
 

 

 
 

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 № 11 

 
 

від 8 квітня  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: Бойко Т.В., Степіна І.Г., старший 

консультант Синявська І.Р. 

 

Запрошені на засідання Комітету: 

Головко Михайло  

Йосифович 

народний депутат України 

Сисоєнко Ірина  

Володимирівна 
народний депутат України 

Шевченко Василь  

Васильович  

перший заступник Міністра соціальної 

політики України 

Дерев’янко Артур  

Валентинович 

Голова Державної служби у справах 

ветеранів війни та учасників 

антитерористичної операції 

Петрович Ірина  

Миколаївна  

заступник начальника Департаменту 

організації діяльності підрозділів міліції 
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особливого призначення Міністерства 

внутрішніх справ України 

Солових Наталія  

Григорівна 

заступник директора Департаменту 

фінансів, охорони здоров’я та соціальних 

програм Міністерства фінансів України 

Щербінін Олександр  

Миколайович 

т.в.о. директора Департаменту соціальної 

та гуманітарної політики Міністерства 

оборони України 

Кузнєцов Геннадій  

Іванович  

  

начальник штабу-заступник керівника 

Антитерористичного центру при Службі 

безпеки України 

Мальцев Ігор  

Всеволодович  

 

 

заступник директора Департаменту-

начальник управління по роботі  з 

ветеранами Державної служби України у 

справах ветеранів війни та учасників 

антитерористичної операції 

Ріяко Любов  

Миколаївна  

заступник директора Фонду соціального 

захисту інвалідів 

Олійник Дмитро  

Семенович  

  

заступник директора Департаменту з 

питань соціальної політики Рахункової 

палати України 

Черська Любов  

Зенонасівна  

 

начальник відділу контролю за 

додержанням законодавства про 

зайнятість Державної інспекції України з 

питань праці  

Плачинда Валентина  

Олексіївна 

заступник начальника Управління 

методології та організації обслуговування 

громадян – начальник відділу організації 

надання соціальних послуг Державної 

служби зайнятості  

Удачина Ірина 

Михайлівна  

 

заступник директора Департаменту 

податкового та митного аудиту 

Державної фіскальної служби України  

Мороз Володимир  

Миколайович  

 

начальник відділу меморіальної роботи 

Державної служби України у справах 

ветеранів війни та учасників 

антитерористичної операції   

Кравчук Ірина  спостерігач Моніторингу «Відкрито» 

Скрипка Наталія  

Сергіївна  

виконавчий директор об’єднання ВГСПО 

«Національна Асамблея інвалідів 

України» 

Карпенко Вадим  

Вікторович 

Голова виконавчого комітету ВСГО 

“Конфедерація громадських організацій 

інвалідів України” 

Гурінов Сергій  

Іванович  

Голова ВГО «Асоціація підприємців та 

працюючих інвалідів України» 
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Більчич Владислав  

Миколайович  

Голова Центрального правління 

Українського товариства сліпих 

Гірченко Анатолій   

Васильович  

 

Голова Всеукраїнської організації 

інвалідів Великої Вітчизняної війни та 

Збройних Сил України 

Шамрай Віктор  

Іванович  

заступник Голови Всеукраїнської спілки 

учасників війни 

Короткін Юлій  

Георгійович  

в.о. першого заступника Голови Ради 

Організації ветеранів України 

Когут  Андрій  в.о. директора Центру досліджень 

визвольного руху 

Калугін Петро  

Михайлович 

керівник Центру захисту правди історії 

Тиліщак Володимир  

Семенович  

заступник Голови Українського інституту 

національної пам’яті   

Ільїних Тетяна  

Анатоліївна  

радник голови правління українського 

молодіжного аерокосмічного об’єднання 

«Сузір’я» 

Ампілогова Оксана  

Петрівна 

громадська організація «Юридична 

сотня» 

Ткаченко Сергій  

Михайлович 

член громадської організації «Центральна 

Рада Сотень Майдану» 

Непом’ящий Микола 

Володимирович 

керівник соціально-реабілітаційної 

служби громадської організації 

«Центральна Рада Сотень Майдану» 

Костюк Маргарита  

Анатоліївна 

помічник-консультант народного 

депутата України А.Кузьменка 

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 

Тарновецька Леся  

Петрівна 

помічник-консультант народного 

депутата України Г.Загорія 

Назарук Ігор  

Олексійович 

помічник-консультант народного 

депутата України Ю.Шухевича 
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ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Про інформацію Рахункової палати України щодо результатів аудиту 

формування спеціального фонду державного бюджету за рахунок сум 

адміністративно-господарських санкцій та пені за невиконання нормативу 

робочих місць, призначених для працевлаштування інвалідів, та ефективності їх 

використання на створення таких робочих місць 

   

Доповідає: Олійник Дмитро Семенович – заступник 

директора Департаменту з питань соціальної політики 

Рахункової палати України 

Супроводжує: Бойко Тетяна Володимирівна – 

головний консультант секретаріату Комітету 

 

2. Про утворення Координаційної ради з питань реабілітації учасників 

антитерористичної операції при Комітеті Верховної Ради України у справах 

ветеранів, учасників бойових дій, учасників антитерористичної  операції та 

людей з інвалідністю 

 Доповідає: Сисоєнко Ірина  Володимирівна – 

народний депутат України 

Супроводжує: Шамбір Наталія Василівна – завідувач 

секретаріату Комітету 

 

3. Про проект Закону про визнання Організації Українських Націоналістів і 

Української Повстанської Армії воюючою стороною у Другій світовій війні за 

свободу і незалежність України (реєстр. № 1100, проект н.д. О. Осуховського та 

ін.) 

 Доповідає: Головко Михайло Йосифович – автор 

Супроводжує: Мельничук Наталія Петрівна 

 

4. Про проект Закону про правовий статус та вшанування пам'яті учасників 

боротьби за незалежність України у ХХ столітті (реєстр. № 2538, урядовий 

законопроект) 

 Доповідає: Тиліщак Володимир Семенович - 

заступник Голови Українського інституту 

національної пам’яті   

Супроводжує: Мельничук Наталія Петрівна – 

заступник завідувача секретаріату Комітету 

 

Про проект Закону про правовий статус та вшанування пам'яті борців за 

незалежність України у ХХ столітті  (реєстр. № 2538-1, проект н.д. Ю. 

Шухевича) 

 Доповідає: Шухевич Юрій-Богдан Романович –автор 

Супроводжує: Мельничук Наталія Петрівна 



 5 

 

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

ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" (щодо статусу учасників 

бойових дій добровольців) (реєстр. № 1819, проект н.д. С.Семенченка) 

 Доповідає: Третьяков Олександр Юрійович – 

Голова Комітету 

Супроводжує: Мельничук Наталія Петрівна 

 

6. Про 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) (реєстр. № 2215, проект н.д. 

О.Гереги, А.Шиньковича) 

 Доповідає: Третьяков Олександр Юрійович – 

Голова Комітету 

Супроводжує: Мельничук Наталія Петрівна 

 

7. Про проект Закону про соціальний і правовий статус осіб, які брали 

участь у бойових діях у складі добровольчих формувань у період проведення 

антитерористичної операції на сході України захищаючи незалежність, 

суверенітет та територіальну цілісність України (реєстр. № 2231, проект н.д. 

І.Вінника та ін.) 

 Доповідає: Третьяков Олександр Юрійович – 

Голова Комітету 

Супроводжує: Мельничук Наталія Петрівна 

 

8. Про проект Закону про внесення зміни до деяких законів України щодо 

скасування стягнення автостанційного збору з учасників бойових дій, які мають 

право на пільговий проїзд (реєстр. № 2246, проект н.д. А.Кузьменка) 

 Доповідає: за дорученням автора – Костюк Маргарита 

Анатоліївна – помічник-консультант народного 

депутата України А.Кузьменка 

Супроводжує: Мельничук Наталія Петрівна 

 

9. Про проект Закону про увічнення перемоги над нацизмом у Другій 

світовій війні 1939 - 1945 років (реєстр. № 2539, урядовий законопроект) 

 

 

 

 

Доповідає: Тиліщак Володимир Семенович - 

заступник Голови Українського інституту 

національної пам’яті   

Супроводжує: Самойлюк Олена Григорівна – 

заступник завідувача секретаріату Комітету 

 

10. Про проект Закону про внесення змін до Закону України "Про 

гуманітарну допомогу" (щодо оперативності прийняття рішень) (реєстр. № 2532, 

урядовий законопроект) 

 Доповідає: Шевченко Василь Васильович - перший 

заступник Міністра соціальної політики України 
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Супроводжує: Степіна Ірина Григорівна – 

головний консультант секретаріату Комітету 

 

 

1. СЛУХАЛИ: 

Інформацію заступника директора Департаменту з питань соціальної 

політики Рахункової палати України Олійника Дмитра Семеновича щодо 

результатів аудиту формування спеціального фонду державного бюджету за 

рахунок сум адміністративно-господарських санкцій та пені за невиконання 

нормативу робочих місць, призначених для працевлаштування інвалідів, та 

ефективності їх використання на створення таких робочих місць. 

 

ВИСТУПИЛИ: Шевченко В.В., Ріяко Л.М., Рибчинський Є.Ю.,      

Шухевич Ю-Б.Р., Загорій Г.В., Третьяков О.Ю. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  «за» - одноголосно, 

                                «проти» - 0,  

                                «утрималися» - 0. 

 

 ВИРІШИЛИ: 1. Інформацію Рахункової палати України взяти до відома. 

2. Проект Рішення взяти за основу та з урахуванням зауважень і пропозицій 

розглянути на наступному засіданні Комітету (рішення додається). 

 

 

2. СЛУХАЛИ:  
Інформацію народного депутата України Сисоєнко Ірини  Володимирівни 

про утворення Координаційної ради з питань реабілітації учасників 

антитерористичної операції при Комітеті Верховної Ради України у справах 

ветеранів, учасників бойових дій, учасників антитерористичної  операції та людей 

з інвалідністю. 

 

ВИСТУПИЛИ: Назарук І.О., Шухевич Ю-Б.Р., Рибчинський Є.Ю.,    

Загорій Г.В., Третьяков О.Ю. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  «за» - одноголосно, 

                                «проти» - 0,  

                                «утрималися» - 0. 

 

ВИРІШИЛИ: 1. Підтримати пропозицію щодо утворення Координаційної 

ради з питань реабілітації учасників антитерористичної операції при Комітеті у 

справах ветеранів, учасників бойових дій, учасників антитерористичної операції 

та людей з інвалідністю. 

2. Положення про Координаційну раду з питань реабілітації учасників 

антитерористичної операції при Комітеті у справах ветеранів, учасників бойових 

дій, учасників антитерористичної операції та людей з інвалідністю та її  

персональний склад розглянути на наступному засіданні Комітету (рішення 

додається). 
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3. СЛУХАЛИ: 

Інформацію автора законопроекту Головка Михайла Йосифовича про 

проект Закону про визнання Організації Українських Націоналістів і Української 

Повстанської Армії воюючою стороною у Другій світовій війні за свободу і 

незалежність України (реєстр. № 1100). 

 

ВИСТУПИЛИ: Рибчинський Є.Ю., Шухевич Ю-Б.Р., Короткін Ю.Г., 

Третьяков О.Ю. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  «за» - одноголосно, 

                                «проти» - 0,  

                                «утрималися» - 0. 

 

ВИРІШИЛИ: рекомендувати Верховній Раді України законопроект про 

визнання Організації Українських Націоналістів і Української Повстанської Армії  

воюючою стороною у  Другій світовій війні за свободу і незалежність України 

(реєстр. № 1100), поданий народним депутатом України Осуховським О.І та 

іншими народними депутатами України, за результатами розгляду в першому 

читанні направити суб’єктам права законодавчої ініціативи на доопрацювання 

(рішення додається). 

 
 

4. СЛУХАЛИ: 

Інформацію заступника Голови Українського інституту національної 

пам’яті Тиліщака Володимира Семеновича про проект Закону про правовий 

статус та вшанування пам'яті учасників боротьби за незалежність України у ХХ 

столітті (реєстр. № 2538). 

 

ВИСТУПИЛИ: Когут А., Шухевич Ю-Б.Р., Загорій Г.В.,            

Рибчинський Є.Ю., Третьяков О.Ю. 

 

СЛУХАЛИ: 

Інформацію автора законопроекту Шухевича Юрія-Богдана Романовича про 

проект Закону про правовий статус та вшанування пам'яті борців за незалежність 

України у ХХ столітті  (реєстр. № 2538-1). 

 

ВИСТУПИЛИ: Рибчинський Є.Ю., Загорій Г.В., Шухевич Ю-Б.Р.,      

А.Когут, Третьяков О.Ю. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  «за» - одноголосно, 

                                «проти» - 0,  

                                «утрималися» - 0. 

 

ВИРІШИЛИ: рекомендувати Верховній Раді України законопроект про 

правовий статус та вшанування пам'яті борців за незалежність України у            

ХХ столітті (реєстр. № 2538-1),  поданий   народним  депутатом  України 
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Шухевичем Ю.-Б.Р., за результатами розгляду в першому читанні 

прийняти за основу (рішення додається). 

 

 

5. СЛУХАЛИ: 

Інформацію Голови Комітету Третьякова Олександра Юрійовича про 

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

гарантії їх соціального захисту" (щодо статусу учасників бойових дій 

добровольців) (реєстр. № 1819). 

 

ВИСТУПИЛИ: Шевченко В.В., Шухевич Ю-Б.Р., Загорій Г.В. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  «за» - одноголосно, 

                                «проти» - 0,  

                                «утрималися» - 0. 

 

ВИРІШИЛИ: рекомендувати Верховній Раді України законопроект про 

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

соціального захисту» щодо статусу учасників бойових дій добровольців (реєстр. № 

1819), поданий народним депутатом України Семенченком С.І., відхилити, як 

такий, що втратив актуальність у зв’язку із прийняттям законопроекту                                    

за реєстр. № 1688 (рішення додається). 

 

 

6. СЛУХАЛИ: 

Інформацію Голови Комітету Третьякова Олександра Юрійовича щодо 

зняття з розгляду проекту 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) (реєстр. № 2215) на підставі  

відповідного прохання автора законопроекту. 
 

ВИСТУПИЛИ: Загорій Г.В., Шухевич Ю-Б.Р., Мірошник А.М. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - одноголосно, 

                                «проти» - 0,  

                                «утрималися» - 0. 

 

ВИРІШИЛИ: 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) (реєстр. № 2215) зняти з розгляду. 

 

 

7. СЛУХАЛИ: 

Інформацію Голови Комітету Третьякова Олександра Юрійовича щодо 

зняття з розгляду проекту Закону про соціальний і правовий статус осіб, які брали 

участь у бойових діях у складі добровольчих формувань у період проведення 
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антитерористичної операції на сході України захищаючи незалежність, 

суверенітет та територіальну цілісність України (реєстр. № 2231) на підставі  

відповідного прохання автора законопроекту. 
 

 

ВИСТУПИЛИ: Загорій Г.В., Шухевич Ю-Б.Р., Мірошник А.М. 

 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  «за» - одноголосно, 

                                «проти» - 0,  

                                «утрималися» - 0. 

 

ВИРІШИЛИ: проект Закону про соціальний і правовий статус осіб, які 

брали участь у бойових діях у складі добровольчих формувань у період 

проведення антитерористичної операції на сході України захищаючи 

незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України (реєстр. № 2231) 

зняти з розгляду. 

 

 

8. СЛУХАЛИ: 

Інформацію помічника-консультанта народного депутата України 

А.Кузьменка Костюк Маргарити Анатоліївни про проект Закону про внесення 

зміни до деяких законів України щодо скасування стягнення автостанційного 

збору з учасників бойових дій, які мають право на пільговий проїзд (реєстр. № 

2246). 
 

ВИСТУПИЛИ: Шевченко В.В., Шамбір Н.В., Загорій Г.В.,               

Шухевич Ю-Б.Р., Третьяков О.Ю. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  «за» - одноголосно, 

                                «проти» - 0,  

                                «утрималися» - 0. 

 

ВИРІШИЛИ: перенести прийняття рішення щодо проекту Закону про 

внесення зміни до деяких законів України щодо скасування стягнення 

автостанційного збору з учасників бойових дій, які мають право на пільговий 

проїзд (реєстр. № 2246) на одне з наступних засідань Комітету. 

 

 

9. СЛУХАЛИ: 

Інформацію заступника Голови Українського інституту національної 

пам’яті  Тиліщака Володимира Семеновича про проект Закону про увічнення 

перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939 - 1945 років (реєстр. № 2539). 

ВИСТУПИЛИ: Короткін Ю.Г., А.Когут, Третьяков О.Ю. 
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ГОЛОСУВАЛИ:  «за» - одноголосно, 

                                «проти» - 0,  

                                «утрималися» - 0. 

 

ВИРІШИЛИ: рекомендувати Верховній Раді України проект Закону 

України  про увічнення перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939 - 

1945 років (реєстр. №2539), поданий Кабінетом Міністрів України, за 

результатами розгляду в першому читанні прийняти за основу (рішення 

додається). 

 

 

10. СЛУХАЛИ: 

Інформацію першого заступника Міністра соціальної політики України 

Шевченка Василя Васильовича про проект Закону про внесення змін до Закону 

України "Про гуманітарну допомогу" (щодо оперативності прийняття рішень) 

(реєстр. № 2532) 
 

 

ВИСТУПИЛИ: Ільїних Т.А., Шухевич Ю-Б.Р., Третьяков О.Ю. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  «за» - одноголосно, 

                                «проти» - 0,  

                                «утрималися» - 0. 

 

ВИРІШИЛИ: рекомендувати Верховній Раді України проект Закону 

України про внесення змін до Закону України «Про гуманітарну допомогу» (щодо 

оперативності прийняття рішень) (реєстр. № 2532), поданий Кабінетом Міністрів 

України, за результатами розгляду у першому читанні прийняти за основу 

(рішення додається). 

 

 

 

Голова Комітету      О.ТРЕТЬЯКОВ 

 

 

 

Секретар Комітету  А.МІРОШНИК 


