
СТЕНОГРАМА 

засідання Комітету у справах ветеранів, учасників бойових дій, 

учасників антитерористичної операції та людей з інвалідністю 

22 березня 2017 року 

Веде засідання Голова Комітету ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Всем добрый день! Кворум в комитете, я смотрю, 

есть. Шесть человек, кворум на комитете есть. Секретарь комитета у нас 

избран на время сессии, Михайло.  

Традиционно хочу сказать, говорю это каждый комитет. У нас все на 

трибуне ратуют за инвалидов, ветеранов, участников АТО, но идти в комитет 

работать никто не хочет. Я имею в виду оппозиционные партии. Вернее, у 

нас есть один оппозиционер, который вообще не ходит в комитет, это Бойко. 

Он – член комитета, ни разу не был. Но ни "Батьківщини", ни "Самопомочі" в 

комитете представителей нет.  

Было бы не плохо, чтобы все-таки были и представители для того, 

чтобы мы могли принимать решения потом в зале более консолидировано и 

правильно.  

Итак, переходим к порядку денному. Перше питання. Про проект 

Закону про попередження інвалідності та системну реабілітацію України. 

Законопроект 4458 народного депутата Сисоєнко. Ірино, будь ласка. 

 

СИСОЄНКО І.В.  Добрий день всім! Пан Олександр, Олександр 

Юрійович, скільки у мене є хвилин на те, щоб доповісти мій законопроект? 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. А сколько надо? 

 

СИСОЄНКО І.В. Ну, скільки дасте, скільки ви вирішите. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ні, ну, сколько? 



 

СИСОЄНКО І.В. Добре. П'ять хвилин мені вистачить.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Свободно. Даже десять є.  

 

СИСОЄНКО І.В. Домовились. Ну, по-перше, я хочу подякувати 

вашому комітету за те, що декілька разів я офіційно зверталась з приводу 

перенесення розгляду цього законопроекту. Тому що ми одержували 

висновки різних міністерств і  відомств, в тому числі і  Всесвітня організація 

охорони здоров'я, тому дякую вам, що  на сьогодні у нас є можливість  

повернутись до його розгляду.   

 Я хочу почати з того, що  питання системи  реабілітації воно є 

надзвичайно актуальним в нашій  державі. Я думаю, що всі присутні тут з 

цим погоджуються.  

І метою цього законопроекту є зробити  все можливим, зробити 

комплексну  систему реабілітації, яка буде зменшувати рівень інвалідності в 

нашій державі, щоб людей з інвалідністю було якомога менше. Це є  

основною метою цього законопроекту.  

Також я хочу сказати про те, що  цей законопроект готувався дуже  

тривалий час і в цей законопроект повністю увійшли всі рекомендації 

Всесвітньої організації охорони здоров'я, які  стосуються саме рекомендацій 

для України з приводу питань реабілітації.  

Я знаю про те, що  в лютому місяці 2017 року пройшли відповідні 

слухання  в Женеві  Всесвітньої організації охорони здоров'я там, де було  

наголошено, основні вимоги до законодавства держави, які будують систему 

реабілітації. 

І ось в мене в руках якраз ці рекомендації з сайту  Всесвітньої 

організації охорони здоров'я, і саме там  зроблені такі конкретні  ініціативи, 

які описані. І в тих листах я повністю відобразила номера статей нашого 



законопроекту, які повністю знайшли відображення  всіх рекомендацій 

Всесвітньої організації охорони  здоров'я з приводу питань реабілітації. 

Також я хочу зазначити, що  ми одержали позитивні  висновки 

міністерств і відомств з приводу поданого  законопроекту, особливо, я хочу 

звернути увагу, що є повна підтримка Міністерства оборони  України з 

приводу цього  законопроекту. Але, на жаль, цей висновок немає його в тих 

матеріалах, які  зараз роздані  всім присутнім. Але  цей лист  є і я думаю, що 

це надзвичайно важливо, що Міністерство  оборони України  підтримує цей 

законопроект, тому що  якраз профільний комітет з питань учасників  війни, 

учасників АТО є тим комітетом, який, в першу чергу, опікується питаннями 

реабілітації військовослужбовців. То ж підтримка Міністерства оборони 

повністю цього законопроекту, я думаю, що це є надзвичайно важливим – 

підтримку цього законопроекту.  

Також я знаю що є певні зауваження і застереження Міністерства 

соціальної політики, Міністерства охорони здоров'я. Я думаю, що із 

врахуванням тих пропозицій і тих зауважень, які є в даному законопроекті, 

це може бути підставою для того, щоб доопрацювати цей законопроект між 

першим та другим читанням.  

Але саме головне, що саме в цьому законопроекті закладено фундамент 

і є чітко побудована структура того, що має бути прийнята нарешті в нашій 

державі державна цільова програма з приводу реабілітації. Дуже можливим є, 

що ми в перший раз на законодавчому рівні формуємо такі визначення, як 

"реабілітаційний центр", даємо йому визначення, "реабілітаційні установи", 

що цим законопроектом ми створюємо можливість формування трирівневої 

системи реабілітації. Також даємо визначення мультидисциплінарної 

бригади фахівців, які мають робити реабілітацію безпосередньо для 

пацієнтів. Тобто в цьому законопроекті є багато тих новел, яких поки що 

немає в нормах діючого законодавства.  

Далі ті зауваження, які стосуються висновків ГНЕУ, юридичного 

управління, Міністерства соціальної політики, вони стосуються того, що 



багато норм в цьому законопроекті, які вже існують в діючій редакції Закону 

України "Про реабілітацію інвалідів". І я хочу наголосити, що цим 

законопроектом ми лише доповнюємо діючий закон тим, чого зараз немає – 

це медична реабілітація. В діючому Законі України немає питань медичної 

реабілітації. І нашим законопроектом якраз ми доповнюємо цей важливий 

Закон України, який вже працює і є дуже ефективним для людей з 

обмеженими можливостями і для людей з інвалідністю.  

То ж я звертаюсь до всіх представників профільного комітету з 

урахуванням того, що є підтримка Міністерства оборони, чи є непідтримка 

також Державної служби України з надзвичайних ситуацій цього 

законопроекту, чи повністю Прикордонна служба України також висловила 

підтримку цього законопроекту, давайте приймемо його в першому читанні, і 

потім у комітеті вашому, профільному, безпосередньо ми зможемо 

доопрацювати цей законопроект і зробити його таким, щоб, дійсно, він 

відобразив всі позиції органів виконавчої влади всіх міністерств та відомств, 

які висловили зауваження щодо цього законопроекту.  

Дякую вам за увагу.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  А данный законопроект касается только военных?  

 

СИСОЄНКО І.В. Ні. Даний законопроект направлений на дуже велику 

категорію людей: на людей з інвалідністю, на учасників бойових дій та  

учасників АТО, осіб з тимчасово обмеженою життєдіяльністю...  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.   Я задал…  

 

СИСОЄНКО І.В.  Я відповідаю на ваше питання.  

Також осіб, які постраждали внаслідок нещасних випадків, 

техногенних, природних катастроф, на дорослих і дітей із вродженими 

вадами і захворюваннями, на вагітних жінок з  ускладненнями, що може 



призвести до інвалідності, тобто на всю ту категорію  людей, яка потребує 

комплексного підходу до реабілітації – того, чого поки що в нашій державі 

не існує.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.   Я задам  вопрос министру обороны Украины 

Полтораку, читал ли он  закон? Потому что когда министр пишет, что он 

"підтримує закон без будь-яких зауважень", меня это…  

 

_______________. Але це є офіційною позицією міністерства за 

підписом міністра. Ну, ось є лист.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.   Я… Вот смотрите, ну… Смотрите, я же имею право 

задать вопрос министру? Просто…  

 

_______________. Тобто ви маєте сумнів з приводу того листа?  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Нет! Читаю письмо министра: "Шановна Ірино 

Володимирівно, в Міністерстві оборони України розглянуто проект Закону 

про попередження інвалідності та системної реабілітацію в Україні" 

(реєстраційний номер 4458), який підтримується без зауважень".  

 

_______________.  Так це погано?  

 

_______________.  Ні, це дуже добре. Я просто… (Шум у залі)  

 

_______________. Нічого поганого. Я ……… нічого поганого.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Я не бачу нічого поганого. Я просто сейчас хочу 

обратиться…  

 



_______________. За підписом міністра оборони України.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Можно теперь я буду говорить?  

Я просто не понимаю Кабинета Министров, у которого одно 

министерство поддерживает, другое министерство не….. 

 

(Далі запис засідання відсутній) 

 

 

 


