
 

 

 

 

 
 

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 № 22 
 

 

7  жовтня  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. 

 

Відсутні: Бойко Ю.А., Рибчинський Є.Ю., Шухевич Ю-Б.Р. 

  

Від секретаріату Комітету:  завідувач  секретаріату   Комітету         

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

Самойлюк О.Г., головний консультант Степіна І.Г., старший консультант 

Синявська І.Р. 

 

Запрошені на засідання Комітету: 

Шевченко Василь  

Васильович  

перший заступник Міністра соціальної 

політики України 

Дерев’янко Артур  

Валентинович 

Голова Державної служби України у 

справах ветеранів війни та учасників 

антитерористичної операції 

Лурін Ігор  

Анатолійович  

заступник керівника Головного 

департаменту з питань гуманітарної 

політики – керівник Департаменту з 
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питань охорони здоров’я та соціальної 

політики  Адміністрації Президента 

України 

Мороз Володимир  

Миколайович  

начальник відділу меморіальної роботи та 

з міжнародних питань Державної служби 

України у справах ветеранів війни та 

учасників антитерористичної операції 

Шаров Олег  

Ігорович  

т.в.о. начальника Департаменту вищої 

освіти Міністерства освіти і науки 

України   

Туліна Олена  

Іванівна 

директор юридичного Департаменту 

Міністерства соціальної політики 

України 

Суліма Оксана  

Василівна 

начальник Управління у справах людей 

похилого віку та надання соціальних 

послуг Міністерства соціальної політики 

України 

Гданська Ірина  

Валеріївна 

головний спеціаліст відділу з питань 

гуманітарної допомоги Міністерства 

соціальної політики України 

Музиченко Ольга  

Вікторівна 

головний спеціаліст Управління у 

справах ветеранів та учасників АТО 

Міністерства соціальної політики 

України 

Москаленко Олександр  

Петрович 

заступник директора Департаменту 

податкової, митної політики та 

методології бухгалтерського обліку 

Міністерства фінансів України 

Кривенкова Ганна  

Миколаївна  

 

заступник директора Департаменту 

адміністрування митних платежів та 

митно-тарифного регулювання 

Державної фіскальної служби України 

Черняк Сергій  

Іванович 

начальник відділу МСЕК Міністерства 

охорони здоров'я України 

Комаров Михайло  

Петрович  

 

начальник відділу координації та 

забезпечення медичної допомоги під час 

АТО, надзвичайного і воєнного стану 

Міністерства охорони здоров'я України 

Молодій Тарас  

Романович  

 

заступник начальника відділу військового 

законодавства юридичного Департаменту 

Міністерства оборони України 

Куцак Геннадій  

Васильович 

головний спеціаліст відділу військового 

законодавства юридичного Департаменту 

Міністерства оборони України 

Куца Алла  

Миколаївна  

головний консультант Відділу 

забезпечення діяльності Уповноваженого 

Президента України з прав людей з 

інвалідністю 
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Журбенко Ольга  

Миколаївна  

начальник інформаційного відділу 

ВГСПО «Національна Асамблея інвалідів 

України» 

Карпенко Вадим  

Вікторович  

 

Голова виконавчого комітету  

Всеукраїнської  спілки громадських 

організації  «Конфедерація громадських 

організацій інвалідів» 

Мойсеєва Ангеліна  

Вікторівна  

заступник голови Ради Організації 

ветеранів України 

Чілікіді Валерія  

Василівна  

голова медико-соціальної комісії Ради 

Організації ветеранів України 

Ампілогова Оксана  

Петрівна 

громадська організація «Юридична 

сотня» 

Ткаченко Сергій  

Михайлович 

член громадської організації «Центральна 

Рада Сотень Майдану» 

Зубрицька Олеся  

Михайлівна 

 

 

помічник-консультант народного 

депутата України О.Третьякова 

Новак Наталія  

Іванівна 

помічник-консультант народного 

депутата України М.Бурбака 

Тарновецька Леся  

Петрівна 

помічник-консультант народного 

депутата України Г.Загорія 

Катаржук Богдана  

Ярославівна 

 

помічник-консультант народного 

депутата України Ю.Тимошенка 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Про обрання секретаря засідання Комітету 

 Доповідає: Третьяков Олександр Юрійович – голова 

Комітету  

Супроводжує: Шамбір Наталія Василівна – завідувач 

секретаріату Комітету 

 

2. Про проект Закону про схвалення Доктрини соціального захисту та 

психологічної реабілітації осіб, які постраждали під час виконання обов'язків 

військової служби (службових обов'язків) в Україні (реєстр. № 2263а, Урядовий 

законопроект) 

 Доповідає: Шевченко Василь Васильович – перший 

заступник Міністра соціальної політики України 

Супроводжує: Мельничук Наталія Петрівна – 

заступник завідувача секретаріату Комітету 

 

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

гуманітарну допомогу" щодо звільнення від сплати митних платежів 

транспортних засобів, які надійшли у якості гуманітарної допомоги для 

забезпечення соціально-економічних потреб територіальних громад в Україні 

(реєстр. № 2160а, проект н.д. О.Порошенка, І. Мельничука) 

 Доповідає: Мельничук Іван Іванович – автор 
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Супроводжує: Степіна Ірина Григорівна – 

головний консультант секретаріату Комітету 

 

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

допомогу" (щодо позбавлення оподаткування транспортних засобів, які 

надійшли як гуманітарна допомога сільським, селищним, міським радам) (реєстр. 

№ 2160а-1,проект н.д. М.Головка) 

  

Доповідає: Шамбір Наталія Василівна   
Супроводжує: Степіна Ірина Григорівна 

 

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

ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" щодо виплати одноразової 

грошової допомоги волонтерам, добровольцям, які захищають незалежність, 

суверенітет та територіальну цілісність України, та членам сімей загиблих 

(реєстр. № 2556а, проект н.д. О.Третьякова та ін.) 

 Доповідає: Третьяков Олександр Юрійович – автор 

Супроводжує: Мельничук Наталія Петрівна 
 

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

соціальні послуги" (щодо приведення у відповідність із вимогами Конституції 

України) (реєстр. №2428а, проект н.д. О.Дехтярчука) 

 Доповідає: Шамбір Наталія Василівна 
Супроводжує: Синявська Інна Русланівна – 

старший консультант секретаріату Комітету 

 

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

ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" (щодо ввезення на митну 

територію України транспортних засобів учасниками антитерористичної 

операції) (реєстр.  № 2447а, проект н.д. Ю.Тимошенка) 

 Доповідає: за дорученням автора – Катаржук Богдана 

Ярославівна – помічник-консультант народного 

депутата України Ю.Тимошенка 

Супроводжує: Мельничук Наталія Петрівна 

 

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

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

освітніх пільг учасникам бойових дій) (реєстр.№ 2224а,проект н.д. М.Головка та 

ін.) 

 Доповідає: Шамбір Наталія Василівна 

Супроводжує: Мельничук Наталія Петрівна 
 

 

1. СЛУХАЛИ: 

Інформацію голови Комітету Третьякова Олександра Юрійовича про 

обрання  секретаря  засідання Комітету. 
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ВИСТУПИЛИ: Бурбак М.Ю., Загорій Г.В. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  «за» - 4 (одноголосно), 

                                «проти» - 0,  

                                «утрималися» - 0. 

 

ВИРІШИЛИ: обрати секретарем засідання Комітету члена Комітету 

Загорія Гліба Володимировича. 

 

 

2. СЛУХАЛИ:  
Інформацію першого заступника Міністра соціальної політики України про 

проект Закону про схвалення Доктрини соціального захисту та психологічної 

реабілітації осіб, які постраждали під час виконання обов'язків військової служби 

(службових обов'язків) в Україні (реєстр. № 2263а). 

 

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

Третьяков О.Ю. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  «за» - 4 (одноголосно),  

                                «проти» - 0,  

                                «утрималися» - 0. 

 

ВИРІШИЛИ: рекомендувати Верховній Раді України проект Закону 

України про схвалення Доктрини соціального захисту та психологічної 

реабілітації осіб, які постраждали під час виконання обов'язків військової служби 

(службових обов'язків) в Україні (реєстр. № 2263а), поданий Кабінетом Міністрів 

України, за результатами розгляду прийняти в першому читанні за основу 

(рішення додається). 

 

 

3. СЛУХАЛИ: 

Інформацію автора законопроекту Мельничука Івана Івановича про проект 

Закону про внесення змін до Закону України "Про гуманітарну допомогу" щодо 

звільнення від сплати митних платежів транспортних засобів, які надійшли у 

якості гуманітарної допомоги для забезпечення соціально-економічних потреб 

територіальних громад в Україні (реєстр. № 2160а). 

 

ВИСТУПИЛИ: Гданська І.В., Бурбак М.Ю., Москаленко О.П.,            

Ільїних Т.А., Третьяков О.Ю. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  «за» - 2, 

                                           «проти» - 2,  

                                 «утрималися» - 0. 
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СЛУХАЛИ: 

Інформацію завідувача секретаріату Комітету Шамбір Наталії Василівни 

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

допомогу" (щодо позбавлення оподаткування транспортних засобів, які надійшли 

як гуманітарна допомога сільським, селищним, міським радам) (реєстр.                 

№ 2160а-1). 

 

ВИСТУПИЛИ: Гданська І.В., Бурбак М.Ю., Москаленко О.П.,            

Ільїних Т.А., Третьяков О.Ю. 

 
ГОЛОСУВАЛИ:  «за» - 4 (одноголосно), 

                                «проти» - 0,  

                                «утрималися» - 0. 

 

ВИРІШИЛИ: рекомендувати Верховній Раді України щодо проекту Закону 

України «Про внесення змін до Закону України «Про гуманітарну допомогу» 

щодо звільнення від сплати митних платежів транспортних засобів, які надійшли 

у якості гуманітарної допомоги для забезпечення соціально-економічних потреб 

територіальних громад в Україні» (реєстр. № 2160а), поданого народними 

депутатами України Порошенком О.П. і Мельничуком І.І., визначитись шляхом 

голосування в сесійній залі Верховної Ради України, а проект Закону України 

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

позбавлення оподаткування транспортних засобів, які надійшли як гуманітарна 

допомога сільським, селищним, міським радам» (реєстр. № 2160а-1), поданий 

народним депутатом України Головком М.Й., за результатами розгляду у 

першому читанні відхилити (рішення додається). 

 

 

4. СЛУХАЛИ: 

Інформацію автора законопроекту Третьякова Олександра Юрійовича про 

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

гарантії їх соціального захисту" щодо виплати одноразової грошової допомоги 

волонтерам, добровольцям, які захищають незалежність, суверенітет та 

територіальну цілісність України, та членам сімей загиблих (реєстр. № 2556а). 

 

ВИСТУПИЛИ: Бурбак М.Ю., Мороз В.М. 

 
ГОЛОСУВАЛИ:  «за» - 4 (одноголосно), 

                                «проти» - 0,  

                                «утрималися» - 0. 

 

ВИРІШИЛИ: рекомендувати Верховній Раді України проект Закону 

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

гарантії їх соціального захисту" щодо виплати одноразової грошової допомоги 

волонтерам, добровольцям, які захищають незалежність, суверенітет та 

територіальну цілісність України, та членам сімей загиблих (реєстр. № 2556а), 

поданий народними депутатами України Третьяковим О.Ю.,                                 

Шухевичем Ю-Б.Р., Бурбаком М.Ю., Загорієм Г.В., Рибчинським Є.Ю. та 
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Гаврилюком М.В., за результатами розгляду в першому читанні 

прийняти за основу (рішення додається). 

 

 

5. СЛУХАЛИ: 

Інформацію завідувача секретаріату Комітету Шамбір Наталії Василівни 

про проект Закону про внесення зміни до статті 7 Закону України "Про соціальні 

послуги" (щодо приведення у відповідність із вимогами Конституції України) 

(реєстр. №2428а). 

 

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

 

ГОЛОСУВАЛИ:  «за» - 4 (одноголосно), 

                                «проти» - 0,  

                                «утрималися» - 0. 

 

ВИРІШИЛИ: прийняття рішення з цього питання перенести на наступне 

засідання Комітету. 

 

6. СЛУХАЛИ: 

Інформацію помічника-консультанта народного депутата України 

Ю.Тимошенка Катаржук Богдани Ярославівни про проект Закону про внесення 

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

захисту" (щодо ввезення на митну територію України транспортних засобів 

учасниками антитерористичної операції) (реєстр.  № 2447а). 

 
 

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

 

ГОЛОСУВАЛИ:  «за» - 4 (одноголосно), 

                                «проти» - 0,  

                                «утрималися» - 0. 

 

ВИРІШИЛИ: рекомендувати Верховній Раді України щодо проекту Закону 

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

гарантії їх соціального захисту" щодо ввезення на митну територію України 

транспортних засобів учасниками антитерористичної операції (реєстр. № 2447а), 

поданого народним депутатом України Тимошенком Ю.В., визначитись шляхом 

голосування в сесійній залі Верховної Ради України (рішення додається). 

 

 

7. СЛУХАЛИ: 

Інформацію завідувача секретаріату Комітету Шамбір Наталії Василівни 

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

війни, гарантії їх соціального захисту" (щодо надання додаткових освітніх пільг 

учасникам бойових дій) (реєстр.№ 2224а). 
 

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



 8 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  «за» - 4 (одноголосно), 

                                «проти» - 0,  

                                «утрималися» - 0. 

 

ВИРІШИЛИ: рекомендувати Верховній Раді України проект Закону 

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

гарантії їх соціального захисту" щодо надання додаткових освітніх пільг 

учасникам бойових дій (реєстр. № 2224а), поданий народним депутатом України  

Головком М.Й. та іншими народними депутатами України, відхилити (рішення 

додається). 

 

 

 

Голова Комітету      О.ТРЕТЬЯКОВ 

 

 

 

Секретар засідання               Г.ЗАГОРІЙ 


