
СТЕНОГРАМА  

засідання Комітету у справах ветеранів, учасників бойових дій, 

учасників антитерористичної операції та людей з інвалідністю  

15 березня 2017 року 

Веде засідання Голова Комітету ТРЕТЬЯКОВ О.Ю.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Всем добрый день! Он пан Юрій іде. Поэтому 

кворум в комитете є, чотири людини.  

Вчера опять парламент доукомплектовывал комитеты. Все опять 

боролись за инвалидов, ветеранов, атошников, но опять никто не захотел 

идти работать в комитет, опять выбрали, что бюджетный и другие – это 

гораздо важнее. Поэтому, когда там фракции типа "Самопомочи" занимается 

пиаром, блокируют неподконтрольные территории, блокируют все, что 

можно дальше блокировать, спикер парламента не дает выступить силовикам 

в парламенте, быстро закрывает сессию, то лучше бы кто-нибудь пришел 

сюда в комитет и поработал, это было бы правильней. А то говорить всегда 

проще, чем делать. А когда в комитете встречаешься с ребятами, которые 

получили инвалидность, с матерями погибших, и самая честная, самая 

справедливая фракция не хочет никого сюда делегировать, сколько я к ним 

не обращался на протяжении последних двух лет, ну, все-таки не словом, а 

делом. Это маленькое вступительное… 

 

______________. (Не чути) 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Я говорил сам с руководителем фракции, просил, 

писал на них письма, мы встречались и в кабинете у спикера парламента, 

обсуждали это, говорит, нет людей, говорит, очень важно в других 

комитетах. Хотя я считаю, что наш комитет – один из основных сегодня, 

который есть в стране, потому что то, что происходит в стране, это, от, 

социальная защита… 
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______________. Якраз тих, хто її потребує.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Да. Социальная защита тем, кто ее потребує, це 

найважливіше.  Ну, это маленькое вступительное слово.  

Дальше переходим к порядку денному.  Перше питання про проект 

Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо   

гарантій  соціального захисту учасників бойових дій та осіб, прирівняних до 

них в частині забезпечення жилою  площею та першочергово  відведення 

земельної ділянки. Законопроект 5125 народного  депутата Рудика. 

Піднімається?  

 

 _______________. Може, пан Олександре, ми перейдемо до другого, 

якщо він дійсно має. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Добре, давайте перейдемо до другого питання, якщо 

депутат буде, то заслухаємо автора законопроекту і будемо  приймати 

дальше рішення.  

Друге питання:  проект Закону про внесення змін до Закону України 

"Про  основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" (щодо  державної 

підтримки) (№ 5586), урядовий законопроект. Хто з уряду буде доповідати 

його? Да, будь ласка.  

 

ШАМБІР М.І. Шамбір  Микола Іванович, заступник міністра.  

Законопроект було підготовлено Міністерством соціальної політики 

для врегулювання питання передачі вирішення питань по пільгам з 

оподаткуванням по  громадським організаціям інвалідів, ті, які вирішувалися 

чи на центральному рівні, повністю передати на регіональний рівень. Знову 

ж  таки для того, щоб на місці було краще визначити,  які з громадських 
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організацій більше потребують  і уваги, і  якраз заслуговують на те, щоб мати 

пільги  по оподаткуванню.  

Зрозуміло, що також в законопроекті є блок питань, які змінюються 

відповідно до конвенції, змінюємо термінологію інвалідів на осіб з 

інвалідністю. Якраз в цьому  законопроекті, в якому вносяться зміни.  І вже  з 

часу подачі цього законопроекту ми  знаємо про те, що там є одне проблемне 

питання, це з приводу стипендій дітям-інвалідам. Відповідно, я думаю, що 

при розгляді на друге читання можна  це питання буде поправити, вже 

узгоджена редакція є, тому я думаю, що можна буде це питання вирішити.  

Тому, виходячи з  цього, я думаю, що ми можемо пропонувати 

прийняти законопроект в першому читанні з подальшим його 

доопрацюванням.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Это первый раз, что прошло, вот наш комитет так 

был назван два года назад, уже 2,5. Я счастлив, что наконец-то Кабинет 

Министров тоже начинает на это реагировать и переименовывать на людей с 

инвалидностью. Лучше наверное позже чем никогда, это первое, потому что 

это в принципе их основная задача это сделать.  

Второе касаемо стипендий с инвалидностью. Во время бюджета, 

принятия бюджета, я сильно просил и почему я не голосовал за первое 

чтение, и потом пытался добиться это от Кабинета Министров, чтобы это 

было включено во время принятия бюджета. Хочу сказать под стенограмму, 

министрам я тогда сказал, что это неправильно, что они пересмотрели все 

нормы и вот это неправильно то, что я предлагаю. Наверное хорошо, что 

здесь более короткий период времени, не 2,5 года, а всего прошло три месяца 

с момента принятия бюджета Кабинет Министров все-таки решил исправить 

свою ошибку. Теперь касаемо…  

 

ШУХЕВИЧ Ю.Р. А то що вони тепер вирішили дати інвалідність? 
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Да. 

 

ШУХЕВИЧ Ю.Р.  Те, що Рева підтвердив на минулому засіданні, 

пригадуєте, він сказав так, бо там конвенція інвалідів, я знаю це питання, бо 

це вже було, бо Львівська організація, Львівський УТОС підняв це питання і 

він тут на словах підтвердив, а тепер ми маємо… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Законопроект.  

Смотрите, в любом случае, что хорошо, что ошибки исправляются, 

потому что наверное все-таки ошибки нужно исправлять, а не усугублять и 

дальше доказывать свою правоту, что вот все равно прав и при этом люди 

будут от этого страдать, ну, когда будут выяснять отношения между собой 

власть имущих. 

Теперь касаемо вопроса децентрализации. Это чьи будут бюджетные 

деньги? Это местный бюджет будет? 

 

_______________. Ні, це бюджетна програма Фонду інвалідів.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Есть Минфин у нас, кто-то? Мнение Минфина. 

 

РОМАНЧУК С.І. У нас до цього законопроекту є єдине застереження 

тільки. Справа в тому, що, ну, дійсно… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Якщо можна, представляйтесь для стенограми.  

 

РОМАНЧУК С.І.  Романчук Світлана Іванівна, заступник директора 

Департаменту видатків соціальної сфери.   

У нас єдине застереження стосовно норм з узгодженням з Податковим 

кодексом. Справа в тому, що як ми зараз поміняємо громадські організації на 

громадські об'єднання, ми не проти, що їх треба міняти, але його треба 



5 

 

міняти в контексті і вводити в дію якось разом із змінами до норм до 

Податкового кодексу. Тому що організації інвалідські, як тільки він 

вводиться в дію, там по-моєму щось з часу набрання…, якщо його ввести в 

дію зараз, вони зразу потеряют право на будь-які пільги, оскільки воно не 

буде відповідати, там будуть  організації, а тут уже будуть об'єднання.  

Ну, і передача на місцевий рівень теж не дуже підтримується 

Міністерством фінансів, тільки з точки зору прозорості надання пільг 

громадським організаціям.  

Це такі у нас застереження.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. На счет прозорості, этим пускай занимается 

прокуратура у нас есть, НАБУ. У нас столько всяких есть организаций 

которые занимаются этим, что это в принципе… органов, да, что это в 

принципе не дело… Мы можем, как парламент, всегда нести контрольную 

функцию. И естественно, что мы будем спрашивать отчеты у местной власти, 

кому они дали, давать они будут в комитет. А, если уже будут выявлены 

какие-либо нарушения, ну есть куча правоохранительных органов. Чего мы 

будем сразу… Есть презумпция невиновности. Может люди будут порядочно 

работать, мы не можем заранее кого-то обвинять в том или ином действии.  

А скажите, а Закон про изменение Налогового кодекса, он подан 

Кабинетом Министров?  

 

______________. Ні, ще немає.  

 

______________. Кабінетом Міністрів не поданий. Поданий народним 

депутатом Денісовою і іншими.  

Але тут інша ситуація. В Законі про громадські об'єднання сказано, що 

поняття громадське об'єднання охоплює два поняття: це громадські 

організації і спілки. Тому, на наш погляд, ……….. ніяких питань, тому що 
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громадські організації, поняття, включає в себе два поняття громадські 

організації і спілки.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  А к этому закону нужен измененный Налоговый 

кодекс или нет?  

 

______________.  Справа в тому, що в Податковий кодекс можна 

вносити зміни тільки окремим законопроектом… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Нет, как сопутствующий. Или он будет 

действовать… Вот, если парламент… 

 

______________. Для успокоения совести можно.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Если парламент  не примет изменения в Налоговый 

кодекс, этот закон будет работать или нет?  

 

______________. Буде. На наш погляд буде працювати. Тому що Закон 

про громадські об'єднання дає поняття, що громадські об'єднання – це і 

спілки, і громадські організації.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  А у кого можно спросить? Это на ваше понимание. 

 

______________. Ні, тут… 

 

______________. Податківці наші, ну, Департамент податкової 

політики наш Міністерства фінансів, коли писали, вони давали висновок нам 

для того, щоб…  і вони в принципі це і писали, як застереження таке, що 

воно буде не узгоджуватися. Буде читатися норма, що громадські організації 

втратять право на пільги. Тобто я… 
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______________. (Не чути) 

  

______________. Да. Да.  

Але… Я, вибачаюсь, ще одну хвилину. Ми, в зв'язку з тим, з дією 

конвенції Міністерство фінансів, ми готуємо зміни до Бюджетного кодексу, 

там, де міняємо громадські організації на об'єднання, ну, це прерогатива 

Мінфіну. І на наш департамент податковий також, ну, це наша прерогатива, 

ми написали листа, що просимо їх також зміни до Податкового підготувати і 

вносити, оскільки треба, щоб було все законодавство приведено у 

відповідність до… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Ну, на самом деле то, что я слышу, что там депутаты 

подали второй закон, это неправильно. Если Кабинет Министров готовит 

закон, то Кабинет Министров должен готовить комплекс законов, а именно, и 

смена в Податковий кодекс, и так далее, и тому подобное. А так получается в 

парламент потом не поймут, как потом, со всем уважением, Денисова она 

будет говорить, что это сопутствующий закон к законопроекту 5586. Одно 

дело, когда правительство… 

 

(Далі запис відсутній)   

 

 


