
 

 

 
 

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 № 32 
 

 

19 лютого  2016 року 

 

 

(вул.Банкова, 6/8, кім.319, о 13.00) 

 

 

 

 

Головує: Бурбак М.Ю. – перший заступник голови Комітету. 

 

Присутні члени Комітету: Гаврилюк М.В., Загорій Г.В.,           

Рибчинський Є.Ю., Третьяков О.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: Бойко Т.В., Степіна І.Г., Рибчинська Л.В., 

старший консультант Синявська І.Р. 

 

 

Запрошені на засідання Комітету: 

Барна Олег  

Степанович 

народний депутат України 

Шевченко Василь  

Васильович 

перший заступник Міністра соціальної 

політики України 

Маредова Ганна  

Хаджикулієвна  

начальник управління правового аналізу 

та експертизи Координаційного центру з 

надання правової допомоги Міністерства 

юстиції України 

Тарасова Олександра  

Станіславівна 

начальник управління у справах 

ветеранів та учасників АТО Міністерства 

соціальної політики України 
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Волох Віктор  

Миколайович  

 

заступник директора – начальник відділу 

Департаменту кадрового забезпечення 

Адміністрації Державної служби 

спеціального зв’язку та захисту 

інформації України   

Кучук Руслан  

Миколайович  

заступник директора Департаменту по 

роботі з ветеранами війни та учасниками 

АТО – начальник відділу організаційно-

методичного забезпечення з питань 

надання пільг та житлового забезпечення 

Державної служби України у справах 

ветеранів війни та учасників 

антитерористичної операції 

Мальцев Ігор  

Всеволодович  

заступник директора Департаменту-

начальник управління по роботі  з 

ветеранами Державної служби України у 

справах ветеранів війни та учасників 

антитерористичної операції 

Іскрик Михайло  

Сергійович 

начальник відділу кадрового обліку та 

нагородження Адміністрації Державної 

спеціальної служби транспорту України 

Вовк Юрій  

Васильович  

начальник управління кадрів Служби 

зовнішньої розвідки України 

Кавюк Василь  

Юрійович  

лікар відділення планування медичного 

забезпечення Медичного центру 

Державної служби спеціального зв’язку 

та захисту інформації України 

Щербінін Олександр  

Миколайович  

 

заступник директора Департаменту 

соціальної та гуманітарної політики 

Міністерства оборони України 

Степанюк Віталій  

Ростиславович  

 

начальник управління по використанню 

земель сільськогосподарського 

призначення, удосконалення земельних 

відносин Міністерства аграрної політики 

та продовольства України 

Герод Євгеній  

Петрович  

 

начальник відділу Управління у справах 

учасників АТО  Міністерства внутрішніх 

справ України  

Давиденко Дмитро  

Васильович 

 

заступник начальника відділу 

Департаменту кадрового забезпечення  

Національної поліції України 

Данілов Ігор  

Олександрович 

начальник відділу методології доходів 

єдиного внеску та податків і зборів з 

фізичних осіб Державної фіскальної 

служби України 
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Казнодій Вячеслав  

Васильович  

 

заступник директора – начальник відділу 

юридичного Департаменту Адміністрації 

Державної служби спеціального зв’язку 

та захисту інформації України 

Хомутський Андрій  

Вікторович  

начальник відділу податків з доходів 

фізичних осіб Міністерства фінансів 

України 

Кравченко Андрій  

Іванович 

заступник начальника штабу АТЦ при 

Службі безпеки України 

Непом’ящий Микола 

Володимирович  

 

керівник соціально-реабілітаційної 

служби громадської організації 

«Центральна Рада Сотень Майдану» 

Ампілогова Оксана  

Петрівна 

громадська організація «Юридична 

сотня» 

Ткаченко Сергій  

Михайлович 

член громадської організації «Центральна 

Рада Сотень Майдану» 

Мамонтов Ігор  

Олександрович  

 

помічник-консультант народного 

депутата України Шухевича               

Юрія-Богдана Романовича 

Вавриш Роман  

Васильович 

помічник-консультант народного 

депутата України І. Васюника 

Зубрицька Олеся  

Михайлівна 

 

 

помічник-консультант народного 

депутата України О.Третьякова 

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: Бурбак Максим Юрійович – перший 

заступник голови 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 надання статусу учасника 

бойових дій (реєстр. № 3712, проект н.д. О.Барни) 

 Доповідає: Барна Олег Степанович – автор 

Супроводжує: Бойко Тетяна Володимирівна – 

головний консультант секретаріату Комітету 
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3. Про проект Закону про правовий статус і соціальні гарантії учасників 

добровольчих збройних формувань в Україні (реєстр. № 3707,  проект н.д.               

Ю-Б. Шухевича та ін.) 

 Доповідає: за дорученням автора – Мамонтов Ігор 

Олександрович – помічник-консультант народного 

депутата України Шухевича Юрія-Богдана 

Романовича  

Супроводжує: Мельничук Наталія Петрівна – 

заступник завідувача секретаріату Комітету 

 

4. Про проект Закону про внесення змін до пункту 169.1 статті 169 

Податкового кодексу України щодо податкової соціальної пільги для учасників 

бойових дій (реєстр. № 2096а, проект н.д. І.Васюника) 

 Доповідає: за дорученням автора – Вавриш Роман 

Васильович – помічник-консультант народного 

депутата України І. Васюника 

Супроводжує: Бойко Тетяна Володимирівна 

 

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

спрощення доступу до безоплатної правової допомоги та підвищення якості її 

надання (реєстр. № 3044, Урядовий законопроект) 

 Доповідає: Маредова Ганна Хаджикулієвна – 

начальник управління правового аналізу та експертизи 

Координаційного центру з надання правової допомоги 

Міністерства юстиції України 

Супроводжує: Мельничук Наталія Петрівна 

 

Про проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо 

спрощення доступу до безоплатної правової допомоги та підвищення якості її 

надання (рестр. № 3044-1, проект н.д. Н.Королевської, Ю.Солода) 

 Доповідає: Бурбак Максим Юрійович – перший 

заступник голови Комітету  

Супроводжує: Мельничук Наталія Петрівна 

 

6. Про проект Закону про внесення зміни до статті 12 Закону України "Про 

статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" щодо додаткових прав на 

першочергове відведення земельної ділянки для індивідуального житлового 

будівництва, садівництва і городництва членам сімей та батькам учасників 

бойових дій (реєстр. № 3727, проект н.д. В.Парасюка) 

 Доповідає: Бурбак Максим Юрійович – перший 

заступник голови Комітету 

Супроводжує: Бойко Тетяна Володимирівна 

 

 

1. СЛУХАЛИ: 

Інформацію першого заступника голови Комітету Бурбака Максима 

Юрійовича про обрання  секретаря  засідання Комітету. 
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ВИСТУПИЛИ: Шухевич Ю-Б.Р., Рибчинський Є.Ю., Загорій Г.В. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  «за» - 6 (одноголосно), 

                                «проти» - 0,  

                                «утрималися» - 0. 

 

ВИРІШИЛИ: обрати секретарем засідання Комітету заступника голови 

Комітету Гаврилюка Михайла Віталійовича. 

 

 

2. СЛУХАЛИ:  

Інформацію автора законопроекту Барни Олега Степановича про проект 

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

їх соціального захисту" щодо надання статусу учасника бойових дій (реєстр.        

№ 3712). 

 

ВИСТУПИЛИ: Щербінін О.М., Мальцев І.В., Шухевич Ю-Б.Р., 

Рибчинський Є.Ю.,  Василенко Л., Третьяков О.Ю., Бурбак М.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 надання статусу учасника бойових дій 

(реєстр.№ 3712 від 23.12.2015 року), поданий народним депутатом України 

Барною О.С., за результатами розгляду в першому читанні повернути суб’єкту 

права законодавчої ініціативи на доопрацювання (рішення додається). 

 

 

3. СЛУХАЛИ: 

Інформацію помічника-консультанта народного депутата України              

Ю-Б.Шухевича Мамонтова Ігоря Олександровича про  проект Закону про 

правовий статус і соціальні гарантії учасників добровольчих збройних формувань 

в Україні (реєстр. № 3707). 

 

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

 

ГОЛОСУВАЛИ:  «за» - 6 (одноголосно), 

                                           «проти» - 0,  

                                 «утрималися» - 0. 

 

ВИРІШИЛИ: рекомендувати Верховній Раді України проект Закону 

України про правовий статус і соціальні гарантії учасників добровольчих збройних 

формувань в Україні (реєстр. № 3707), поданий народними депутатами України                                    

Шухевичем Ю-Б.Р., Білецьким А.Є., Петренком О.М., за результатами розгляду у 
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першому читанні направити суб’єктам права законодавчої 

ініціативи на доопрацювання (рішення додається). 

 

 

4. СЛУХАЛИ: 

Інформацію помічника-консультанта народного депутата України                 

І. Васюника Вавриша Романа Васильовича про проект Закону про внесення змін 

до пункту 169.1 статті 169 Податкового кодексу України щодо податкової 

соціальної пільги для учасників бойових дій (реєстр. № 2096а). 

 

ВИСТУПИЛИ: Шевченко В.В., Бурбак М.Ю. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  «за» - 6 (одноголосно), 

                                «проти» - 0,  

                                «утрималися» - 0. 

 

ВИРІШИЛИ: рекомендувати Верховній Раді України проект Закону 

України про внесення змін до пункту 169.1 статті 169 Податкового кодексу 

України щодо податкової соціальної пільги для учасників бойових дій (реєстр.     

№ 2096а від 17.06.2015 року), поданий народним депутатом України Васюником 

І.В., за результатами розгляду у першому читанні прийняти за основу із 

подальшим коригуванням дати набрання ним чинності  у відповідності до вимог 

Бюджетного Кодексу України (рішення додається). 

 

 

5. СЛУХАЛИ: 

Інформацію начальника управління правового аналізу та експертизи 

Координаційного центру з надання правової допомоги Міністерства юстиції 

України Маредової Ганни Хаджикулієвни про проект Закону про внесення змін 

до деяких законів України щодо спрощення доступу до безоплатної правової 

допомоги та підвищення якості її надання (реєстр. № 3044). 

 

Інформацію першого заступника голови Комітету Бурбака Максима 

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

спрощення доступу до безоплатної правової допомоги та підвищення якості її 

надання (рестр. № 3044-1). 

 

ВИСТУПИЛИ: Шамбір Н.В., Бурбак М.Ю., Рибчинський Є.Ю.,         

Загорій Г.В. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  «за» - 6 (одноголосно), 

                                «проти» - 0,  

                                «утрималися» - 0. 

 

ВИРІШИЛИ: рекомендувати Верховній Раді України проект Закону 

України про внесення змін до деяких законів України щодо спрощення доступу 

до безоплатної правової допомоги та підвищення якості її надання (реєстр.           

№ 3044), поданий Кабінетом Міністрів України, за результатами розгляду в 
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першому читанні прийняти за основу, а проект Закону України про 

внесення змін до деяких законів України щодо спрощення доступу до безоплатної 

правової допомоги та підвищення якості її надання (реєстр. № 3044-1), поданий 

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

результатами розгляду в першому читанні відхилити (рішення додається). 

 

 

6. СЛУХАЛИ: 

Інформацію першого заступника голови Комітету Бурбака Максима 

Юрійовича про перенесення на наступне засідання Комітету проекту Закону про 

внесення зміни до статті 12 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії 

їх соціального захисту" щодо додаткових прав на першочергове відведення 

земельної ділянки для індивідуального житлового будівництва, садівництва і 

городництва членам сімей та батькам учасників бойових дій (реєстр. № 3727) у 

зв’язку з відсутністю автора. 

 

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

 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  «за» - 6 (одноголосно), 

                                «проти» - 0,  

                                «утрималися» - 0. 

 

ВИРІШИЛИ: перенести розгляд питання на одне з наступних засідань 

Комітету. 

 

 

Перший заступник  

голови Комітету  М.БУРБАК 

 

          

  Секретар засідання, 

  заступник голови Комітету  М.ГАВРИЛЮК 

  

 


