів 

Головного управління Національної 

гвардії України 

Щепетков Олександр  

Михайлович  

 

заступник директора Департаменту, 

начальник управління кадрового 

забезпечення департаменту персоналу 

Адміністрації Державної прикордонної 

служби України 

Солових Наталія  

Григорівна 

заступник директора Департаменту 

Міністерства фінансів України 

Тогочинський Олексій  

Михайлович  

 

начальник Департаменту по роботі з 

персоналом апарату Державної 

пенітенціарної служби України 

Іскрик Михайло  

Сергійович  

 

начальник відділу кадрового обліку та 

нагородження Адміністрації Державної 

спеціальної служби транспорту України 

Вовчук Олег  

Валерійович  

 

начальник відділу кадрового 

забезпечення Адміністрації Державної 

служби спеціального зв’язку та захисту 

інформації 
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Сидоренко Павло  

Володимирович 

помічник-консультант народного 

депутата України О.Богомолець 

Кучер Павло  

Іванович 

помічник-консультант народного 

депутата України О.Богомолець 

Зубрицька Олеся  

Михайлівна 

помічник-консультант народного 

депутата України О.Третьякова  

Васківнюк Сергій  

Миколайович 

помічник-консультант народного 

депутата України М.Бурбака 

Новак Наталія  

Іванівна 

помічник-консультант народного 

депутата України М.Бурбака 

Назарук Ігор  

Олексійович 

помічник-консультант народного 

депутата України Ю.Шухевича 

Тарновецька Леся  помічник-консультант народного 

депутата України Г.Загорія 

Ткаченко Сергій  

Михайлович 

член громадської організації «Центральна 

Рада Сотень Майдану» 

Непом’ящий Микола 

Володимирович 

керівник соціально-реабілітаційної 

служби громадської організації 

«Центральна Рада Сотень Майдану» 

 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Про проект Закону про внесення зміни до статті 7 Закону України "Про 

статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" (щодо постраждалих  під 

час протестів)   (реєстр. № 1423, проект н.д. О.Богомолець) 

 Доповідає: Сидоренко Павло Володимирович – 

помічник-консультант народного депутата України 

О.Богомолець 

Супроводжує: Мельничук Наталія Петрівна – 

заступник завідувача секретаріату Комітету 

 

2. Про стан виконання бюджетних програм щодо соціального захисту 

людей з інвалідністю Фондом соціального захисту інвалідів 

 

 Доповідає: Артюх Сергій Олександрович – 

директор Фонду соціального захисту інвалідів 

Супроводжує: Степіна Ірина Григорівна – 

головний консультант секретаріату Комітету 

 

3. Про стан реалізації права учасників антитерористичної операції на 

отримання статусу учасника бойових дій, передбаченого Законом України "Про 

статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" 

 Доповідає: Дерев’янко Артур Валентинович – 

Голова Державної служби у справах ветеранів війни 

та учасників антитерористичної операції 

Супроводжує: Мельничук Наталія Петрівна 
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1. СЛУХАЛИ: 

Інформацію помічника-консультанта народного депутата України 

О.Богомолець Сидоренка Павла Володимировича про проект Закону про внесення 

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

соціального захисту" (щодо постраждалих  під час протестів)   (реєстр. № 1423). 

 

ВИСТУПИЛИ: Рибчинський Є.Ю., Гаврилюк М.В., Бурбак М.Ю., 

Ткаченко С.М., Назарук І.О., Загорій Г.В., Третьяков О.Ю. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  «за» - одноголосно, 

                                «проти» - 0,   

                                «утрималось» - 0. 

 

ВИРІШИЛИ: рекомендувати Верховній Раді України проект Закону 

України «Про внесення зміни до статті 7 Закону України «Про статус ветеранів 

війни, гарантії їх соціального захисту» (реєстр. № 1423), поданий народним 

депутатом України Богомолець О.В., за результатами розгляду в першому 

читанні прийняти за основу (рішення додається). 

 

 

 2. СЛУХАЛИ:  
Інформацію директора Фонду соціального захисту інвалідів Артюха Сергія 

Олександровича про стан виконання бюджетних програм щодо соціального 

захисту людей з інвалідністю Фондом соціального захисту інвалідів. 

 

ВИСТУПИЛИ: Бурбак М.Ю., Третьяков О.Ю. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - одноголосно, 

                               «проти» - 0,   

                               «утрималось» - 0. 

 

ВИРІШИЛИ: 1. Інформацію щодо діяльності Фонду взяти до уваги.  

2. З метою удосконалення діяльності Фонду та подальшого ефективного і 

прозорого використання коштів Державного бюджету України, спрямованих на 

соціальний захист інвалідів, забезпечення їх прав рекомендувати: 

2.1. Кабінету Міністрів України: 

Опрацювати питання щодо законодавчого врегулювання таких проблемних 

питань: 

2.1.1. чіткого визначення обов’язку підприємств, установ, організацій щодо 

працевлаштування інвалідів, та, відповідно, сплати адміністративно-

господарських санкцій у разі невиконання ними нормативу робочих місць, 

призначених для працевлаштування інвалідів, з метою усунення неоднозначного 

трактування статей 19 і 20 Закону України «Про основи соціальної захищеності 

інвалідів в Україні» та ухилення підприємств, установ, організацій, фізичних осіб, 

які використовують найману працю, від сплати адміністративно-господарських 

санкцій шляхом звернення до судових органів; 
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2.1.2 забезпечення дієвого контролю за дотриманням 

законодавства в частині виконання роботодавцями нормативу працевлаштування 

інвалідів та адміністрування справляння санкцій і пені; 

2.1.3. запровадження адміністративної відповідальності роботодавців за 

нереєстрацію або несвоєчасну реєстрацію у відділенні Фонду соціального 

захисту інвалідів, несвоєчасне подання відділенню Фонду соціального захисту 

інвалідів звіту про зайнятість та працевлаштування інвалідів, несплату або 

несвоєчасну сплату відділенням Фонду соціального захисту інвалідів 

адміністративно-господарських санкцій;  

2.1.4 виконання роботодавцями законодавчо встановленого нормативу щодо 

працевлаштування інвалідів відповідно до статті 19 Закону України «Про основи 

соціальної захищеності інвалідів в Україні» на підприємствах, установах і 

організаціях, що повністю утримуються за рахунок коштів державного або 

місцевих бюджетів;  

2.1.5. щодо доцільності зміни умов (критеріїв) надання фінансової допомоги 

підприємствам громадських організацій інвалідів у разі зменшення чисельності 

працюючих інвалідів на підприємстві, а також надання фінансової допомоги на 

збереження існуючих робочих місць;  

2.1.6. розробити механізм надання Державною фіскальною службою 

України інформації (на безоплатній основі) Фонду соціального захисту інвалідів 

про юридичних та фізичних осіб, які використовують найману працю (з кількістю 

працюючих – від восьми і більше осіб), і про осіб, які припинили свою діяльність, 

з метою актуалізації Єдиного інформаційного аналітичного банку даних Фонду 

соціального захисту інвалідів щодо реєстрації роботодавців та даних про 

зайнятість і працевлаштування інвалідів, забезпечення обліку роботодавців щодо 

виконання нормативу, ведення претензійно-позовної роботи по стягненню 

адміністративно-господарських санкцій. 

 

3. Фонду соціального захисту інвалідів надати Комітету детальну 

інформацію за період 2012 – 2014 роки щодо забезпечення інвалідів автомобілями 

за рахунок коштів державного бюджету із зазначенням повної інформації щодо 

отримувача транспортного засобу (прізвище, адреса, телефон) та модифікації 

автомобіля (рішення додається). 

 

 

3. СЛУХАЛИ: 

Інформацію Голови Державної служби у справах ветеранів війни та 

учасників антитерористичної операції Дерев’янка Артура Валентиновича про стан 

реалізації права учасників антитерористичної операції на отримання статусу 

учасника бойових дій, передбаченого Законом України "Про статус ветеранів 

війни, гарантії їх соціального захисту". 

 

ВИСТУПИЛИ: Назарук І.О., Рибчинський Є.Ю., Загорій Г.В.,            

Бурбак М.Ю.,  Третьяков О.Ю. 
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ГОЛОСУВАЛИ: «за» - одноголосно,  

                                «проти» - 0,   

                                «утрималось» - 0. 

 

ВИРІШИЛИ: 1. З метою забезпечення реалізації права учасників 

антитерористичної операції на встановлення статусу учасника бойових дій 

рекомендувати: 

1.1 Членам Комітету у справах ветеранів та інвалідів опрацювати питання 

про законодавче врегулювання питання встановлення статусу учасника бойових дій 

військовослужбовцям (працівникам) Державної служби України з надзвичайних 

ситуацій, Державної спеціальної служби транспорту та Державної пенітенціарної 

служби; 

1.2 Кабінету Міністрів України: 

1) вжити заходів щодо виконання вимог законодавства в частині 

дотримання термінів підготовки та розгляду документів, необхідних для 

встановлення учасникам антитерористичної операції статусу учасника бойових 

дій; 

2) опрацювати питання щодо надання статусу учасника бойових дій 

волонтерам, які залучалися та брали безпосередню участь в антитерористичній 

операції в районах її проведення; 

3) надати експертний висновок до проекту Закону України «Про внесення 

змін до деяких законодавчих актів України щодо гарантій соціального захисту 

осіб, які добровільно захищають незалежність, суверенітет та територіальну 

цілісність України» (реєстр. № 1056) щодо можливості вирішення питання 

встановлення статусу учасника бойових дій особам, які приймали участь у 

бойових діях на Сході країни у складі добровольчих батальйонів (рішення 

додається). 

 

 

 

Голова Комітету      О.ТРЕТЬЯКОВ 

 

 

 

Секретар Комітету  А.МІРОШНИК 


