
 

 

 
 

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 

 

 

ПРОТОКОЛ ЗАСІДАННЯ № 9 
 

 

4 березня 2015 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., Шухевич Ю-Б.Р. 

 

Відсутні: Бойко Ю.А., Єремеєв І.М. 

  

Від секретаріату Комітету:  завідувач   секретаріату   Комітету      

Шамбір Н.В., заступники завідувача секретаріату: Самойлюк О.Г.,         

Мельничук Н.П., головні консультанти: Бєліцька Т.М., Степіна І.Г., старший 

консультант Черченко Л.В. 

 

Запрошені на засідання Комітету: 

Королевська Наталія  

Юріївна 

народний депутат України 

Дерев’янко Артур  

Валентинович 

Голова Державної служби у справах 

ветеранів війни та учасників 

антитерористичної операції 

Ковпашко Ірина  

Василівна 

заступник директора Департаменту 

пенсійного забезпечення Пенсійного 

фонду України 

Мальцев Ігор  

Всеволодович  

заступник директора Департаменту - 

начальник Управління по роботі  з 
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ветеранами Державної служби України у 

справах ветеранів війни та учасників 

антитерористичної операції 

Щербінін Олександр  

Миколайович 

т.в.о. директора Департаменту соціальної 

та гуманітарної політики Міністерства 

оборони України 

Солових Наталія  

Григорівна 

 

заступник начальника Управління - 

начальник відділу соціального захисту 

населення Міністерства фінансів України 

Жуковський Броніслав  

Геннадійович 

заступник начальника Головного 

управління персоналу Генерального 

штабу Збройних Сил України 

Московенко Дмитро  

Валерійович 

начальник відділу військового права 

Управління правового забезпечення 

Генерального штабу Збройних Сил 

України 

Музиченко Ольга  

Вікторівна 

в.о. начальника відділу удосконалення 

законодавства з питань соціального 

захисту деяких категорій громадян 

юридичного Департаменту Міністерства 

соціальної політики України 

Батенко Валерій  

Іванович  

 

помічник Голови Державної служби 

України у справах ветеранів війни та 

учасників антитерористичної операції 

Дідківський В’ячеслав  

Миколайович  

заступник директора Департаменту 

безпеки – начальник відділу охорони 

праці та соціального захисту 

Міністерства інфраструктури України 

Кузнєцова Людмила  

Володимирівна 

директор з технології УДППЗ 

«Укрпошта» 

Карпенко Вадим  

Вікторович 

Голова виконавчого комітету  

Всеукраїнської  спілки громадських 

організації  «Конфедерація громадських 

організацій інвалідів» 

Скрипка Наталія  

Сергіївна 

виконавчий директор об’єднання ВГСПО 

«Національна Асамблея інвалідів 

України»  

Ампілогова Оксана  

Петрівна 

громадська організація «Юридична 

сотня» 

Зубрицька Олеся  

Михайлівна 

помічник-консультант народного 

депутата України О.Третьякова  

Курбака Юлія  

Миколаївна 

помічник-консультант народного 

депутата України О.Третьякова 

Новак Наталія  

Іванівна 

помічник-консультант народного 

депутата України М.Бурбака 

Білоножко Інна  

Вячеславівна 

помічник-консультант народного 

депутата України Г.Загорія 
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Тарновецька Леся  

Петрівна 

помічник-консультант народного 

депутата України Г.Загорія 

Лоюк Ірина  

Анатоліївна 

помічник-консультант народного 

депутата України О.Опанасенка 

Ткаченко Сергій  

Михайлович 

член громадської організації «Центральна 

Рада Сотень Майдану» 

Непом’ящий Микола 

Володимирович 

керівник соціально-реабілітаційної 

служби громадської організації 

«Центральна Рада Сотень Майдану» 

Ващук Дарина  спостерігач Моніторингу «Відкрито» 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Про 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) (реєстр. № 1181, 

проект н.д. С.Фаєрмарка) 

  Доповідає: Шамбір Наталія Василівна – завідувач 

секретаріату Комітету 

Супроводжує: Мельничук Наталія Петрівна – 

заступник завідувача секретаріату Комітету 

 

2. Про проект Закону про внесення змін до Закону України "Про соціальні 

послуги" (щодо соціальних гарантій осіб, що надають соціальні послуги) (реєстр. 

№ 1333, проект н.д. А.Диріва) 

 Доповідає: Третьяков Олександр Юрійович – 

Голова Комітету 

Супроводжує: Шамбір Наталія Василівна  

 

3. Про проект Закону про внесення змін до Закону України "Про соціальні 

послуги" щодо покращення соціального обслуговування незахищених верств 

громадян (реєстр. № 1061, проект н.д. О.Кужель) 

 Доповідає: Третьяков Олександр Юрійович 

Супроводжує: Шамбір Наталія Василівна  

 

4. Про проект Закону про внесення змін до Закону України "Про основи 

соціальної захищеності інвалідів в Україні" щодо захисту прав, основоположних 

свобод та законних інтересів інвалідів (реєстр. № 1434, проект н.д. В.Барвіненка 

та ін.) 

 Доповідає: Третьяков Олександр Юрійович 

Супроводжує: Степіна Ірина Григорівна – головний 

консультант секретаріату Комітету  
 

5. Про проект Закону про внесення зміни до статті 18 Закону України "Про 

державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам" щодо 

встановлення доплати інвалідам І групи підгрупи А (реєстр. № 2026, проект  н.д. 

О.Третьякова, Г.Загорія) 

 Доповідає: Шамбір Наталія Василівна 
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Супроводжує: Бєліцька Тетяна Михайлівна – 

головний консультант секретаріату Комітету 
 

6. Про проект Закону про внесення зміни до статті 6 Закону України "Про 

статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" (щодо соціальних і 

майнових гарантій учасникам добровольчих батальйонів) (реєстр. № 1684, 

проект н.д. Ю.Чижмаря, С.Мельничука) 

 

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

ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" щодо додаткових гарантій для 

учасників бойових дій  (р. № 1684-1, проект н.д. С.Лабазюка та ін.) 

 Доповідає: Шамбір Наталія Василівна 

Супроводжує: Мельничук Наталія Петрівна 
 

7. Про 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 (реєстр. № 1513, проект н.д. 

Н.Королевської) 

 Доповідає: Королевська Наталія Юріївна - автор 

Супроводжує: Мельничук Наталія Петрівна 
 

8. Про проект Закону про внесення зміни до статті 3 Закону України "Про 

державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам" щодо 

підвищення рівня соціального забезпечення (реєстр. № 1514, проект н.д. 

Н.Королевської) 

 Доповідає: Королевська Наталія Юріївна - автор 

Супроводжує: Бєліцька Тетяна Михайлівна 
 

 

 

1. СЛУХАЛИ: 

Інформацію завідувача секретаріату Комітету Шамбір Наталії Василівни 

про 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) (реєстр. № 1181). 

 

ВИСТУПИЛИ: Бурбак М.Ю., Мірошник А.М., Ярошенко В.С., 

Дідківський В.М., Третьяков О.Ю. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  «за» - одноголосно, 

                                «проти» - 0,  

                                «утрималися» - 0. 

 

 ВИРІШИЛИ: рекомендувати Верховній Раді України проект Закону 

України «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)» (реєстр. № 1181), 

поданий народним депутатом України Фаєрмарком С.О., за результатами 
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розгляду у першому читанні направити суб’єкту права 

законодавчої ініціативи на доопрацювання (рішення додається). 

 

2. СЛУХАЛИ:  
Інформацію Голови Комітету Третьякова Олександра Юрійовича щодо 

перенесення розгляду проекту Закону про внесення змін до Закону України "Про 

соціальні послуги" (щодо соціальних гарантій осіб, що надають соціальні 

послуги) (реєстр. № 1333) на підставі  відповідного прохання автора 

законопроекту. 

 

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

 

ГОЛОСУВАЛИ:  «за» - одноголосно, 

                                «проти» - 0,  

                                «утрималися» - 0. 

 

ВИРІШИЛИ: перенести розгляд питання на наступне засідання Комітету. 

 

 

 

3. СЛУХАЛИ: 

Інформацію Голови Комітету Третьякова Олександра Юрійовича щодо 

перенесення розгляду проекту Закону про внесення змін до Закону України "Про 

соціальні послуги" щодо покращення соціального обслуговування незахищених 

верств громадян (реєстр. № 1061) на підставі  відповідного прохання автора 

законопроекту. 

 

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

 

ГОЛОСУВАЛИ:  «за» - одноголосно, 

                                «проти» - 0,  

                                «утрималися» - 0. 

 

ВИРІШИЛИ: перенести розгляд питання на наступне засідання Комітету. 

 

 

4. СЛУХАЛИ: 

Інформацію Голови Комітету Третьякова Олександра Юрійовича щодо 

перенесення розгляду проекту Закону про внесення змін до Закону України "Про 

основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" щодо захисту прав, 

основоположних свобод та законних інтересів інвалідів (реєстр. № 1434) на 

підставі  відповідного прохання автора законопроекту. 

 

 

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

 

ГОЛОСУВАЛИ:  «за» - одноголосно, 

                                «проти» - 0,  
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                                «утрималися» - 0. 

 

ВИРІШИЛИ: перенести розгляд питання на наступне засідання Комітету. 

 

 

5. СЛУХАЛИ: 

Інформацію завідувача секретаріату Комітету Шамбір Наталії Василівни 

про проект Закону про внесення зміни до статті 18 Закону України "Про державну 

соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам" щодо встановлення 

доплати інвалідам І групи підгрупи А (реєстр. № 2026). 

 

ВИСТУПИЛИ: Ярошенко В.С., Бурбак М.Ю., Мірошник А.М.,         

Загорій Г.В., Рибчинський Є.Ю., Солових Н.Г., Карпенко В.В., Третьяков О.Ю. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  «за» - одноголосно, 

                                «проти» - 0,  

                                «утрималися» - 0. 

 

ВИРІШИЛИ: рекомендувати Верховній Раді України проект Закону 

України про внесення зміни до статті 18 Закону України «Про державну 

соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам» щодо встановлення 

доплати інвалідам І групи підгрупи А (реєстр. № 2026 від 05.02.2015 року), 

внесений народними депутатами України О. Третьяковим та Г. Загорієм, за 

результатами розгляду у першому читанні прийняти за основу та в цілому як 

Закон із поправкою щодо дати введення його в дію, а саме з 01.01.2016 року 

(рішення додається). 

 

 

 

6. СЛУХАЛИ: 

Інформацію завідувача секретаріату Комітету Шамбір Наталії Василівни 

про проект Закону про внесення зміни до статті 6 Закону України "Про статус 

ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" (щодо соціальних і майнових 

гарантій учасникам добровольчих батальйонів) (реєстр. № 1684) та проект Закону 

про внесення змін до Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх 

соціального захисту" щодо додаткових гарантій для учасників бойових дій  

(реєстр. № 1684-1). 
 

ВИСТУПИЛИ: Бурбак М.Ю., Дерев’янко А.В., Жуковський Б.Г., 

Третьяков О.Ю. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  «за» - одноголосно, 

                                «проти» - 0,  

                                «утрималися» - 0. 

 

ВИРІШИЛИ: рекомендувати Верховній Раді України проекти законів 

України про внесення зміни до статті 6 Закону України «Про статус ветеранів 

війни, гарантії їх соціального захисту» щодо соціальних і майнових гарантій 



 7 

учасникам добровольчих батальйонів (реєстр. № 1684), поданий 

народними депутатами України Чижмарем Ю.В. та Мельничуком С.П., та про 

внесення змін до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх 

соціального захисту»  щодо додаткових гарантій для учасників бойових дій 

(реєстр. № 1684-1 від 14.01.2015 року), поданий народними депутатами України 

Лабазюком С.П., Івахівим С.П. та іншими, за результатами розгляду у першому 

читанні направити суб’єктам права законодавчої ініціативи на доопрацювання 

(рішення додається). 

 

 

 

7. СЛУХАЛИ: 

Інформацію автора законопроекту Королевської Наталії Юріївни про 

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 (реєстр. № 1513). 
 

ВИСТУПИЛИ: Ярошенко В.С., Солових Н.Г., Ковпашко І.В.,             

Бурбак М.Ю., Рибчинський Є.Ю., Третьяков О.Ю. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  «за» - одноголосно, 

                                «проти» - 0,  

                                «утрималися» - 0. 

 

ВИРІШИЛИ: рекомендувати Верховній Раді України проект Закону 

України «Про внесення змін до статті 1 Закону України «Про поліпшення 

матеріального становища учасників бойових дій та інвалідів війни» щодо 

підвищення рівня соціального забезпечення» (реєстр. № 1513), поданий 

народними депутатами України Королевською Н.Ю., Солодом Ю.В. та 

Павленком Ю.О., за результатами розгляду у першому читанні направити 

суб’єктам права законодавчої ініціативи на доопрацювання (рішення додається). 

 

 

 

8. СЛУХАЛИ: 

Інформацію автора законопроекту Королевської Наталії Юріївни про 

проект Закону про внесення зміни до статті 3 Закону України "Про державну 

соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам" щодо підвищення 

рівня соціального забезпечення (реєстр. № 1514). 
 

ВИСТУПИЛИ: Шамбір Н.В., Ярошенко В.С., Солових Н.Г.,      

Рибчинський Є.Ю., Третьяков О.Ю. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  «за» - одноголосно, 

                                «проти» - 0,  

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

Закону України про внесення зміни до статті 3 Закону України «Про державну 

соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам» щодо підвищення 

рівня соціального забезпечення (реєстр. № 1514 від 18.12.2014 року), внесений 

народними депутатами України Н. Королевською та іншими, за результатами 

розгляду у першому читанні повернути суб’єктам права законодавчої ініціативи 

на доопрацювання (рішення додається). 

 

 

 

Голова Комітету      О.ТРЕТЬЯКОВ 

 

 

 

Секретар Комітету  А.МІРОШНИК 

 


