
 

 

 
 

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 № 3 
 

 

24 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., , 

Рибчинський Є.Ю.,  Шухевич Ю-Б.Р. 

 

Відсутні: Бойко Ю.А., Єремеєв І.М., Мірошник А.М. 

  

Від секретаріату Комітету: завідувач секретаріату Комітету           

Шамбір Н.В., заступники завідувача секретаріату: Мельничук Н.П., Самойлюк 

О.Г., головні консультанти: Бойко Т.В., Демчук Л.А., Сінер І.І., Степіна І.Г., 

старший консультант Синявська І.Р. 

 

Запрошені на засідання Комітету: 

Розенко Павло  

Валерійович 

Міністр соціальної політики України 

Шевченко Василь  

Васильович 

перший заступник Міністра соціальної 

політики України 

Матвійчук Володимир  

Макарович 

заступник Міністра-керівник апарату 

Міністерства фінансів України 

Омелян Володимир  

Володимирович  

заступник Міністра інфраструктури 

України 

Лісневська Наталія  

Олександрівна 

заступник Міністра охорони здоров’я 

України 
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Сушкевич Валерій  

Михайлович 

Уповноважений з прав інвалідів при 

Президентові України 

Дерев’янко Артур  

Валентинович  

Голова Державної служби у справах 

ветеранів війни та учасників 

антитерористичної операції 

Яковлєва Любов  

Іванівна  

 

перший заступник голови Державної 

служби України у справах ветеранів 

війни та учасників антитерористичної 

операції 

Мальцев Ігор  

Всеволодович  

 

 

заступник директора Департаменту-

начальник управління по роботі  з 

ветеранами Державної служби України у 

справах ветеранів війни та учасників 

антитерористичної операції 

Полякова Оксана  

Юріївна  

директор Департаменту соціального 

захисту інвалідів Міністерства соціальної 

політики України 

Волохін Дмитро  

Віталійович 

заступник директора Департаменту 

правового забезпечення Міністерства 

соціальної політики України 

Задніпрянець Валерій  

Анатолійович 

заступник директора фінансового 

Департаменту Міністерства соціальної 

політики України 

Крентовська Ольга  

Петрівна 

директор Департаменту Міністерства 

соціальної політики України 

Музиченко Віталій  

Володимирович 

директор Департаменту Міністерства 

соціальної політики України 

Зацерковний Максим  

Миколайович 

заступник директора Департаменту 

соціального страхування та партнерства 

Міністерства соціальної політики 

України 

Козак Микола  

Петрович  

 

перший заступник начальника 

Департаменту пасажирських перевезень 

далекого сполучення Укрзалізниці 

Міхієнко Володимир  

Олександрович  

директор з організації пасажирських 

перевезень Укрзалізниці 

Бедаш Сергій  

Анатолійович 

заступник начальника управління митної 

політики Міністерства фінансів України 

Євич Юрій  

Володимирович  

  

завідувач сектору військової та 

спеціальної освіти Департаменту вищої 

освіти Міністерства освіти і науки 

України 

Скугарева Оксана  

Анатоліївна 

начальник Українського центру з 

фізичної культури і спорту інвалідів 

«Інваспорт» 

Скрипка Наталія  

Сергіївна 

виконавчий директор ВГСПО 

«Національна Асамблея інвалідів 
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України» 

Більчич Владислав  

Миколайович 

голова Центрального правління 

Українського товариства сліпих 

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  

Петрівна 

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 Державний бюджет України на 2015 рік  (реєстр. 

№ 1000, урядовий законопроект) 

 Доповідає: Матвійчук Володимир Макарович – 

заступник Міністра-керівник апарату Міністерства 

фінансів України 

Супроводжує: Бойко Тетяна Володимирівна – 

головний консультант секретаріату Комітету 

 

2. Про проект Закону про реформування загальнообов'язкового державного 

соціального страхування та легалізацію фонду оплати праці (реєстр. № 1573, 

урядовий законопроект) 

 Доповідає: Розенко Павло Валерійович – Міністр 

соціальної політики України 

Супроводжує: Мельничук Наталія Петрівна – 

заступник завідувача секретаріату Комітету 

 

3. Про проект Закону про внесення змін до Бюджетного кодексу України 

(щодо захищених видатків) (реєстр. № 1576, урядовий законопроект) 

 Доповідає: Матвійчук Володимир Макарович 

Супроводжує: Шамбір Наталія Василівна – 

завідувач секретаріату Комітету 
 

4. Про проект Закону про внесення змін та визнання такими, що втратили 

чинність, деяких законодавчих актів України (р. № 1577, урядовий законопроект) 

 Доповідає: Матвійчук Володимир Макарович 
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Супроводжує: Демчук Лариса Андріївна – 

головний консультант секретаріату Комітету 
 

5. Про проект Закону про заходи щодо стабілізації платіжного балансу 

України відповідно до статті ХІІ Генеральної угоди про тарифи й торгівлю 1994 

року (реєстр. № 1562, урядовий законопроект) 

 Доповідає: Бедаш Сергій Анатолійович – заступник 

начальника управління митної політики Міністерства 

фінансів України 

Супроводжує: Мельничук Наталія Петрівна 
 

6. Про проект Закону про внесення змін до статті 5 Закону України "Про 

встановлення державної допомоги постраждалим учасникам масових акцій 

громадського протесту та членам їх сімей" (щодо джерела покриття витрат) 

(реєстр. № 1592, проект н.д. О.Ляшка та ін.) 

 Доповідає: Третьяков Олександр Юрійович – 

Голова Комітету 

Супроводжує: Мельничук Наталія Петрівна 

 

7. Про 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 (реєстр. № 1179, проект н.д. 

С.Фаєрмарка) 

 Доповідає: Бурбак Максим Юрійович – перший 

заступник Голови Комітету  

Супроводжує: Степіна Ірина Григорівна – 

головний консультант секретаріату Комітету 

 

8. Про проект Закону про внесення змін до Закону України "Про статус 

ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" (щодо встановлення додаткових 

гарантій для учасників антитерористичної операції та їх дітей на отримання 

вищої освіти) (реєстр. № 1183, проект н.д. С.Фаєрмарка) 

 Доповідає: Євич Юрій Володимирович – завідувач 

сектору військової та спеціальної освіти Департаменту 

вищої освіти Міністерства освіти і науки України 

Супроводжує: Мельничук Наталія Петрівна 
 

 

9. Про проект Закону про внесення доповнень до Закону України "Про 

судовий збір" щодо звільнення від сплати судового збору учасників 

антитерористичних операцій та членів сімей загиблих (реєстр. № 1329, проект 

н.д. Ю.Шухевича) 

 Доповідає: Шухевич Юрій-Богдан Романович – автор 

Супроводжує: Мельничук Наталія Петрівна 
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10. Про проект Закону про внесення змін до Кримінального кодексу 

України (щодо встановлення відповідальності за безпідставну відмову або 

незаконне надання статусу учасника бойових дій) (реєстр. № 1268, проект н.д. 

В.Ничипоренка) 

  

Доповідає: Дерев’янко Артур Валентинович – Голова 

Державної служби у справах ветеранів війни та 

учасників антитерористичної операції 

Супроводжує: Мельничук Наталія Петрівна 
 

11. Про затвердження складу робочої групи з опрацювання шляхів 

вирішення проблемних питань реабілітації (медичної, соціальної тощо) 

учасників АТО та інших осіб 

 Доповідає: Третьяков Олександр Юрійович – 

Голова Комітету 

Супроводжує: Шамбір Наталія Василівна 
 

12. Про узагальнені пропозиції комітетів Верховної Ради України восьмого 

скликання стосовно змін предметів відання комітетів Верховної Ради України 

 Доповідає: Третьяков Олександр Юрійович – 

Голова Комітету 

Супроводжує: Шамбір Наталія Василівна 
 

 

1. СЛУХАЛИ: 

Інформацію заступника Міністра-керівника апарату Міністерства фінансів 

України Матвійчука Володимира Макаровича про проект Закону про Державний 

бюджет України на 2015 рік  (реєстр. № 1000). 

 

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

Загорій Г.В., Шухевич Ю-Б.Р., Лісневська Н.О., Шевченко В.В., Назарук І.О., 

Сушкевич В. М., Розенко П.В.,Третьяков О.Ю. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  «за» - одноголосно, 

                                «проти» - 0,   

                                «утрималось» - 0. 

 

ВИРІШИЛИ: проект Закону України «Про Державний бюджет України на 

2015 рік» (р. № 1000), поданий Кабінетом Міністрів України, може бути 

підтриманий Комітетом за умови обов’язкового врахуванням таких пропозицій: 

1) статтю 21 законопроекту після слів «інвалідів війни» доповнити словами 

«інвалідів по зору та слуху, військовослужбовців, звільнених у запас або у 

відставку, для відселення їх із закритих та віддалених від населених пунктів 

військових гарнізонів»;  

  2) в абзаці шостому пункту сьомого Прикінцевих положень законопроекту 

вилучити слова та цифри «статей 5 та 6 Закону України "Про соціальний захист 

дітей війни" (Відомості Верховної Ради України, 2005, № 4, ст. 94 із наступними 

змінами), статей 12, 13, 14, 15 та 16 Закону України "Про статус ветеранів війни, 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2195-15
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3551-12
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гарантії їх соціального захисту" (Відомості Верховної Ради України, 

1993, № 45, ст. 425 із наступними змінами), статті 9 Закону України "Про основні 

засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в 

Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1994, № 4, ст. 18 із наступними 

змінами), статей 6-1, 6-2, 6-3 та 6-4 Закону України "Про жертви нацистських 

переслідувань" (Відомості Верховної Ради України, 2000, № 24, ст. 182 із 

наступними змінами), стаття 4 Закону України "Про встановлення державної 

допомоги постраждалим учасникам масових акцій громадського протесту та 

членам їх сімей" (Відомості Верховної Ради України, 2014, № 12, ст. 187); 

3) нову бюджетну програму КПКВК 2501350 «Компенсація підприємствам, 

установам, організаціям у межах середнього заробітку працівників, призваних на 

військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період» в сумі 

1790000,0 тис. грн., передбачити Міністерству оборони України (в проекті вона 

передбачена Мінсоцполітики); 

4) за бюджетною програмою "Заходи з психологічної реабілітації 

постраждалих учасників антитерористичної операції" (КПКВК 2505150) 

визначити видатки у сумі 81797,4 тис. грн., збільшивши граничний обсяг на  

31800,2 тис. грн.;  

5) за бюджетною програмою "Заходи з соціальної та професійної адаптації 

учасників антитерористичної операції (крім військовослужбовців, звільнених у 

запас або у відставку)" (КПКВК 2505170) визначити видатки у сумі 84510,0 тис. 

грн., збільшивши граничний обсяг на  56961,0 тис. грн.;  

6) За бюджетною програмою "Заходи із соціальної, трудової та професійної 

реабілітації інвалідів" (КПКВК 2507030) визначити видатки у загальному обсязі 

1 279 195,0 тис. грн. (по загальному фонду – 1 105 732,1 тис. грн., по спеціальному 

– 173 462,9 тис. грн.), збільшивши граничний обсяг на 173 875,6 тис. грн. на 

забезпечення окремих категорій населення України технічними та іншими 

засобами реабілітації»; 

7) За бюджетною програмою «Забезпечення діяльності Фонду соціального 

захисту інвалідів» (КПКВК 2507040) встановити видатки в сумі 32342,6 тис. грн. 

(32303,9 тис. грн. загальний фонд, 38,7 тис. грн. спеціальний фонд), збільшивши 

граничний обсяг на 4105,0 тис. грн. 

Збільшення видатків за бюджетними програмами КПКВК 2505150, КПКВК 

2505170, КПКВК 2507030 та КПКВК 2507040 на загальну суму 266 741,8 тис. грн. 

здійснити за рахунок невикористаного у 2014 році залишку коштів від 

надходжень до спеціального фонду Державного бюджету, які використовуються 

Фондом соціального захисту інвалідів по КПКВК 2507030 (йдеться про залишки 

коштів, які не використані  на придбання автомобілів для людей з інвалідністю 

(понад 40 млн. грн.) та створення для них робочих місць (понад 200 млн. грн.). 

(рішення додається). 

 

 

 2. СЛУХАЛИ:  
Інформацію Міністра соціальної політики України Розенка Павла 

Валерійовича про проект Закону про реформування загальнообов'язкового 

державного соціального страхування та легалізацію фонду оплати праці (реєстр. 

№ 1573). 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1584-14
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ВИСТУПИЛИ: Загорій Г.В., Матвійчук В.М., Шухевич Ю-Б.Р.,       

Назарук І.О., Бурбак М.Ю., Третьяков О.Ю. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - одноголосно, 

                               «проти» - 0,   

                               «утрималось» - 0. 

 

ВИРІШИЛИ: рекомендувати Верховній Раді України проект Закону 

України про реформування загальнообов’язкового державного соціального 

страхування та легалізацію фонду оплати праці (реєстр. № 1573), поданий 

Кабінетом Міністрів України, прийняти за основу і в цілому з урахуванням 

пропозиції членів Комітету у справах ветеранів та інвалідів про збереження для 

осіб, статус яких передбачено законами України «Про статус ветеранів війни, 

гарантії їх соціального захисту» та «Про жертви нацистських переслідувань», 

виплати допомоги по тимчасовій непрацездатності у розмірі 100 відсотків 

середньої заробітної плати, незалежно від стажу роботи (рішення додається). 

 

 

 

3. СЛУХАЛИ: 

Інформацію заступника Міністра-керівника апарату Міністра фінансів 

України Матвійчука Володимира Макаровича про проект Закону про внесення 

змін до Бюджетного кодексу України (щодо захищених видатків) (реєстр. № 

1576). 

 

 

ВИСТУПИЛИ: Бурбак М.Ю., Шухевич Ю-Б.Р., Гаврилюк М.В.,   

Третьяков О.Ю. 

 
ГОЛОСУВАЛИ: «за» - Бурбак М.Ю., Гаврилюк М.В., Загорій Г.В.,    

Рибчинський Є.Ю.,  Третьяков О.Ю. 

                                 «проти» - 0,   

                                 «утрималось» - Шухевич Ю-Б.Р. 

 

ВИРІШИЛИ: 1. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону 

«Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо захищених видатків 

(реєстр. № 1576), поданий Кабінетом Міністрів України, за результатами розгляду 

у першому читанні прийняти за основу за умови, що при доопрацюванні 

законопроекту до другого читання буде врахована одностайна позиція членів 

Комітету у справах ветеранів та інвалідів  про те, що норми діючих законів 

України, які регулюють питання, що відносяться до предмету відання Комітету, а 

саме: «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», "Про жертви 

нацистських переслідувань", "Про основні засади соціального захисту ветеранів 

праці та інших громадян похилого віку в Україні", "Про основи соціальної 

захищеності інвалідів в Україні", "Про статус ветеранів військової служби, 

ветеранів органів внутрішніх справ і деяких інших осіб та їх соціальний захист", 
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"Про соціальний захист дітей війни", "Про реабілітацію жертв політичних 

репресій на Україні", в частині безплатного проїзду усіма видами міського 

пасажирського транспорту, автомобільним транспортом, залізничним, водним і 

повітряним  транспортом не вилучаються, а призупиняються на 2015 рік. 

2. Кабінету Міністрів України не пізніше 20 січня 2015 року подати до 

Комітету у справах ветеранів та інвалідів пропозиції, опрацьовані за участю 

громадськості,  щодо механізмів компенсації відміни безплатного проїзду для 

осіб, передбачених вищезазначеними законами.   

3. Народним депутатам України  - членам Комітету у справах ветеранів та 

інвалідів за результатами  поданих пропозицій не пізніше 10 лютого 2015 року 

внести на розгляд Верховної Ради України законопроект з врегулювання 

порушеного питання (рішення додається). 

 

 

4. СЛУХАЛИ: 

Інформацію заступника Міністра-керівника апарату Міністерства фінансів 

України Матвійчука Володимира Макаровича про проект Закону про внесення 

змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів 

України (р. № 1577). 

 

ВИСТУПИЛИ: Шухевич Ю-Б.Р., Назарук І.О., Сушкевич В. М., Розенко 

П.В., Рибчинський Є.Ю., Скрипка Н.С., Гаврилюк М.В., Бурбак М.Ю., Загорій 

Г.В., Дерев’янко А.В., Шевченко В.В., Третьяков О.Ю. 

 

 
ГОЛОСУВАЛИ: «за» - Бурбак М.Ю., Гаврилюк М.В., Загорій Г.В.,    

Рибчинський Є.Ю.,  Третьяков О.Ю. 

                                 «проти» - 0,   

                                 «утрималось» - Шухевич Ю-Б.Р. 

 

ВИРІШИЛИ: 1. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону 

«Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких 

законодавчих актів України» (реєстр. № 1577), поданий Кабінетом Міністрів 

України, за результатами розгляду у першому читанні прийняти за основу за 

умови, що при доопрацюванні законопроекту до другого читання буде врахована 

одностайна позиція членів Комітету у справах ветеранів та інвалідів  про те, що 

норми діючих законів України, які регулюють питання, що відносяться до 

предмету відання Комітету, а саме: «Про статус ветеранів війни, гарантії їх 

соціального захисту», "Про жертви нацистських переслідувань", "Про основні 

засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в 

Україні", "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні", "Про статус 

ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і деяких інших 

осіб та їх соціальний захист", "Про соціальний захист дітей війни", "Про 

реабілітацію жертв політичних репресій на Україні", в частині безплатного 

проїзду усіма видами міського пасажирського транспорту, автомобільним 

транспортом, залізничним, водним і повітряним транспортом не вилучаються, а 

призупиняються на 2015 рік. 
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2. Кабінету Міністрів України не пізніше 20 січня 2015 року подати 

до Комітету у справах ветеранів та інвалідів пропозиції, опрацьовані за участю 

громадськості, щодо механізмів компенсації відміни безплатного проїзду для осіб, 

передбачених вищезазначеними законами.   

3. Народним депутатам України  - членам Комітету у справах ветеранів та 

інвалідів за результатами  поданих пропозицій не пізніше 10 лютого 2015 року 

внести на розгляд Верховної Ради України законопроект з врегулювання 

порушеного питання (рішення додається). 

 

 

5. СЛУХАЛИ: 

Інформацію заступника начальника управління митної політики 

Міністерства фінансів України Бедаша Сергія Анатолійовича про проект Закону 

про заходи щодо стабілізації платіжного балансу України відповідно до статті ХІІ 

Генеральної угоди про тарифи й торгівлю 1994 року (реєстр. № 1562). 

 

 

ВИСТУПИЛИ: Бурбак М.Ю., Рибчинський Є.Ю., Загорій Г.В.,       

Третьяков О.Ю. 

 
ГОЛОСУВАЛИ:  «за» - одноголосно, 

                                 «проти» - 0,   

                                 «утрималось» - 0. 

 

ВИРІШИЛИ: рекомендувати Верховній Раді України проект Закону 

України про заходи щодо стабілізації платіжного балансу України відповідно до 

статті ХІІ Генеральної угоди про тарифи й торгівлю 1994 року (реєстр.№1562), 

поданий Кабінетом Міністрів України, за результатами розгляду у першому 

читанні прийняти за основу і в цілому, за умови внесення змін до статті 5 

законопроекту щодо звільнення від додаткового імпортного збору також 

технічної допомоги (рішення додається). 

 

 

6. СЛУХАЛИ: 

Інформацію Голови Комітету Третьякова Олександра Юрійовича про 

проект Закону про внесення змін до статті 5 Закону України "Про встановлення 

державної допомоги постраждалим учасникам масових акцій громадського 

протесту та членам їх сімей" (щодо джерела покриття витрат) (реєстр. № 1592). 

 

ВИСТУПИЛИ: Шухевич Ю-Б.Р., Гаврилюк М.В., Загорій Г.В., Ткаченко 

С.М., Матвійчук В.М., Рибчинський Є.Ю.,  Бурбак М.Ю. 

 
ГОЛОСУВАЛИ:  «за» - одноголосно, 

                                 «проти» - 0,   

                                 «утрималось» - 0. 
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 ВИРІШИЛИ: рекомендувати Верховній Раді України проект 

Закону України про внесення змін до статті 5 Закону України "Про встановлення 

державної допомоги постраждалим учасникам масових акцій громадського 

протесту та членам їх сімей" щодо джерела покриття витрат (реєстр. № 1592), 

поданий народними депутатами України Ляшком О.В. та іншими, за результатами 

розгляду у першому читанні направити суб’єкту права законодавчої ініціативи на 

доопрацювання (рішення додається). 

 

 

7. СЛУХАЛИ: 

Інформацію першого заступника Голови Комітету Бурбака Максима 

Юрійовича про 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 (реєстр. № 1179). 

 

ВИСТУПИЛИ: Омелян В.В., Гаврилюк М.В., Лісневська Н.О.,  Загорій 

Г.В., Третьяков О.Ю. 

 
ГОЛОСУВАЛИ: «за» - одноголосно, 

                                 «проти» - 0,   

                                 «утрималось» - 0. 

 

ВИРІШИЛИ: рекомендувати Верховній Раді України  проект Закону 

України «Про внесення змін до деяких законів України щодо додаткових прав 

маломобільних груп населення (інвалідів та дітей) під час користування 

залізничним транспортом в Україні» (реєстр.№1179 від 02.12.2014 р.), поданий 

народним депутатом України С.Фаєрмарком, за результатами розгляду у першому 

читанні відхилити (рішення додається). 

 

 

8. СЛУХАЛИ: 

Інформацію завідувача сектору військової та спеціальної освіти 

Департаменту вищої освіти Міністерства освіти і науки України Євича Юрія 

Володимировича про проект Закону про внесення змін до Закону України "Про 

статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" (щодо встановлення 

додаткових гарантій для учасників антитерористичної операції та їх дітей на 

отримання вищої освіти) (реєстр. № 1183). 

 

ВИСТУПИЛИ: Бурбак М.Ю., Дерев’янко А.В., Рибчинський Є.Ю., 

Третьяков О.Ю. 

 
ГОЛОСУВАЛИ: «за» - одноголосно, 

                                 «проти» - 0,   

                                 «утрималось» - 0. 

 

ВИРІШИЛИ: рекомендувати Верховній Раді України проект Закону 

України «Про внесення змін до Закону України "Про статус ветеранів війни, 
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гарантії їх соціального захисту" (щодо встановлення додаткових 

гарантій для учасників антитерористичної операції та їх дітей на отримання вищої 

освіти) (реєстр. № 1183), поданий народним депутатом України Фаєрмарком С.О., 

за результатами розгляду у першому читанні направити суб’єкту права 

законодавчої ініціативи на доопрацювання (рішення додається). 

 

 

9. СЛУХАЛИ: 

Інформацію автора законопроекту Шухевича Юрія-Богдана Романовича про 

проект Закону про внесення доповнень до Закону України "Про судовий збір" 

щодо звільнення від сплати судового збору учасників антитерористичних 

операцій та членів сімей загиблих (реєстр. № 1329). 

 

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

М.В.,  Третьяков О.Ю. 

 
ГОЛОСУВАЛИ: «за» - одноголосно, 

                                 «проти» - 0,   

                                 «утрималось» - 0. 

 

ВИРІШИЛИ: рекомендувати Верховній Раді України проект Закону 

України про внесення доповнень до Закону України «Про судовий збір» щодо 

звільнення від сплати судового збору учасників антитерористичних операцій та 

членів сімей загиблих» (реєстр.№ 1329), поданий народним депутатом України                                        

Ю.Шухевичем, за результатами розгляду в першому читанні прийняти за основу 

(рішення додається). 

 

 

10. СЛУХАЛИ: 

Інформацію Голови Державної служби у справах ветеранів війни та 

учасників антитерористичної операції Дерев’янка Артура Валентиновича про  

проект Закону про внесення змін до Кримінального кодексу України (щодо 

встановлення відповідальності за безпідставну відмову або незаконне надання 

статусу учасника бойових дій) (реєстр. № 1268). 

 

ВИСТУПИЛИ: Шухевич Ю-Б.Р., Шевченко В.В., Третьяков О.Ю. 

 
ГОЛОСУВАЛИ: «за» - одноголосно, 

                                 «проти» - 0,   

                                 «утрималось» - 0. 

 

ВИРІШИЛИ: рекомендувати Верховній Раді України проект Закону 

України про внесення змін до Кримінального Кодексу України» (щодо 

встановлення кримінальної відповідальності за безпідставну відмову у наданні 

статусу учасника бойових дій та незаконне його надання особам, які не мають на 

це права) (реєстр. № 1268), поданий народним депутатом України 

В.Ничепоренком, відхилити (рішення додається). 
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11. СЛУХАЛИ: 

Інформацію Голови Комітету Третьякова Олександра Юрійовича про 

затвердження складу робочої групи з опрацювання шляхів вирішення проблемних 

питань реабілітації (медичної, соціальної тощо) учасників АТО та інших осіб. 

 

ВИСТУПИЛИ: Загорій Г.В.,    Рибчинський Є.Ю.,  Бурбак М.Ю. 

 
ГОЛОСУВАЛИ: «за» - одноголосно, 

                                 «проти» - 0,   

                                 «утрималось» - 0. 

 

ВИРІШИЛИ: доопрацювати з урахуванням висловлених зауважень та 

пропозицій та винести дане питання на одне із наступних засідань Комітету. 

 

 

12. СЛУХАЛИ: 

Інформацію Голови Комітету Третьякова Олександра Юрійовича про 

узагальнені пропозиції комітетів Верховної Ради України восьмого скликання 

стосовно змін предметів відання комітетів Верховної Ради України. 

 

ВИСТУПИЛИ: Бурбак М.Ю., Загорій Г.В. 

 
ГОЛОСУВАЛИ: «за» - одноголосно, 

                                 «проти» - 0,   

                                 «утрималось» - 0. 

 

ВИРІШИЛИ: підтримати пропозиції, викладені у правій колонці 

порівняльної таблиці до проекту Постанови Верховної Ради України про внесення 

змін до Постанови Верховної Ради України «Про перелік, кількісний склад і 

предмети відання комітетів Верховної Ради України восьмого скликання», в 

частині зміни назви та предмету відання Комітету у справах ветеранів та інвалідів 

(рішення додається). 

 

 

 

Голова Комітету      О.ТРЕТЬЯКОВ 

 

 

 

Секретар Комітету  А.МІРОШНИК 


