
 

 

 
 

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 № 27 
 

 

9  грудня  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., Шухевич Ю-Б.Р. 

 

Відсутні: Бойко Ю.А.  

  

Від секретаріату Комітету:  завідувач  секретаріату   Комітету         

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

Самойлюк О.Г., головні консультанти: Бєліцька Т.М., Бойко Т.В., Степіна І.Г., 

Рибчинська Л.В., старший консультант Синявська І.Р. 

 

Запрошені на засідання Комітету: 

Артюшенко Ігор  

Андрійович 

народний депутат України 

Королевська Наталія  

Юріївна 

народний депутат України 

Музиченко Віталій  

Вадимович 

 

директор Департаменту державної 

соціальної допомоги Міністерства 

соціальної політики України 

Полякова Оксана  

Юріївна 

директор Департаменту соціального 

захисту інвалідів Міністерства соціальної 

політики України 
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Тарасова Олександра  

Станіславівна 

в.о. начальника Управління у справах 

ветеранів та учасників АТО Міністерства 

соціальної політики України 

Хоцянівська Наталія  

Володимирівна  

 

директор Департаменту економіки систем 

життєзабезпечення Міністерства 

регіонального розвитку, будівництва та 

житлово-комунального господарства 

України 

Федічев Валентин  

Миколайович  

директор Департаменту соціальної та 

гуманітарної політики Міністерства 

оборони України 

Ляшенко Олег  

Олександрович   

заступник директора військово-

медичного  Департаменту Міністерства 

оборони України 

Якимчук Віталій  

Степанович  

 

начальник відділу роботи з громадськими 

релігійними організаціями та шефських 

зв’язків Департаменту соціальної та 

гуманітарної політики Міністерства 

оборони України 

Мальцев Ігор  

Всеволодович  

  

 

заступник директора Департаменту - 

начальник управління по роботі  з 

ветеранами Державної служби України у 

справах ветеранів війни та учасників 

антитерористичної операції 

Ліщук Вікторія  

Вікторівна 

начальник відділу Міністерства фінансів 

України 

Рудь Володимир  

Іванович 

 

головний спеціаліст лікувально-

профілактичного відділу військово-

медичного  Департаменту Міністерства 

оборони України 

Левчук Тетяна  

Іванівна  

 

начальник відділу трудової політики та 

соціального захисту Міністерства 

енергетики та вугільної промисловості 

України 

Височанська Марія  

Григорівна  

 

начальник відділу бібліотек Управління 

соціокультурного розвитку регіонів 

Міністерства культури України 

Гонська Оксана  

Петрівна  

головний спеціаліст відділу взаємодії  з 

Верховною Радою України Міністерства 

культури України 

Назаренко Вікторія  

Миколаївна 

генеральний секретар ВГСПО 

«Національна Асамблея інвалідів 

України» 

Ампілогова Оксана  

Петрівна 

громадська організація «Юридична 

сотня» 

Василенко Леся 

Володимирівна 

громадська організація «Юридична 

сотня» 

Ткаченко Сергій  член громадської організації «Центральна 
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Михайлович Рада Сотень Майдану» 

Мойсеєва Ангеліна  

Вікторівна  

заступник Голови Ради Організації 

ветеранів України 

Карпенко Вадим  

Вікторович  

 

голова виконавчого комітету  

Всеукраїнської  спілки громадських 

організацій  «Конфедерація громадських 

організацій інвалідів» 

Шамрай Віктор  

Іванович  

заступник Голови Всеукраїнської спілки 

ветеранів війни 

Хімко Петро  

Володимирович  

 

інженер Ресурсного центру освітніх 

інформаційних технологій для осіб з 

особливими потребами Національного 

Університету «Львівська політехніка» 

Миколаюк Вікторія  

Леонідівна  

супроводжуюча 

Зубрицька Олеся  

Михайлівна 

 

 

помічник-консультант народного 

депутата України О.Третьякова 

Новак Наталія  

Іванівна 

помічник-консультант народного 

депутата України М.Бурбака 

Гламазда Олена  

Петрівна 

помічник-консультант народного 

депутата України М.Бурбака 

Назарук Ігор 

Олексійович 

 

 

помічник-консультант народного 

депутата України Ю.Шухевича 

 

 

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 внесення змін до Закону України "Про статус 

ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" (щодо розширення пільг 

учасникам бойових дій, інвалідам та учасникам війни, особам, на яких 

поширюється чинність цього закону) (реєстр.№ 2522а, проект                            

н.д. І.Артюшенка) 

 Доповідає: Артюшенко Ігор Андрійович – автор 

Супроводжує: Мельничук Наталія Петрівна – 

заступник завідувача секретаріату Комітету 

 

3. Інформація Міністерства оборони України про вжиті заходи щодо 

забезпечення лікування за кордоном Героя України майора Петраківського О.П. 

 Доповідає та супроводжує: Ляшенко Олег 

Олександрович – заступник директора військово-

медичного  Департаменту Міністерства оборони 

України 
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4. Інформація Державної служби України у справах ветеранів війни та 

учасників антитерористичної операції про вжиті заходи щодо забезпечення 

виконання бюджетних програм з питань соціального захисту учасників 

антитерористичної операції, відповідальним виконавцем яких є Служба 

 Доповідає: Мальцев Ігор Всеволодович - заступник 

директора Департаменту -начальник управління по 

роботі  з ветеранами Державної служби України у 

справах ветеранів війни та учасників 

антитерористичної операції 

Супроводжує: Бойко Тетяна Володимирівна – 

головний консультант секретаріату Комітету 

 

 5. Про проект Закону про соціальний захист священнослужителів, які 

здійснювали діяльність із задоволення релігійних потреб військовослужбовців 

військових формувань України у районі ведення бойових дій чи 

антитерористичної операції (реєстр. № 2993, доопрацьований, проект                           

н.д. С.Семенченка) 

 Доповідає: Шамбір Наталія Василівна – завідувач 

секретаріату Комітету 

Супроводжує: Бойко Тетяна Володимирівна 

 

6. Про проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо розширення доступу сліпих, осіб з порушеннями зору і хворих на 

дислексію до виданих творів у спеціальному форматі (реєстр.№ 2368а, проект 

н.д. Л.Гриневич, Л.Денісової, М. Княжицького, Ю-Б.Шухевича, О.Третьякова) 

 Доповідає: Третьяков Олександр Юрійович – автор 

Супроводжує: Бєліцька Тетяна Михайлівна – 

головний консультант секретаріату Комітету 

 

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

пільг з оплати житлово-комунальних послуг (реєстр. № 3313, проект н.д. 

Н.Королевської, Ю.Солода) 

 Доповідає: Королевська Наталія Юріївна – автор 

Супроводжує: Мельничук Наталія Петрівна 

 

 8. Про затвердження рішення Комітету за результатами проведення 

розширеного засідання на тему: «Забезпечення рівного доступу людей з 

інвалідністю до правосуддя» (25 листопада 2015 року) 

 Доповідає: Третьяков Олександр Юрійович – 

голова Комітету 

Супроводжує: Степіна Ірина Григорівна – 

головний консультант секретаріату Комітету 
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1. СЛУХАЛИ: 

Інформацію голови Комітету Третьякова Олександра Юрійовича про 

обрання  секретаря  засідання Комітету. 

 

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

 

ГОЛОСУВАЛИ:  «за» - 6 (одноголосно), 

                                «проти» - 0,  

                                «утрималися» - 0. 

 

ВИРІШИЛИ: обрати секретарем засідання Комітету члена Комітету 

Загорія Гліба Володимировича. 

 

 

2. СЛУХАЛИ:  
Інформацію автора законопроекту Артюшенка Ігоря Андрійовича про 

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

гарантії їх соціального захисту" (щодо розширення пільг учасникам бойових дій, 

інвалідам та учасникам війни, особам, на яких поширюється чинність цього 

закону) (реєстр.№ 2522а). 

 

ВИСТУПИЛИ: Бурбак М.Ю.,  Шухевич Ю-Б.Р., Рибчинський Є.Ю., 

Третьяков О.Ю. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  «за» - 6 (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 розширення пільг учасникам бойових дій, 

інвалідам та учасникам війни, особам, на яких поширюється чинність цього 

закону (реєстр. № 2522а), поданий народним депутатом України             

Артюшенком І.А., за результатами розгляду в першому читанні повернути 

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

 

 

3. СЛУХАЛИ: 

Інформацію заступника директора військово-медичного Департаменту 

Міністерства оборони України Ляшенка Олега Олександровича про вжиті заходи 

щодо забезпечення лікування за кордоном Героя України майора          

Петраківського О.П. 

 

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

Рибчинський Є.Ю., Третьяков О.Ю. 
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ГОЛОСУВАЛИ:  «за» - 6 (одноголосно), 

                                           «проти» - 0,  

                                 «утрималися» - 0. 

 

ВИРІШИЛИ: Інформацію взяти до відома. 

 

 

4. СЛУХАЛИ: 

Інформацію заступника директора Департаменту -начальник управління по 

роботі  з ветеранами Державної служби України у справах ветеранів війни та 

учасників антитерористичної операції Мальцева Ігоря Всеволодовича про вжиті 

заходи щодо забезпечення виконання бюджетних програм з питань соціального 

захисту учасників антитерористичної операції, відповідальним виконавцем яких є 

Служба. 

 

ВИСТУПИЛИ: Бурбак М.Ю., Тарасова О.С., Рибчинський Є.Ю.,    

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

 

ГОЛОСУВАЛИ:  «за» - 6 (одноголосно), 

                                «проти» - 0,  

                                «утрималися» - 0. 

 

ВИРІШИЛИ: 1. Інформацію Державної служби України у справах 

ветеранів війни та учасників антитерористичної операції взяти до відома. 

2. На наступному засіданні Комітету розглянути питання стану виконання у 

2015 році всіх бюджетних програм в частині соціального захисту окремих 

категорій осіб відповідно до предмету відання Комітету (рішення додається). 

 

 

5. СЛУХАЛИ: 

Інформацію завідувача секретаріату Комітету Шамбір Наталія Василівна 

про проект Закону про соціальний захист священнослужителів, які здійснювали 

діяльність із задоволення релігійних потреб військовослужбовців військових 

формувань України у районі ведення бойових дій чи антитерористичної операції 

(реєстр. № 2993). 

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

 
ГОЛОСУВАЛИ:  «за» - 6 (одноголосно), 

                                «проти» - 0,  

                                «утрималися» - 0. 

 

ВИРІШИЛИ: рекомендувати Верховній Раді України проект Закону 

України про соціальний захист священнослужителів, які здійснювали діяльність із 

задоволення релігійних потреб військовослужбовців військових формувань 

України у районі ведення бойових дій чи антитерористичної операції (реєстр.     
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№ 2993, доопрацьований), поданий народним депутатом України         

Семенченком С.І., відхилити (рішення додається). 

 

 

6. СЛУХАЛИ: 

Інформацію завідувача секретаріату Комітету Шамбір Наталії Василівни 

про проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

розширення доступу сліпих, осіб з порушеннями зору і хворих на дислексію до 

виданих творів у спеціальному форматі (реєстр.№ 2368а). 

 

ВИСТУПИЛИ: Бурбак М.Ю., Шухевич Ю-Б.Р., Височанська М.Г., 

Полякова О.Ю., Третьяков О.Ю. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  «за» - 6 (одноголосно), 

                                «проти» - 0,  

                                «утрималися» - 0. 

 

ВИРІШИЛИ: рекомендувати Верховній Раді України проект Закону 

України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

розширення доступу сліпих, осіб з порушеннями зору і хворих на дислексію до 

виданих творів у спеціальному форматі (реєстр. № 2368а від 15.07.2015 року), 

поданий народними депутатами України Гриневич Л. М., Денісовою Л. Л., 

Княжицьким М.Л., Шухевичем Ю.-Б. Р., Третьяковим О. Ю., за результатами 

розгляду у першому читанні прийняти за основу та в цілому як Закон з 

урахуванням висловленого зауваження (рішення додається). 

 

 

7. СЛУХАЛИ: 

Інформацію автора законопроекту Королевської Наталії Юріївни про проект 

Закону про внесення змін до деяких законів України щодо пільг з оплати 

житлово-комунальних послуг (реєстр. № 3313). 

 

ВИСТУПИЛИ: Музиченко В.В., Бурбак М.Ю., Загорій Г.В.,            

Шухевич Ю-Б.Р., Ліщук В.В., Мойсеєва А.В., Шамрай В.І., Третьяков О.Ю. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 6 (одноголосно), 

                                «проти» - 0,  

                                «утрималися» - 0. 

 

ВИРІШИЛИ: рекомендувати Верховній Раді України проект Закону 

України про внесення змін до деяких законів України щодо пільг з оплати 

житлово-комунальних послуг (реєстр. № 3313), поданий народними депутатами 

України Королевською Н.Ю. та Солодом Ю.В., за результатами розгляду в 

першому читанні відхилити (рішення додається). 

 

 

 

 



 8 

8. СЛУХАЛИ: 

Інформацію голови Комітету Третьякова Олександра Юрійовича про 

затвердження рішення Комітету за результатами проведення розширеного 

засідання на тему: «Забезпечення рівного доступу людей з інвалідністю до 

правосуддя» (25 листопада 2015 року). 

 

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

Рибчинський Є.Ю. 

 
ГОЛОСУВАЛИ:  «за» -  6 (одноголосно), 

                                «проти» - 0,  

                                «утрималися» - 0. 

 

ВИРІШИЛИ: 1. Інформацію щодо забезпечення рівного доступу людей з 

інвалідністю до правосуддя взяти до уваги.  

2. З метою забезпечення рівного доступу людей з інвалідністю до 

правосуддя рекомендувати:     

2.1. Комітету Верховної Ради України у справах ветеранів, учасників 

бойових дій, учасників антитерористичної операції та людей з інвалідністю разом 

з Генеральною прокуратурою України, Кабінетом Міністрів України та іншими 

зацікавленими міністерствами і відомствами опрацювати законодавчі шляхи 

врегулювання питань щодо: 

- спрямування частини коштів, сплачених у якості судового збору, на 

забезпечення архітектурної та інформаційної доступності приміщень судів для 

людей з інвалідністю та інших маломобільних груп населення;  

- відновлення пільг зі сплати судового збору для Фонду соціального 

захисту інвалідів та його територіальних відділень, громадських організацій 

інвалідів, їх підприємств, установ та організацій; 

- обов’язкової участі представників органів прокуратури під час розгляду в 

судах справ про захист прав і свобод людей з інвалідністю та осіб, позбавлених 

дієздатності (незалежно від наявності законного представника); 

- запровадження за вибором людини з інвалідністю механізму розгляду 

судом справ за місцем її проживання чи перебування; 

- забезпечення обов’язкової участі при розгляді кримінальних, цивільних, 

адміністративних справ, сторонами в яких є особи з вадами слуху, перекладача 

жестової мови, який має відповідний документ, що засвідчує його кваліфікацію, а 

також  відеофіксації його роботи. 

 2.2. Верховній Раді України, Кабінету Міністрів України, Державній 

судовій адміністрації України, обласним, Київській міській державним 

адміністраціям, органам місцевого самоврядування: 

- вжити заходів стосовно забезпечення доступності для сприйняття людьми 

з вадами зору та слуху інформації, що міститься на офіційних веб-сайтах; 

- забезпечити ознайомлення працівників та використання ними в практичній 

роботі рекомендованих правил етики спілкування з людьми з інвалідністю, 

викладених у аналітичному звіті «Аналіз забезпечення рівного доступу людей з 

особливими потребами до правосуддя», підготовленому регіональним 

громадським благодійним фондом «Право і Демократія» (додаються). 
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2.3. Державній судовій адміністрації України опрацювати 

питання щодо розгляду судових справ, стороною в яких є люди з інвалідністю, у 

архітектурно доступному приміщенні поза межами суду з використанням системи 

відеоконференцзв’язку та розглянути можливість запровадження пілотного 

проекту в одній із областей для реалізації цієї ініціативи. 

2.4. Обласним, Київській міській державним адміністраціям, органам 

місцевого самоврядування разом з громадськими об’єднаннями, які опікуються 

питаннями людей з інвалідністю, активізувати роботу щодо підвищення 

обізнаності людей з інвалідністю про їх законні права, у тому числі на доступ до 

правосуддя (рішення додається). 

 

 

 

 

Голова Комітету      О.ТРЕТЬЯКОВ 

 

 

 

Секретар засідання  Г.ЗАГОРІЙ 

   

 


