
 

 

 
 

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 № 46 

 
 

7 грудня 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.  

 

Відсутні: Бойко Ю.А., Шухевич Ю-Б.Р (лікарняний). 

  

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: 

Тарута Сергій  

Олексійович 

народний депутат України 

Дерев’янко Артур  

Валентинович 

Голова 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 
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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 

Полякова Оксана  

Юріївна  

директор Департаменту соціального 

захисту інвалідів Міністерства 

соціальної політики України 

Кольчик Олена  

Миколаївна 

 

заступник директора Департаменту  - 

начальник відділу організації 

санаторно-курортного лікування осіб з 

інвалідністю, ветеранів війни 

Департаменту оздоровлення та 

санаторно-курортного лікування 

Міністерства соціальної політики 

України 

Тарасова Олександра  

Станіславівна 

начальник Управління у справах 

ветеранів та учасників АТО 

Міністерства соціальної політики 

України 

Коротинська Тетяна  

Григорівна 

головний спеціаліст відділу 

удосконалення та моніторингу 

надання пільг, компенсацій та 

житлових субсидій Департаменту 

державної соціальної допомоги 

Міністерства соціальної політики 

України 

Щербінін Олександр  

Миколайович  

заступник директора Департаменту 

військової освіти, науки, соціальної та 

гуманітарної політики Міністерства 

оборони України 

Доценко Максим  

Ігорович 

начальник відділу гуманітарної 

допомоги Міністерства соціальної 

політики України 

Романчук Світлана  

Іванівна  

заступник директора Департаменту 

Міністерства фінансів України 

Волошина Олеся  

Олексіївна 

прокурор відділу правового аналізу 

управління правового забезпечення 

Генеральної прокуратури України 

Ріяко Любов  

Миколаївна  

заступник директора Фонду 

соціального захисту інвалідів 

Сенніков Володимир  

Анатолійович 

начальник управління застосування 

заходів впливу/санкцій Департаменту 

фінансового моніторингу 

Національного банку України 
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Кравченко Раїса  

Іванівна 

виконавчий директор Всеукраїнської 

громадської організації «Коаліція 

захисту прав осіб з інвалідністю 

внаслідок інтелектуальних порушень» 

Полозюк Олег  

Миколайович  

провідний спеціаліст відділу 

нормативно-правового забезпечення 

діяльності ВГСПО «Національна 

асамблея інвалідів України» 

Парубок Оксана  

Михайлівна  

завідувач відділу з питань соціального 

захисту Секретаріату Уповноваженого 

Верховної Ради України з прав 

людини 

Василенко Леся  
 

громадська організація «Юридична 

сотня» 

Чернявський Олександр  

Олександрович 

помічник-консультант народного 

депутата України С.Тарути 

Зубрицька Олеся  

Михайлівна 

 

 

помічник-консультант народного 

депутата України О.Третьякова 

Гламазда Олена  

Петрівна 

помічник-консультант народного 

депутата України М.Бурбака 

Васківнюк Сергій  

Миколайович 

помічник-консультант народного 

депутата України М.Бурбака 

Тарновецька Леся  

Петрівна 

помічник-консультант народного 

депутата України Г.Загорія 

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: Третьяков Олександр Юрійович – 

голова Комітету 

Супроводжує: Білошапка Тамара Іванівна – 

головний консультант секретаріату Комітету 

 

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: Третьяков Олександр Юрійович – 

голова Комітету 

Супроводжує: Білошапка Тамара Іванівна 
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2. Про проект Закону про опіку та піклування над повнолітніми 

недієздатними особами та особами, цивільна дієздатність яких обмежена (реєстр. 

№ 4606, урядовий законопроект) 

 Доповідає: Полякова Оксана Юріївна - директор 

Департаменту соціального захисту інвалідів 

Міністерства соціальної політики України 

Супроводжує: Степіна Ірина Григорівна – 

головний консультант секретаріату Комітету 

 

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

гуманітарну допомогу" (щодо порядку надходження та використання 

гуманітарної допомоги у вигляді національної валюти) (реєстр. № 5164, проект 

н.д. С.Тарути) 

 Доповідає: Тарута Сергій Олексійович - автор 

Супроводжує: Степіна Ірина Григорівна 

 

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

соціального захисту учасників антитерористичної операції 

 Доповідають: Дерев’янко Артур Валентинович – 

Голова 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 

Супроводжує: Бойко Тетяна Володимирівна – 

головний консультант секретаріату Комітету 

 

5. Про затвердження Рекомендацій парламентських слухань на тему: 

"Державні гарантії соціального захисту учасників антитерористичної операції, 

Революції Гідності та членів їхніх родин: стан і перспективи" 

 Доповідає: Шамбір Наталія Василівна – 

завідувач секретаріату Комітету 

Супроводжує: Бойко Тетяна Володимирівна 

 

6. Про врахування компенсаційних виплат по догляду за особами з 

інвалідністю та громадянами похилого віку при призначенні житлової субсидії 

 Доповідає: Шамбір Наталія Василівна 

Супроводжує: Степіна Ірина Григорівна 
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7. Про розгляд листів Міністерства соціальної політики України щодо 

проектів законів України:  

«Про внесення змін до Закону України „Про основи соціальної 

захищеності інвалідів в Україні»; 

 «Про внесення змін до деяких законів України щодо створення умов для 

забезпечення виборчих прав осіб з інвалідністю»; 

  

«Про внесення змін до статті 111 Закону України «Про гуманітарну 

допомогу» 

 Доповідає: Шамбір Наталія Василівна 

Супроводжують: Степіна Ірина Григорівна 

Мельничук Наталія Петрівна – заступник завідувача 

секретаріату Комітету 

 

1. СЛУХАЛИ:  
Інформацію голови Комітету Третьякова Олександра Юрійовича про 

перенесення розгляду проектів Законів України про внесення змін до деяких 

законів України щодо підвищення соціальної захищеності інвалідів в Україні 

(реєстр. № 4803) та про внесення змін до Закону України "Про основи соціальної 

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

4803-1) на підставі  відповідного прохання авторів законопроектів. 

 

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

 

ГОЛОСУВАЛИ:  «за» - 5 (одноголосно), 

                                «проти» - 0,  

                                «утрималися» - 0. 

 

ВИРІШИЛИ: перенести розгляд питань на одне з наступних засідань 

Комітету. 

 

 

2. СЛУХАЛИ: 

Інформацію директора Департаменту соціального захисту інвалідів 

Міністерства соціальної політики України Полякової Оксани Юріївни про проект 

Закону про опіку та піклування над повнолітніми недієздатними особами та 

особами, цивільна дієздатність яких обмежена (реєстр. № 4606). 

 

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

 

ГОЛОСУВАЛИ:  «за» - 5 (одноголосно), 

                                           «проти» - 0,  

                                 «утрималися» - 0. 
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ВИРІШИЛИ: перенести розгляд питання на одне з наступних 

засідань Комітету у зв’язку з відсутністю висновку Головного науково-

експертного управління Апарату Верховної Ради України. 

 

 

3. СЛУХАЛИ: 

Інформацію автора законопроекту Тарути Сергія Олексійовича про проект 

Закону про внесення змін до Закону України "Про гуманітарну допомогу" (щодо 

порядку надходження та використання гуманітарної допомоги у вигляді 

національної валюти) (реєстр. № 5164). 

 

ВИСТУПИЛИ: Бурбак М.Ю., Сенніков В.А., Чернявский О.О., 

Рибчинський Є.Ю., Третьяков О.Ю. 

 
ГОЛОСУВАЛИ:  «за» - 5 (одноголосно), 

                                «проти» - 0,  

                                «утрималися» - 0. 

 

 ВИРІШИЛИ: рекомендувати Верховній Раді України проект Закону 

України про внесення змін до Закону України «Про гуманітарну допомогу» щодо 

порядку надходження та використання гуманітарної допомоги у вигляді 

національної валюти (реєстр. № 5164 від 22.09.2016 р.), поданий народним 

депутатом України Тарутою С.О., за результатами розгляду у першому читанні 

повернути суб’єкту права законодавчої ініціативи на доопрацювання. (рішення 

додається). 

 

 

4. СЛУХАЛИ: 

Інформацію Голови Державної служби України у справах ветеранів війни та 

учасників антитерористичної операції Дерев’янка Артура Валентиновича та 

начальника Управління у справах ветеранів та учасників АТО Міністерства 

соціальної політики України Тарасової Олександри Станіславівни про стан 

виконання у 2016 році бюджетних програм з питань соціального захисту 

учасників антитерористичної операції. 

 

ВИСТУПИЛИ:. Шамбір Н.В., Третьяков О.Ю. 

 
ГОЛОСУВАЛИ:  «за» - 5 (одноголосно), 

                                «проти» - 0,  

                                «утрималися» - 0. 

 

ВИРІШИЛИ: 1. Інформацію щодо стану виконання за 11 місяців 2016 року 

бюджетних програм з питань соціального захисту учасників антитерористичної 

операції взяти до відома. 

2. Питання стану реалізації бюджетних програм з питань соціального 

захисту учасників антитерористичної операції тримати на подальшому контролі 

Комітету (рішення додається). 
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5. СЛУХАЛИ: 

Інформацію завідувача секретаріату Комітету Шамбір Наталії Василівни 

про затвердження Рекомендацій парламентських слухань на тему: "Державні 

гарантії соціального захисту учасників антитерористичної операції, Революції 

Гідності та членів їхніх родин: стан і перспективи". 

 

ВИСТУПИЛИ: Назарук І.О., Третьяков О.Ю   

 

ГОЛОСУВАЛИ:  «за» - 5 (одноголосно), 

                                «проти» - 0,  

                                «утрималися» - 0. 

 

ВИРІШИЛИ: доопрацювати проект Рекомендацій парламентських слухань 

на тему: "Державні гарантії соціального захисту учасників антитерористичної 

операції, Революції Гідності та членів їхніх родин: стан і перспективи" та 

затвердити на одному з наступних засідань Комітету. 

 

 

6. СЛУХАЛИ: 

Інформацію завідувача секретаріату Комітету Шамбір Наталії Василівни 

про врахування компенсаційних виплат по догляду за особами з інвалідністю та 

громадянами похилого віку при призначенні житлової субсидії. 

 

ВИСТУПИЛИ: Коротинська Т.Г., Парубок О.М., Третьяков О.Ю. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  «за» - 5 (одноголосно), 

                                «проти» - 0,  

                                «утрималися» - 0. 

 

ВИРІШИЛИ: інформацію взяти до відома. 

 

 

7. СЛУХАЛИ: 

Інформацію завідувача секретаріату Комітету Шамбір Наталії Василівни 

про розгляд листів Міністерства соціальної політики України щодо проектів 

законів України: «Про внесення змін до Закону України „Про основи соціальної 

захищеності інвалідів в Україні», «Про внесення змін до деяких законів України 

щодо створення умов для забезпечення виборчих прав осіб з інвалідністю», «Про 

внесення змін до статті 111 Закону України «Про гуманітарну допомогу». 

 

ВИСТУПИЛИ: Полякова О.Ю., Доценко М.І.,  Рибчинський Є.Ю.,    

Загорій Г.В., Третьяков О.Ю. 

 
ГОЛОСУВАЛИ:  «за» - 5 (одноголосно), 

                                «проти» - 0,  

                                «утрималися» - 0. 
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ВИРІШИЛИ: інформацію взяти до відома. 

 

 

Голова Комітету                                                      О.ТРЕТЬЯКОВ     

 

 

 

Секретар засідання, 

заступник голови Комітету                                   М.ГАВРИЛЮК  


