
 

 

 
 

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 № 13 
 

 

13 травня 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., 

Рибчинський Є.Ю. 

 

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

  

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., старші 

консультанти: Синявська І.Р., Черченко Л.В. 

 

Запрошені на засідання Комітету: 

Матвієнков Сергій  

Анатолійович  

народний депутат України 

Шинькович Андрій  

Васильович 
народний депутат України 

Шевченко Василь  

Васильович  

перший заступник Міністра соціальної 

політики України 

Дідківський В’ячеслав  

Миколайович  

 

заступник директора департаменту – 

начальник відділу охорони праці та 

соціального захисту Міністерства  

інфраструктури України 
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Іванченко Юрій  

Олександрович 

головний інспектор Департаменту 

організації діяльності підрозділів міліції 

особливого призначення Міністерства 

внутрішніх справ України 

Завалецький Вадим  

Васильович  

перший заступник начальника військово-

медичного управління Служби безпеки 

України 

Бублик Олександр  

Павлович  

начальник юридичного сектору 

військово-медичного управління Служби 

безпеки України 

Горбач Віктор  

Володимирович 

заступник начальника Управління 

медичного забезпечення та реабілітації 

Міністерства внутрішніх справ України 

Солових Наталія  

Григорівна 

заступник директора Департаменту 

фінансів, охорони здоров’я та соціальних 

програм Міністерства фінансів України 

Бакай Андрій  

Євгенович 

 

старший офіцер лікарсько-

профілактичного відділу управління 

охорони здоров’я Департаменту 

персоналу Адміністрації Державної 

прикордонної служби України 

Зайцев Ігор  

Леонтійович  

 

начальник відділу обліку, статистики та 

документального оформлення 

проходження служби   управління 

кадрового забезпечення Департаменту 

персоналу Адміністрації Державної 

прикордонної служби України 

Михайлик Олег  

Петрович 

начальник військово-медичного 

управління Головного управління 

Національної гвардії України, полковник 

медичної служби 

Мальцев Ігор  

Всеволодович  

 

 

заступник директора Департаменту-
начальник Управління по роботі  з 

ветеранами Державної служби України у 

справах ветеранів війни та учасників 

антитерористичної операції 

Перепелична Рената  

Ярославівна  

  

 

 

начальник відділу медичної реабілітації 

та паліативної допомоги  Управління 

надання медичної допомоги дорослим 

Департаменту медичної  допомоги 

Міністерства охорони здоров'я України 

Батенко Валерій  

Іванович  

 

помічник Голови Державної служби 

України у справах ветеранів війни та 

учасників антитерористичної операції 
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Щербінін Олександр  

Миколайович 

т.в.о. директора Департаменту соціальної 

та гуманітарної політики Міністерства 

оборони України 

Шостак Людмила  

Йосипівна 

помічник Голови Державної служби 

надзвичайних ситуацій України 

Башук Олексій  

Федорович 

начальник відділу медичного 

забезпечення, реабілітації та охорони 

праці Державної служби  

надзвичайних ситуацій України 

Калугін Петро  

Михайлович 

керівник Центру захисту правди історії 

Ради Організації ветеранів України 

Шамрай Віктор  

Іванович  

заступник Голови Всеукраїнської спілки 

учасників війни 

Піщиков Валерій  

Анатолійович  

 

начальник Управління охорони здоров’я 

та санаторно-курортних закладів 

Державного управління справами 

Аблазов Валерій  

Іванович  

 

заступник Голови Української Спілки 

ветеранів Афганістану (воїнів-

інтернаціоналістів) 

Глюза Василь  

Григорович  

 

заступник Голови Української Спілки 

ветеранів Афганістану (воїнів-

інтернаціоналістів) 

Ткаченко Сергій  

Михайлович 

член громадської організації «Центральна 

Рада Сотень Майдану» 

Хвостенко Дмитро спостерігач Моніторингу «Відкрито» 

Костюк Маргарита  

Анатоліївна 

помічник-консультант народного 

депутата України А.Кузьменка 

Боровик Владислав  

Євгенович  

помічник-консультант народного 

депутата України О.Масоріної 

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 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: Шинькович Андрій Васильович – 

автор 

Супроводжує: Мельничук Наталія Петрівна – 

заступник завідувача секретаріату Комітету 

 

2. Про проект Закону про надання допомоги в окремих районах Донецької 

та Луганської областей (реєстр. № 2409, проект н.д. Ю.Воропаєва,                       

С. Матвієнкова) 

 Доповідає: Матвієнков Сергій Анатолійович - автор 

Супроводжує: Степіна Ірина Григорівна – головний 

консультант секретаріату Комітету 

 

3. Про проект Закону про внесення змін до статті 164 Податкового кодексу 

України щодо оподаткування пенсій інвалідів війни та деяких інших категорій 

осіб (реєстр. № 2781, проект н.д. О.Третьякова та ін.) 

 Доповідає: Бурбак Максим Юрійович – автор 

Супроводжує: Бойко Тетяна Володимирівна – 

головний консультант секретаріату Комітету 

 

4. Про проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо 

забезпечення інвалідів автомобілями (реєстр. № 2777, урядовий законопроект) 

 

 Доповідає: Бурбак Максим Юрійович – перший 

заступник Голови Комітету 

Супроводжує: Степіна Ірина Григорівна 

 

5. 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: Шамбір Наталія Василівна – завідувач 

секретаріату Комітету 

Супроводжує: Мельничук Наталія Петрівна 

 

6. 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) 
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 Доповідає: за дорученням автора - Костюк Маргарита 

Анатоліївна – помічник-консультант народного 

депутата України Кузьменка А.І. 

Супроводжує: Мельничук Наталія Петрівна 

 

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

соціальний захист дітей війни" (щодо надання громадським організаціям 

додаткових державних соціальних гарантій) (реєстр. № 2363, проект н.д.             

А. Денисенка та ін.) 

 Доповідає: Шамбір Наталія Василівна 

Супроводжує: Черченко Люмила Володимирівна – 

старший консультант секретаріату Комітету 
 

8. Про проект Закону про внесення змін до статті 15 Закону України "Про 

статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" щодо збереження пільг 

членам сімей загиблих (реєстр. № 2371, проект н.д. В. Писаренка) 

 Доповідає: Шамбір Наталія Василівна 

Супроводжує: Мельничук Наталія Петрівна 

 

9. Про проект Постанови про внесення змін до Постанови Верховної Ради 

України № 1286-VII від 29.05.2014 року "Про забезпечення належним медичним 

обслуговуванням військовослужбовців та осіб рядового і начальницького складу, 

які зазнали поранення, контузії чи іншого ушкодження здоров'я під час 

проведення антитерористичної операції на сході України" (реєстр. № 2414, 

проект н.д. О. Масоріна) 

 

 

 

 

Доповідає: за дорученням автора - Боровик Владислав 

Євгенович - помічник-консультант народного 

депутата України О.Масоріної 

Супроводжує: Мельничук Наталія Петрівна 
 

10. Про проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо 

відновлення існуючих раніше прав і свобод (реєстр. № 2523, проект н.д.              

Н.Королевської та ін.) 

 Доповідає: Третьяков Олександр Юрійович – 

Голова Комітету 

Супроводжує: Степіна Ірина Григорівна 

 

11. Про затвердження рекомендацій за результатами слухань у Комітеті на 

тему: Соціальний захист і медичне забезпечення ветеранів війни та відзначення 

70-річчя Перемоги над нацизмом у Європі 

 

 Доповідає: Третьяков Олександр Юрійович – Голова 

Комітету 

Супроводжує: Мельничук Наталія Петрівна 
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12. Про скасування рішення Комітету від 8 квітня 2015 року щодо 

Координаційної ради з питань реабілітації учасників антитерористичної операції 

при Комітеті у справах ветеранів, учасників бойових дій, учасників 

антитерористичної операції та людей з інвалідністю 

 Доповідає: Третьяков Олександр Юрійович – Голова 

Комітету 

Супроводжує: Шамбір Наталія Василівна 

 

1. СЛУХАЛИ: 

Інформацію автора законопроекту народного депутата України Шиньковича 

Андрія Васильовича 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). 

 

ВИСТУПИЛИ: Рибчинський Є.Ю., Бурбак М.Ю., Солових Н.Г.,      

Щербінін О.М., Шевченко В.В., Третьяков О.Ю. 

 

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 першочергового безоплатного забезпечення 

санаторно-курортним лікуванням інвалідів війни, які брали участь в 

антитерористичній операції (реєстр. № 2215), поданий народними депутатами 

України Герегою О.В. та Шиньковичем А.В., прийняти за основу та в цілому як 

Закон (рішення додається). 

 

 

2. СЛУХАЛИ:  
Інформацію автора законопроекту народного депутата України Матвієнкова 

Сергія Анатолійовича про проект Закону про надання допомоги в окремих 

районах Донецької та Луганської областей (реєстр. № 2409). 

 

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

Третьяков О.Ю. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  «за» - одноголосно,  

                                «проти» - 0,  

                                «утрималися» - 0. 

 

ВИРІШИЛИ: рекомендувати Верховній Раді України проект Закону 

України про надання допомоги в окремих районах Донецької та Луганської 

областей (реєстр. № 2409), поданий народними депутатами України      

Воропаєвим Ю.М. та Матвієнковим С.А., за результатами розгляду у першому 
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читанні, повернути суб’єктам права законодавчої ініціативи на 

доопрацювання (рішення додається). 

 

 

3. СЛУХАЛИ: 

Інформацію автора законопроекту народного депутата України Бурбака 

Максима Юрійовича про проект Закону про внесення змін до статті 164 

Податкового кодексу України щодо оподаткування пенсій інвалідів війни та 

деяких інших категорій осіб (реєстр. № 2781). 

 

ВИСТУПИЛИ: Солових Н.Г., Рибчинський Є.Ю., Шевченко В.В., 

Третьяков О.Ю. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  «за» - одноголосно, 

                                «проти» - 0,  

                                «утрималися» - 0. 

 

ВИРІШИЛИ: рекомендувати Верховній Раді України проект Закону про 

внесення змін до статті 164 Податкового кодексу України щодо оподаткування 

пенсій інвалідів війни та деяких інших категорій осіб (реєстр. №2781), поданий 

народними депутатами України Третьяковим О.Ю., Загорієм Г.В. та           

Бурбаком М.Ю., за результатами розгляду у першому читанні прийняти за основу 

(рішення додається). 

 
 

4. СЛУХАЛИ: 

Інформацію першого заступника Голови Комітету Бурбака Максима 

Юрійовича про проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо 

забезпечення інвалідів автомобілями (реєстр. № 2777). 

 

ВИСТУПИЛИ: Шевченко В.В., Шамбір Н.В., 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 забезпечення 

інвалідів автомобілями (реєстр. № 2777), поданий Кабінетом Міністрів України, 

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

Винести зазначений законопроект повторно на наступне засідання Комітету, у 

зв’язку з поданням до Верховної Ради України альтернативного проекту Закону 

України про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення 

інвалідів автомобілями (реєстр. № 2777-1), поданий народними депутатами 

України Дерев’янком Ю.Б. та Сусловою І.М.  
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5. СЛУХАЛИ:  

Інформацію завідувача секретаріату Комітету Шамбір Наталії Василівни 

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). 

 

ВИСТУПИЛИ: Рибчинський Є.Ю., Загорій Г.В., Третьяков О.Ю. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  «за» - одноголосно, 

                                «проти» - 0,  

                                «утрималися» - 0. 
 

ВИРІШИЛИ: рекомендувати Верховній Раді України законопроект 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), поданий народними депутатами України            

Вінником І.Ю., Пашинським С.В. та Ярошем Д.А., за результатами розгляду у 

першому читанні відхилити як такий, що втратив актуальність у зв’язку із 

прийняттям законопроекту за реєстр. № 1688 (рішення додається). 

 

 

6. СЛУХАЛИ: 

Інформацію помічника-консультанта народного депутата України 

Кузьменка А.І.  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: Бурбак М.Ю., Дідківський В.М., Рибчинський Є.Ю., 

Загорій Г.В., Третьяков О.Ю. 
 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - одноголосно, 

                                «проти» - 0,  

                                «утрималися» - 0. 
 

 

ВИРІШИЛИ: рекомендувати Верховній Раді України законопроект про 

внесення зміни до деяких законів України щодо скасування стягнення 

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

проїзд (реєстр. № 2246), поданий народним депутатом України                                

Кузьменком А.І., за результатами розгляду у першому читанні направити суб’єкту 

права законодавчої ініціативи на доопрацювання (рішення додається). 

 

 

7. СЛУХАЛИ: 

Інформацію завідувача секретаріату Комітету Шамбір Наталії Василівни 

про проект Закону про внесення змін до Закону України "Про соціальний захист 
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дітей війни" (щодо надання громадським організаціям 

додаткових державних соціальних гарантій) (реєстр. № 2363). 
 

ВИСТУПИЛИ: Шевченко В.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 Закону України «Про соціальний захист дітей 

війни» щодо надання громадським організаціям дітей війни додаткових 

державних соціальних гарантій (реєстр. № 2363), поданий народними депутатами 

України Денисенком А.П., Мисиком В.Ю., Святашем Д.В., Писаренком В.В., 

Фельдманом О.Б. та Шенцевим Д.О., за результатами розгляду у першому читанні 

відхилити (рішення додається). 

 

 

8. СЛУХАЛИ: 

Інформацію завідувача секретаріату Комітету Шамбір Наталії Василівни 

про проект Закону про внесення змін до статті 15 Закону України "Про статус 

ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" щодо збереження пільг членам 

сімей загиблих (реєстр. № 2371). 
 

ВИСТУПИЛИ: Солових Н.Г., Рибчинський Є.Ю., Бурбак М.Ю.,    

Третьяков О.Ю. 
 

ГОЛОСУВАЛИ:  «за» - одноголосно, 

                                «проти» - 0,  

                                «утрималися» - 0. 
 

ВИРІШИЛИ: рекомендувати Верховній Раді України проект Закону 

України про внесення змін до статті 15 Закону України "Про статус ветеранів 

війни, гарантії їх соціального захисту" щодо збереження пільг членам сімей 

загиблих (реєстр. № 2371), поданий народним депутатом України          

Писаренком В.В., за результатами розгляду у першому читанні відхилити 

(рішення додається). 

 

 

9. СЛУХАЛИ: 

Інформацію помічника-консультанта народного депутата України 

О.Масоріної Боровика Владислава Євгеновича про проект Постанови про 

внесення змін до Постанови Верховної Ради України № 1286-VII від 29.05.2014 

року "Про забезпечення належним медичним обслуговуванням 

військовослужбовців та осіб рядового і начальницького складу, які зазнали 

поранення, контузії чи іншого ушкодження здоров'я під час проведення 

антитерористичної операції на сході України" (реєстр. № 2414). 
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ВИСТУПИЛИ: Рибчинський Є.Ю., Бурбак М.Ю., Третьяков О.Ю. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  «за» - одноголосно, 

                                «проти» - 0,  

                                «утрималися» - 0. 
 

ВИРІШИЛИ: рекомендувати Верховній Раді України проект Постанови 

Верховної Ради України про внесення змін до Постанови Верховної Ради України 

№ 1286-VII від 29.05.2014 року "Про забезпечення належним медичним 

обслуговуванням військовослужбовців та осіб рядового і начальницького складу, 

які зазнали поранення, контузії чи іншого ушкодження здоров'я під час 

проведення антитерористичної операції на сході України" (реєстр. № 2414), 

поданий народним депутатом України Масоріною О.С., за результатами розгляду 

в першому читанні повернути суб’єкту права законодавчої ініціативи на 

доопрацювання (рішення додається). 

 

 

10. СЛУХАЛИ: 

Інформацію Голови Комітету Третьякова Олександра Юрійовича про 

проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо відновлення 

існуючих раніше прав і свобод (реєстр. № 2523). 
 

ВИСТУПИЛИ: Солових Н.Г., Бурбак М.Ю. 
 

ГОЛОСУВАЛИ:  «за» - одноголосно, 

                                «проти» - 0,  

                                «утрималися» - 0. 
 

ВИРІШИЛИ: рекомендувати Верховній Раді України проект Закону 

України про внесення змін до деяких законів України щодо відновлення існуючих 

раніше прав і свобод (реєстр. № 2523), поданий народними депутатами України 

Королевською Н.Ю., Солодом Ю.В. та Дунаєвим С.В., за результатами розгляду у 

першому читанні відхилити (рішення додається). 

 

 

11. СЛУХАЛИ: 

Інформацію Голови Комітету Третьякова Олександра Юрійовича про 

затвердження рекомендацій за результатами слухань у Комітеті на тему: 

Соціальний захист і медичне забезпечення ветеранів війни та відзначення           

70-річчя Перемоги над нацизмом у Європі. 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ:  «за» - одноголосно, 

                                «проти» - 0,  

                                «утрималися» - 0. 
 

ВИРІШИЛИ: 1. Схвалити доопрацьований текст рекомендацій слухань. 
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2. Надіслати рекомендації слухань до Кабінету Міністрів України, 

місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування. 

3. Контроль за виконанням зазначених рекомендацій залишити за 

Комітетом. 

 

 

12. СЛУХАЛИ: 

Інформацію Голови Комітету Третьякова Олександра Юрійовича про 

скасування рішення Комітету від 8 квітня 2015 року щодо Координаційної ради з 

питань реабілітації учасників антитерористичної операції при Комітеті у справах 

ветеранів, учасників бойових дій, учасників антитерористичної операції та людей 

з інвалідністю. 
 

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

ГОЛОСУВАЛИ:  «за» - одноголосно, 

                                «проти» - 0,  

                                «утрималися» - 0. 
 

ВИРІШИЛИ: скасувати рішення Комітету від 8 квітня 2015 року про 

утворення Координаційної ради з питань реабілітації учасників 

антитерористичної операції при Комітеті у справах ветеранів, учасників бойових 

дій, учасників антитерористичної операції та людей з інвалідністю. 

 

 

 

 

Голова Комітету      О.ТРЕТЬЯКОВ 

 

 

 


