
 

 

 
 

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 № 43 
 

 

7 вересня 2016 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: Білошапка Т.І., Бойко Т.В.,         

Рибчинська Л.В., Степіна І.Г., Синявська І.Р., консультант Хмара С.М. 

 

Запрошені на засідання Комітету: 

Мальцев Ігор  

Всеволодович  

 

перший заступник голови Державної 

служби України у справах ветеранів 

війни та учасників антитерористичної 

операції 

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 
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ветеранів війни та учасників 

антитерористичної операції 

Перепелична Рената  

Ярославівна  

 

головний спеціаліст  відділу організації  

спеціальної допомоги окремим 

категоріям громадян, а також питань 

медико-соціальної експертизи 

Управління медико-соціальної  допомоги 

окремим категоріям громадян Медичного 

департаменту Міністерства охорони 

здоров'я України 

Ріяко Любов  

Миколаївна 

заступник директора Фонду соціального 

захисту інвалідів 

Ткаченко Сергій  

Михайлович  

член громадської організації «Центральна 

Рада Сотень Майдану» 

Янчевська Анна  

Володимирівна  

координатор центрів допомоги учасникам 

АТО 

Ліперіді Олексій  

Дмитрович 

координатор центрів допомоги учасникам 

АТО 

Васківнюк Сергій  

Миколайович 

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 

 

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

прав інвалідів на зарахування до навчальних закладів  (реєстр. № 4974, проект 

н.д. Д.Лубінця та ін.) 

 Доповідає: Шамбір Наталія Василівна 

Супроводжує: Степіна Ірина Григорівна – 

головний консультант секретаріату Комітету 
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3. Про проект Закону про внесення змін до Закону України "Про правовий 

статус та вшанування пам'яті борців за незалежність України у ХХ столітті" 

(щодо уточнення статусу борців за незалежність України у ХХ столітті та 

свободи історичних досліджень) (реєстр. № 4975, проект н.д. І.Гриніва) 

 Доповідає: Третьяков Олександр Юрійович – 

голова Комітету 

Супроводжує: Самойлюк Олена Григорівна – 

заступник завідувача секретаріату Комітету 

 

4. Про проект Закону про внесення змін до статті 1 Закону України "Про 

правовий статус та вшанування пам'яті борців за незалежність України у ХХ 

столітті" щодо уточнення статусу борців за незалежність України у ХХ столітті 

(реєстр. № 4975-1, проект н.д. Ю-Б. Шухевича) 

 Доповідає: Шухевич Юрій-Богдан Романович – 

автор 

Супроводжує: Самойлюк Олена Григорівна  

5. Про стан реалізації  Закону України «Про внесення змін до Закону 

України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" щодо 

статусу осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність 

України»    № 291 в частині встановлення статусу інваліда війни добровольцям 

(волонтерам), які отримали поранення, каліцтво в зв’язку з участю в АТО 

 Доповідає: Шамбір Наталія Василівна  

Супроводжує: Бойко Тетяна Володимирівна – 

головний консультант секретаріату Комітету 

6. Про стан підготовки до проведення парламентських слухань на тему: 

"Державні гарантії соціального захисту учасників антитерористичної операції, 

Революції Гідності та членів їхніх родин: стан і перспективи" (19 жовтня       2016 

року) 

 Доповідає: Шамбір Наталія Василівна  

7. Про розгляд листа Комітету з питань соціальної політики, зайнятості та 

пенсійного забезпечення від 19 липня 2016 року щодо проведення спільного 

засідання 

 Доповідає: Шамбір Наталія Василівна  

 

 

1. СЛУХАЛИ: 

Інформацію голови Комітету Третьякова Олександра Юрійовича про 

обрання  секретаря  засідань Комітету на п’яту сесію восьмого скликання. 

 

ВИСТУПИЛИ: Загорій Г.В., Бурбак М.Ю., Шухевич Ю-Б.Р. 
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ГОЛОСУВАЛИ:  «за» - 6 (одноголосно), 

                                «проти» - 0,  

                                «утрималися» - 0. 

 

ВИРІШИЛИ: на п’яту сесію восьмого скликання обрати секретарем 

засідань Комітету заступника голови Комітету Гаврилюка Михайла Віталійовича. 

 

2. СЛУХАЛИ:  
Інформацію завідувача секретаріату Комітету Шамбір Наталії Василівни 

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

інвалідів на зарахування до навчальних закладів  (реєстр. № 4974). 

 

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

Шухевич Ю-Б.Р., 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 прав інвалідів на 

зарахування до навчальних закладів (реєстр. № 4974 від 13.07.2016 р.), поданий 

народними депутатами України Лубінцем Д.В. та іншими, за результатами 

розгляду у першому читанні повернути суб’єктам права законодавчої ініціативи 

на доопрацювання (рішення додається). 

 

 

3. СЛУХАЛИ: 

Інформацію голови Комітету Третьякова Олександра Юрійовича щодо 

зняття з розгляду проекту Закону про проект Закону про внесення змін до Закону 

України "Про правовий статус та вшанування пам'яті борців за незалежність 

України у ХХ столітті" (щодо уточнення статусу борців за незалежність України у 

ХХ столітті та свободи історичних досліджень) (реєстр. № 4975) на підставі  

відповідного прохання автора законопроекту. 

 

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

Загорій Г.В. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  «за» - 6 (одноголосно), 

                                           «проти» - 0,  

                                 «утрималися» - 0. 

 

ВИРІШИЛИ: проект Закону про внесення змін до Закону України "Про 

правовий статус та вшанування пам'яті борців за незалежність України у ХХ 

столітті" (щодо уточнення статусу борців за незалежність України у ХХ столітті 

та свободи історичних досліджень) (реєстр. № 4975) зняти з розгляду. 
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4. СЛУХАЛИ: 

Інформацію автора законопроекту Шухевича Юрія-Богдана Романовича про 

проект Закону про внесення змін до статті 1 Закону України "Про правовий статус 

та вшанування пам'яті борців за незалежність України у ХХ столітті" щодо 

уточнення статусу борців за незалежність України у ХХ столітті                   

(реєстр. № 4975-1). 

 

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

Третьяков О.Ю. 

 
ГОЛОСУВАЛИ:  «за» - 6 (одноголосно), 

                                «проти» - 0,  

                                «утрималися» - 0. 

 

 ВИРІШИЛИ: перенести розгляд питання на одне з наступних засідань 

Комітету  у зв’язку зі зняттям з розгляду законопроекту  реєстр. № 4975. 

 

 

5. СЛУХАЛИ: 

Інформацію завідувача секретаріату Комітету Шамбір Наталії Василівни 

про стан реалізації  Закону України «Про внесення змін до Закону України "Про 

статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" щодо статусу осіб, які 

захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України»    № 291 

в частині встановлення статусу інваліда війни добровольцям (волонтерам), які 

отримали поранення, каліцтво в зв’язку з участю в АТО. 

 

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

Ліперіді О.Д., Рибчинський Є.Ю., Загорій Г.В.,   Третьяков О.Ю 

 
ГОЛОСУВАЛИ:  «за» - 6 (одноголосно), 

                                «проти» - 0,  

                                «утрималися» - 0. 

 

 ВИРІШИЛИ: 1.Інформацію взяти до відома. 

2. Надалі тримати на контролі питання реалізації Закону України 

«Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» в частині 

надання статусу інваліда війни працівникам підприємств, установ, 

організацій, добровольцям, волонтерам (рішення додається). 

 

 

6. СЛУХАЛИ: 

Інформацію завідувача секретаріату Комітету Шамбір Наталії Василівни 

про стан підготовки до проведення парламентських слухань на тему: "Державні 

гарантії соціального захисту учасників антитерористичної операції, Революції 

Гідності та членів їхніх родин: стан і перспективи" (19 жовтня       2016 року). 
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ВИСТУПИЛИ: Шухевич Ю- Б.Р., Бурбак М.Ю., Рибчинський 

Є.Ю.,  Загорій Г.В.,   Третьяков О.Ю   

 
ГОЛОСУВАЛИ:  «за» - 6 (одноголосно), 

                                «проти» - 0,  

                                «утрималися» - 0. 

 

 ВИРІШИЛИ: 1. Затвердити План заходів секретаріату Комітету з 

підготовки до проведення  19 жовтня 2016 року парламентських слухань на тему: 

«Державні гарантії соціального захисту учасників антитерористичної операції, 

Революції Гідності та членів їхніх родин: стан і перспективи» та затвердження їх 

результатів. 

2. Підтримати пропозицію про забезпечення всіх організаційних заходів, 

пов'язаних з підготовкою до парламентських слухань, без створення відповідної 

робочої групи (рішення додається). 

 

 

7. СЛУХАЛИ: 

Інформацію завідувача секретаріату Комітету Шамбір Наталії Василівни 

про розгляд листа Комітету з питань соціальної політики, зайнятості та 

пенсійного забезпечення від 19 липня 2016 року щодо проведення спільного 

засідання. 

 

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

Загорій Г.В.,   Третьяков О.Ю   

 
ГОЛОСУВАЛИ:  «за» - 6 (одноголосно), 

                                «проти» - 0,  

                                «утрималися» - 0. 

 

ВИРІШИЛИ: 1. Розглянути питання щодо соціального захисту ветеранів 

праці та інших осіб похилого віку в Україні на засіданні Комітету 21 вересня 2016 

року; 

2. Запросити членів Комітету з питань соціальної політики, зайнятості та 

пенсійного забезпечення  взяти участь у обговоренні зазначеного питання 

(рішення додається). 

 

 

Голова Комітету  О.ТРЕТЬЯКОВ 

 

          

 

Секретар засідання, 

заступник голови Комітету                                   М.ГАВРИЛЮК  


