
 

 

 
 

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 № 42 
 

 

13  липня  2016 року 

 

 

(вул.Банкова, 6/8, кім.319, о 13.00) 

 

 

 

 

Головує: Третьяков О.Ю. – голова Комітету. 

 

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

Шухевич Ю-Б.Р. 

 

Відсутні: Бойко Ю.А., Рибчинський Є.Ю. 

  

Від секретаріату Комітету:  завідувач  секретаріату   Комітету         

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

Самойлюк О.Г., головні консультанти: Бойко Т.В., Рибчинська Л.В., Степіна І.Г., 

Синявська І.Р., консультант Хмара С.М. 

 

Запрошені на засідання Комітету: 

Мущинін Віталій  

Вадимович 

заступник Міністра соціальної політики 

України 

Дерев’янко Артур  

Валентинович  

 

Голова Державної служби України у 

справах ветеранів війни та учасників 

антитерористичної операції 

Артюх Сергій  

Олександрович  

директор Фонду соціального захисту 

інвалідів 

Ріяко Любов  

Миколаївна 

заступник директора Фонду соціального 

захисту інвалідів 

Руденко Валентина  

Іванівна  

головний  спеціаліст Департаменту 

гуманітарної та соціальної політики 
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 Секретаріату Кабінету Міністрів України 

Батенко Валерій  

Іванович  

помічник Голови Державної служби 

України у справах ветеранів війни та 

учасників антитерористичної операції 

Тарасова Олександра  

Станіславівна  

 

начальник Управління у справах 

ветеранів та учасників АТО Міністерства 

соціальної політики України 

Фартушна Олена  

Володимирівна  

  

 

заступник начальника Управління у 

справах людей похилого віку та надання 

соціальних послуг – начальник відділу 

Міністерства соціальної політики 

України 

Лапа Сергій  

Васильович   

 

директор Департаменту по роботі з 

ветеранами війни та учасниками 

Державної служби України у справах 

ветеранів війни та учасників 

антитерористичної операції 

Куцик Алла  

Миколаївна  

 

головний спеціаліст секретаріату 

Уповноваженого Президента  України з 

прав людей з інвалідністю 

Янчевська Анна  

Володимирівна  

координатор центрів допомоги учасникам 

АТО 

Ліперіді Олексій  

Дмитрович 

координатор центрів допомоги учасникам 

АТО 

Новак Наталія  

Іванівна 

помічник-консультант народного 

депутата України М.Бурбака 

Зубрицька Олеся  

Михайлівна 

 

 

помічник-консультант народного 

депутата України О.Третьякова 

Тарновецька Леся 

Петрівна 

 

 

помічник-консультант народного 

депутата України Г.Загорія 

Гламазда Олена  

Петрівна 

помічник-консультант народного 

депутата України М.Бурбака 

Назарук Ігор  

Олексійович 

помічник-консультант народного 

депутата України Ю.Шухевича 

Мамонтов Ігор  

Олександрович  

 

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 
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2. Про проект Закону про внесення змін до Закону України "Про соціальні 

послуги" (щодо надання соціальних послуг з догляду за інвалідом)  (реєстр. № 

4853, проект н.д. О.Мусія та ін.) 

 Доповідає: Шухевич Юрій-Богдан Романович – 

автор 

Супроводжує: Синявська Інна Русланівна – 

головний консультант секретаріату Комітету 

 

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

ратифікацію Конвенції про права інвалідів і Факультативного протоколу до неї"  

(реєстр. № 0102, Урядовий законопроект) 

 Доповідає: Мущинін Віталій Вадимович – 

заступник Міністра соціальної політики України 

Супроводжує: Шамбір Наталія Василівна 

 

4. Про стан виконання у 2016 році бюджетних програм з питань 

соціального захисту учасників антитерористичної операції та людей з 

інвалідністю, відповідальними виконавцями яких є Державна служба України у 

справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції, Фонд 

соціального захисту інвалідів  та Міністерство соціальної політики України   

 Доповідає: Шамбір Наталія Василівна  

Супроводжує: Бойко Тетяна Володимирівна – 

головний консультант секретаріату Комітету 

 

 

1. СЛУХАЛИ: 

Інформацію голови Комітету Третьякова Олександра Юрійовича про 

обрання  секретаря  засідання Комітету. 

 

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

 

ГОЛОСУВАЛИ:  «за» - 5 (одноголосно), 

                                «проти» - 0,  

                                «утрималися» - 0. 

 

ВИРІШИЛИ: обрати секретарем засідання Комітету члена Комітету 

Загорія Гліба Володимировича. 

 

 

2. СЛУХАЛИ:  
Інформацію співавтора законопроекту Шухевича Юрія-Богдана Романовича 

про проект Закону про внесення змін до Закону України "Про соціальні послуги" 

(щодо надання соціальних послуг з догляду за інвалідом)  (реєстр. № 4853). 

 

ВИСТУПИЛИ: Мущинін В.В., Бурбак М.Ю.,  Третьяков О.Ю. 
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ГОЛОСУВАЛИ:  «за» - 5 (одноголосно),  

                                «проти» - 0,  

                                «утрималися» - 0. 

 

ВИРІШИЛИ: рекомендувати Верховній Раді України проект Закону 

України про внесення змін до Закону України "Про соціальні послуги" щодо 

надання соціальних послуг з догляду за інвалідом (реєстр. № 4853 від 17.06.2016 

р.), поданий народними депутатами України О.Мусієм та іншими, за результатами 

розгляду у першому читанні повернути суб'єктам права законодавчої ініціативи 

на доопрацювання (рішення додається). 

 

 

3. СЛУХАЛИ: 

Інформацію заступника Міністра соціальної політики України Мущиніна 

Віталія Вадимовича про проект Закону про внесення зміни до Закону України 

"Про ратифікацію Конвенції про права інвалідів і Факультативного протоколу до 

неї"  (реєстр. № 0102). 

 

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

 

ГОЛОСУВАЛИ:  «за» - 5 (одноголосно), 

                                           «проти» - 0,  

                                 «утрималися» - 0. 

 

ВИРІШИЛИ: рекомендувати Верховній Раді України проект Закону про 

внесення зміни до Закону України "Про ратифікацію Конвенції про права 

інвалідів і Факультативного протоколу до неї" (реєстр. № 0102), поданий 

Кабінетом Міністрів України, за результатами розгляду у першому читанні 

прийняти за основу і в цілому як закон (рішення додається). 

 

 

4. СЛУХАЛИ: 

Інформацію завідувача секретаріату Комітету Шамбір Наталії Василівни 

про стан виконання у 2016 році бюджетних програм з питань соціального захисту 

учасників антитерористичної операції та людей з інвалідністю, відповідальними 

виконавцями яких є Державна служба України у справах ветеранів війни та 

учасників антитерористичної операції, Фонд соціального захисту інвалідів  та 

Міністерство соціальної політики України. 

 

ВИСТУПИЛИ: Мущинін В.В., Тарасова О.С., Шухевич Ю-Б.Р.,        

Ліперіді О.Д., Артюх С.О., Третьяков О.Ю. 

 
ГОЛОСУВАЛИ:  «за» - 5 (одноголосно), 

                                «проти» - 0,  

                                «утрималися» - 0. 
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 ВИРІШИЛИ: 1. Інформацію про стан виконання у I півріччі 2016 

року бюджетних програм з питань соціального захисту учасників 

антитерористичної операції та людей з інвалідністю  взяти до відома. 

2. Звернутися до Міністерства соціальної політики України щодо 

необхідності у найкоротший термін: 

- забезпечити проведення у 2016 році засідання робочої групи Міністерства 

соціальної політики України з питань надання державної допомоги організаціям 

та підприємствам громадських організацій інвалідів щодо розгляду питань в 

частині надання організаціям та підприємствам громадських організацій інвалідів 

цільової позики, фінансової допомоги на поворотній і безповоротній основі, 

дотацій за рахунок коштів Фонду соціального захисту інвалідів; 

- взяти на контроль питання забезпечення закупівлі послуг (путівок) із 

санаторно-курортного лікування в санаторно-курортних закладах інвалідів 

загального захворювання та інвалідів з дитинства, послуг (путівок) без лікування 

в санаторно-курортних закладах для громадян, що супроводжують інвалідів I 

групи (за винятком інвалідів з наслідками травм і захворюваннями хребта та 

спинного мозку), структурними підрозділами з питань соціального захисту 

населення районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій, 

виконавчими органами міських рад з урахуванням змін, внесених постановою 

Кабінету Міністрів України від 24.02.2016 №140 «Про внесення змін до Порядку 

забезпечення санаторно-курортними путівками деяких категорій громадян 

структурними підрозділами з питань соціального захисту населення районних, 

районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій, виконавчими органами 

міських рад»;  

- опрацювати пропозиції, у тому числі законодавчі, щодо шляхів виконання 

вимог законодавства в частині забезпечення осіб з інвалідністю автомобілями. 

3. Звернутись до Прем’єр-міністра України щодо вжиття невідкладних 

заходів для забезпечення виконання державних гарантій по забезпеченню житлом 

сімей загиблих військовослужбовців, які брали безпосередню участь в 

антитерористичній операції, а також інвалідів I - II групи з числа 

військовослужбовців, які брали участь у зазначеній операції, та потребують 

поліпшення житлових умов, за рахунок коштів бюджетної програми по КПКВК 

2511120. 

4. Питання про стан реалізації бюджетних програм з питань соціального 

захисту учасників антитерористичної операції та людей з інвалідністю, головним 

розпорядником яких є Міністерство соціальної політики України, винести на 

розгляд Комітету за підсумками 9-ти місяців 2016 року (рішення додається). 

 

 

 

 

Голова Комітету  О.ТРЕТЬЯКОВ 

 

          

 

  Секретар засідання Г.ЗАГОРІЙ 


