
 

 

 
 

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 № 45 
 

 

16  листопада  2016 року 

 
 

(вул.Грушевського, 18/2, кім.12, 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: 

 

Бахтеєва Тетяна  

Дмитрівна 

народний депутат України 

Сисоєнко Ірина  

Володимирівна 

народний депутат України 

Федорович Наталія  

Володимирівна  

заступник Міністра соціальної політики 

України 

Мальцев Ігор  

Всеволодович  

 

перший заступник Голови Державної служби 

України у справах ветеранів війни та 

учасників антитерористичної операції 

 



 2 

Полякова Оксана  

Юріївна  

директор Департаменту соціального захисту 

інвалідів Міністерства соціальної політики 

України 

Тарасова Олександра  

Станіславівна 

начальник Управління у справах ветеранів та 

учасників АТО Міністерства соціальної 

політики 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 

Батенко Валерій  

Іванович 

помічник Голови Державної служби України 

у справах ветеранів війни та учасників 

антитерористичної операції 

Перепелична Рената  

Ярославівна  

 

головний спеціаліст  відділу організації  

спеціальної допомоги окремим категоріям 

громадян, а також з питань медико-соціальної 

експертизи Управління медико-соціальної 

 допомоги окремим категоріям громадян 

Медичного департаменту Міністерства 

охорони здоров'я України 

Скидоненко Наталія  

Михайлівна  

 

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 

Бруцька Людмила  

Анатоліївна 

начальник відділу Державної фіскальної 

служби України 

Дубас Роман  

Іванович  

 

головний спеціаліст відділу розвитку та 

регулювання ринку автомобільних перевезень 

Департаменту стратегічного розвитку 

дорожнього ринку та автомобільних 

перевезень  Міністерства інфраструктури 

України 

Щелкунов Анатолій  

Васильович  

 

заступник начальника управління безпеки на 

транспорті та технічного регулювання 

Міністерства інфраструктури України 

Ліпіріді Олексій  

Дмитрович  

координатор центрів допомоги учасникам 

АТО 

Миколюк Назар  

Миронович  

представник Асоціації міст України 

Биков Ігор  

Геннадійович 

керівник міжнародного реабілітаційного 

фонду «Шпиталь майдану» 
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Сичевський Анатолій 

Станіславович  

начальник психологічної служби ДСУНЗ 

Стукалін Владислав 

Олександрович  

керівник Центру відновлювальної медицини 

та реабілітації клінічної лікарні «Феофанія» 

Коваль Наталя 

Василівна  

експерт громадського об’єднання «Українське 

бюро захисту прав людини» 

Омецинський Броніслав  

Францович  

помічник-консультант народного депутата 

України І.Сисоєнко 

Гуляєва Марина  

Віталіївна  

 

виконавчий директор Української Асоціації 

боротьби з інсультом, керівник науково-

методичного відділу медичного центру 

«Універсальна клініка «Оберіг» 

Янчевська Анна  

Володимирівна  

координатор центрів допомоги учасникам 

АТО 

Василенко Леся  
 

громадська організація «Юридична сотня» 

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 

Мамонтов Ігор  

Олександрович  

 

помічник-консультант народного депутата 

України Ю.Шухевича 

 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

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

підвищення соціальної захищеності інвалідів в Україні (реєстр. № 4803, проект 

н.д. О. Кужель) 

 Доповідає: Бурбак Максим Юрійович – 

перший заступник голови Комітету 

Супроводжує: Білошапка Тамара Іванівна – 

головний консультант секретаріату Комітету 

 

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

соціальної захищеності інвалідів в Україні" щодо захисту інтересів дітей-

інвалідів (реєстр. № 4803-1, проект н.д. Т. Бахтеєвої  та ін.) 

 Доповідає: Бахтеєва Тетяна Дмитрівна - автор 

Супроводжує: Білошапка Тамара Іванівна 

 

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

ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" щодо пільг при сплаті податків, 

зборів та інших платежів до бюджету при ввезенні на митну територію України 

транспортних засобів учасниками антитерористичної операції та членами сімей 

Небесної сотні (реєстр. № 5133, проект н.д. М. Кучера та ін.) 
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 Доповідає: за дорученням автора - Мороз Петро 

Андрійович – помічник-консультант народного 

депутата України М.Кучера 

Супроводжує: Бойко Тетяна Володимирівна – 

головний консультант секретаріату Комітету 

 

4. 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. № 5057, проект н.д. Ю. Тимошенка) 

 Доповідає: Бурбак Максим Юрійович – 

перший заступник голови Комітету 

Супроводжує: Бойко Тетяна Володимирівна 

 

5. Про проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України 

щодо ввезення на митну територію України транспортних засобів учасниками 

антитерористичної операції (реєстр. № 2445а, проект н.д. Ю. Тимошенка) 

 Доповідає: Бурбак Максим Юрійович – 

перший заступник голови Комітету 

Супроводжує: Бойко Тетяна Володимирівна  

 

6. Про проект Закону про внесення змін до Митного кодексу України щодо 

ввезення на митну територію України транспортних засобів учасниками 

антитерористичної операції (реєстр. № 2446а, проект н.д. Ю. Тимошенка) 

 Доповідає: Бурбак Максим Юрійович – 

перший заступник голови Комітету 

Супроводжує: Бойко Тетяна Володимирівна 

 

7. Про проекти постанов Верховної Ради України про проголошення в 

Україні 29 серпня Днем Героїзму і вшанування пам'яті загиблих учасників 

антитерористичної операції (реєстр. № 5066) та про проголошення в Україні 29 

серпня Днем вшанування пам’яті загиблих учасників антитерористичної операції 

(доопрацьований членами Комітету)   

 Доповідає: Третьяков Олександр Юрійович – 

автор 

Супроводжує: Мельничук Наталія Петрівна – 

заступник завідувача секретаріату Комітету 

 

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

України (реєстр. № 5130, Урядовий законопроект) 

Про проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України (реєстр. № 5130-1, проект Н.Королевської та ін.) 

 Доповідає: Шамбір Наталія Василівна – 

завідувач секретаріату Комітету 
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Супроводжує: Мельничук Наталія Петрівна  

 

9. Про проект Закону про попередження інвалідності та систему 

реабілітації в Україні (реєстр. № 4458, проект н.д. І. Сисоєнко, О. Третьякова та 

ін.) 

 Доповідає: Сисоєнко Ірина Володимирівна - автор 

Супроводжує: Степіна Ірина Григорівна – 

головний консультант секретаріату Комітету 

 

 

1. СЛУХАЛИ:  
Інформацію першого заступника голови Комітету Бурбака Максима 

Юрійовича про перенесення розгляду проекту Закону про внесення змін до 

деяких законів України щодо підвищення соціальної захищеності інвалідів в 

Україні (реєстр. № 4803) на підставі  відповідного прохання автора 

законопроекту. 

 

ВИСТУПИЛИ: Рибчинський Є.Ю, Загорій Г.В., Шухевич Ю-Б.Р., 

Гаврилюк М.В., Третьяков О.Ю. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  «за» - 6 (одноголосно), 

                                «проти» - 0,  

                                «утрималися» - 0. 

 

ВИРІШИЛИ: перенести розгляд питання на одне з наступних засідань 

Комітету. 

 

 

2. СЛУХАЛИ:  

Інформацію співавтора законопроекту Бахтеєвої Тетяни Дмитрівни про 

проект Закону про внесення змін до Закону України "Про основи соціальної 

захищеності інвалідів в Україні" щодо захисту інтересів дітей-інвалідів (реєстр. № 

4803-1). 

 

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

Полякова О.Ю., Гаврилюк М.В., Миколюк Н.М., Третьяков О.Ю. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  «за» - 6 (одноголосно),  

                                «проти» - 0,  

                                «утрималися» - 0. 

 

ВИРІШИЛИ: перенести прийняття рішення на одне з наступних засідань 

Комітету у зв’язку з перенесенням розгляду основного проекту Закону про 

внесення змін до деяких законів України щодо підвищення соціальної 

захищеності інвалідів в Україні (реєстр. № 4803). 
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3. СЛУХАЛИ: 

Інформацію помічника-консультанта народного депутата України М.Кучера 

Мороза Петра Андрійовича про проект Закону про внесення змін до Закону 

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

при сплаті податків, зборів та інших платежів до бюджету при ввезенні на митну 

територію України транспортних засобів учасниками антитерористичної операції 

та членами сімей Небесної сотні (реєстр. № 5133). 

 

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 пільг при сплаті податків, зборів та інших 

платежів до бюджету при  ввезенні на митну територію України транспортних 

засобів учасниками антитерористичної операції та членами сімей Небесної сотні 

(реєстр. № 5133 від 16.09.2016 року), поданий народними депутатами України 

Кучером М.І. та іншими, за результатами розгляду у першому читанні повернути 

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

 

 

4. СЛУХАЛИ: 

Інформацію першого заступника голови Комітету Бурбака Максима 

Юрійовича 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. № 5057). 

 

ВИСТУПИЛИ: 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 Закону України “Про статус ветеранів війни, 

гарантії їх соціального захисту” щодо ввезення на митну територію України 

транспортних засобів учасниками антитерористичної операції (реєстр. № 5057 від 

02.09.2016), поданий народним депутатом України Тимошенком Ю.В., за 

результатами розгляду у першому читанні повернути суб’єкту права законодавчої 

ініціативи на доопрацювання (рішення додається). 
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5. СЛУХАЛИ: 

Інформацію першого заступника голови Комітету Бурбака Максима 

Юрійовича про проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України 

щодо ввезення на митну територію України транспортних засобів учасниками 

антитерористичної операції (реєстр. № 2445а). 

 

ВИСТУПИЛИ:. 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 Податкового кодексу України щодо  ввезення на 

митну територію України транспортних засобів учасниками антитерористичної 

операції (реєстр. № 2445а від 24.07.2015 року), поданий народним депутатом 

України Тимошенком Ю.В., за результатами розгляду у першому читанні 

повернути суб’єкту права законодавчої ініціативи на доопрацювання (рішення 

додається). 

 

 

6. СЛУХАЛИ: 

Інформацію першого заступника голови Комітету Бурбака Максима 

Юрійовича про проект Закону про внесення змін до Митного кодексу України 

щодо ввезення на митну територію України транспортних засобів учасниками 

антитерористичної операції (реєстр. № 2446а). 

 

ВИСТУПИЛИ: Шухевич Ю-Б.Р., Рибчинський Є.Ю.,  Загорій Г.В.,   

Третьяков О.Ю   

 
ГОЛОСУВАЛИ:  «за» - 6 (одноголосно), 

                                «проти» - 0,  

                                «утрималися» - 0. 

 

ВИРІШИЛИ: рекомендувати Верховній Раді України проект Закону 

України про внесення змін до Митного кодексу України щодо  ввезення на митну 

територію України транспортних засобів учасниками антитерористичної операції 

(реєстр. № 2446а від 24.07.2015), поданий народним депутатом України            

Тимошенком Ю.В., за результатами розгляду у першому читанні повернути 

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

 

 

7. СЛУХАЛИ: 

Інформацію Голови Комітету Третьякова Олександра Юрійовича про 

проекти постанов Верховної Ради України про проголошення в Україні 29 серпня 

Днем Героїзму і вшанування пам'яті загиблих учасників антитерористичної 

операції (реєстр. № 5066) та про проголошення в Україні 29 серпня Днем 
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вшанування пам’яті загиблих учасників антитерористичної 

операції (доопрацьований членами Комітету)   

 

ВИСТУПИЛИ: Шамбір Н.В., Шухевич Ю-Б.Р., Бурбак М.Ю. 

 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  «за» - 6 (одноголосно), 

                                «проти» - 0,  

                                «утрималися» - 0. 

 

ВИРІШИЛИ: рекомендувати Верховній Раді України за результатами 

розгляду в першому читанні проект Постанови Верховної Ради України про 

проголошення в Україні 29 серпня Днем вшанування пам’яті загиблих учасників 

антитерористичної операції, доопрацьований народними депутатами-членами 

Комітету на основі проекту Постанови Верховної Ради України за реєстр. № 5066, 

прийняти за основу і в цілому як Постанову Верховної Ради України. 

Щодо проекту Постанови Верховної Ради України про проголошення в 

Україні 29 серпня Днем Героїзму і вшанування пам'яті загиблих учасників 

антитерористичної операції (реєстр. № 5066), поданого народним депутатом 

України Тетеруком А.А. та іншими народними депутатами України, залишається 

чинним рішення Комітету від 05 жовтня 2016 року, яким за результатами 

розгляду в першому читанні проект Постанови пропонується повернути суб’єктам 

законодавчої ініціативи на доопрацювання (рішення додається). 

 

 

8. СЛУХАЛИ: 

Інформацію завідувача секретаріату Комітету Шамбір Наталії Василівни 

про проекти законів про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

(реєстр. № 5130, доопрацьований) та про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України (реєстр. № 5130-1). 

 

ВИСТУПИЛИ: Тарасова О.С., 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: рекомендувати Верховній Раді України: 

- проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України (реєстр. № 5130, доопрацьований), поданий Кабінетом Міністрів 

України, за результатами розгляду в першому читанні прийняти за основу; 

- економічно обґрунтовані пропозиції проекту Закону України про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України (реєстр. № 5130-1), поданого 

народним депутатом України Королевською Н.Ю. та іншими народними 

депутатами України, врахувати при доопрацюванні до другого читання 

законопроекту за реєстр. № 5130. 
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2. Направити рішення до Комітету Верховної Ради України з 

питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення, визначеного 

головним по опрацюванню законопроектів. 

3. Після прийняття в першому читанні за основу законопроекту                                      

за реєстр. № 5130 подати пропозиції від народних депутатів України – членів 

Комітету у справах ветеранів, учасників бойових дій, учасників 

антитерористичної операції та людей з інвалідністю для його доопрацювання до 

другого читання в частині: 

- виплати в повному розмірі пенсій працюючим особам з інвалідністю ІІІ 

групи, матерям (батькам), які отримують пенсії як такі, що народили і виховали 

до  шестирічного  віку дитину – інваліда; 

- виплати соціальної стипендії студентам, які є дітьми-інвалідами та 

інвалідами I-III  групи; 

- звільнення від сплати судового збору Фонду соціального захисту 

інвалідів та його відділення (рішення додається). 

 

 

9. СЛУХАЛИ: 

Інформацію співавтора законопроекту Сисоєнко Ірини Володимирівни про 

проект Закону про попередження інвалідності та систему реабілітації в Україні                

(реєстр. № 4458). 

 

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

Рибчинський Є.Ю., Федорович Н.В., Третьяков О.Ю. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  «за» - 6 (одноголосно), 

                                «проти» - 0,  

                                «утрималися» - 0. 

 

ВИРІШИЛИ: звернутися до Міністра соціальної політики України та в.о. 

Міністра охорони здоров’я України з проханням повідомити їхню позицію щодо 

законопроекту та перенести прийняття рішення на одне наступних засідань 

Комітету.  

 

 

 

 

Голова Комітету                                                      О.ТРЕТЬЯКОВ     

 

 

Секретар засідання, 

заступник голови Комітету                                   М.ГАВРИЛЮК  


