ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

Комітет у справах ветеранів, учасників бойових дій,
учасників антитерористичної операції та людей з інвалідністю

ПРОТОКОЛ ЗАСІДАННЯ № 52
5 квітня 2017 року
(вул.Банкова, 6/8, кім.319, о 15.00)

Головує: Третьяков О.Ю. – голова Комітету.
Присутні члени Комітету: Гаврилюк М.В., Бурбак М.Ю., 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: Бойко Т.В., Степіна І.Г., Синявська І.Р.,
консультант Хмара С.М.
Запрошені на засідання Комітету:
Привалов Олександр
Віталійович

заступник Міністра соціальної
політики України

Мазур Тамара
Вікторівна
Ковтонюк Павло
Анатолійович

заступник Міністра культури України

Свириденко Вадим
Васильович

Уповноважений Президента України з
питань реабілітації учасників
антитерористичної операції, які

заступник Міністра охорони здоров'я
України
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Тиліщак Володимир
Семенович
Черська Любов
Зенонасівна

Полякова Оксана
Юріївна
Фаримець Олена
Олегівна
Єпіфанов Олександр
Володимирович
Трительницька Ольга
Олексіївна

Шостак Людмила
Йосипівна
Малахов Ігор
Володимирович
Трегуб Денис
Володимирович
Топчій Роман
Іванович
Глазунов Михайло
Юрійович

одержали поранення, контузію,
каліцтво або інше захворювання під
час участі в антитерористичній
операції
заступник Голови Українського
інституту національної пам’яті
начальник управління організації
соціального захисту постраждалих
внаслідок надзвичайних ситуацій
Міністерства соціальної політики
України
директор Департаменту соціального
захисту осіб з інвалідністю
Міністерства соціальної політики
України
заступник директора Департаменту
сімейної, ґендерної політики та
протидії торгівлі людьми Міністерства
соціальної політики України
начальник управління охорони
культурної спадщини Міністерства
культури України
головний спеціаліст відділу
моніторингу законопроектної роботи
та зв’язків із Верховною Радою
України Міністерства соціальної
політики України
заступник начальника Управління
охорони здоров’я та реабілітації
Міністерства внутрішніх справ
України
заступник директора Департаменту
боротьби зі злочинами, пов’язаними з
торгівлею людьми Національної
поліції України
заступник начальника військовомедичного Управління-начальник
лікувально-профілактичного відділу
Національної гвардії України
начальник служби безпеки
дорожнього руху Головного
управління Національної гвардії
України
начальник юридичної служби –
помічник начальника озброєння
Збройних Сил України з правової
роботи
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Балабанов Андрій
Олександрович
Виговський Віктор
Станіславович
Бублик Олександр
Павлович
Слободянюк Дмитро
Павлович
Мороз Володимир
Миколайович

Лапа Сергій
Васильович

Лупей –Ткач Світлана
Іванівна

Стрілка Василь
Євгенійович

Рудь Володимир
Іванович
Голова Олена
Володимирівна

заступник начальника відділу
забезпечення автоматичною технікою
центрального автомобільного
управління Збройних Сил України
заступник начальника військовомедичного управління Служби
безпеки України
головний спеціаліст юридичного
сектору військово-медичного
управління Служби безпеки України
заступник керівника Управління
охорони здоров’я та санаторнокурортних закладів Державного
управління справами
начальник відділу меморіальної
роботи та з міжнародних питань
Державної служби України у справах
ветеранів війни та учасників
антитерористичної операції
директор Департаменту по роботі з
ветеранами війни та учасниками АТО
Державної служби України у справах
ветеранів війни та учасників
антитерористичної операції
начальник відділу медичної
реабілітації, паліативної та хоспісної
допомоги Управління медикосоціальної допомоги населенню
Медичного департаменту
Міністерства охорони здоров'я
України
головний спеціаліст відділу
експертизи тимчасової та стійкої
втрати працездатності управління
медико-соціальної допомоги
населенню Медичного департаменту
Міністерства охорони здоров'я
України
головний спеціаліст лікувальнопрофілактичного відділу військовоМедичного департаменту
Міністерства оборони України
завідувач сектору аналітичної роботи
відділу правової експертизи та
аналітичної роботи Управління
правового забезпечення секретаріату
Центральної виборчої комісії
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Теплий Андрій
Ігорович

Назаренко Вікторія
Миколаївна

заступник начальника управління –
начальник відділу Департаменту
організації митного контролю
Державної фіскальної служби України
начальник управління Департаменту
організації митного контролю
Державної фіскальної служби України
старший офіцер Управління
прикордонного контролю
Департаменту охорони державного
контролю Адміністрації Державної
прикордонної служби України
президент ВГСПО «Національна
Асамблея інвалідів України»

Більчич Владислав
Миколайович

голова Центрального правління
Українського товариства сліпих

Тріскач Сергій
Миколайович
Голдецький Володимир
Анатолійович
Єршова Валентина
Анатоліївна
Єршов Сергій

голова правління ВГО «Українська
асоціація інвалідів АТО»
юрисконсульт ВГО «Українська
асоціація інвалідів АТО»
волонтер

Куліш Дмитро

учасник АТО

Марінець Валерій

учасник АТО

Шершиков Андрій

учасник АТО

Кириченко Богдан

учасник АТО

Кривєнков Ігор

учасник АТО

Палубок Віра

учасник АТО

Литвинчук Євгеній

учасник АТО

Мілєвський Євген

учасник АТО

Рудь Іван

учасник АТО

Зубрицька Олеся
Михайлівна

помічник-консультант народного
депутата України О.Третьякова

Демченко Олександр
Валентинович
Галкін Віктор
Миколайович

учасник АТО
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Тарновецька Леся
Петрівна
Васківнюк Сергій
Миколайович
Гламазда Олена
Петрівна

помічник-консультант народного
депутата України Г.Загорія
помічник-консультант народного
депутата України М.Бурбака
помічник-консультант народного
депутата України М.Бурбака

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Про проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо
створення умов для забезпечення виборчих прав осіб з інвалідністю (реєстр.
№ 5559, Урядовий законопроект)
Доповідає: Полякова Оксана Юріївна - директор
Департаменту соціального захисту осіб з інвалідністю
Міністерства соціальної політики України
Супроводжує: Мельничук Наталія Петрівна –
заступник керівника секретаріату Комітету
2. Про проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо посилення протидії торгівлі людьми та захисту постраждалих осіб
(реєстр. № 6125, Урядовий законопроект)
Доповідає: Фаримець Олена Олегівна - заступник
директора Департаменту сімейної, ґендерної політики
та протидії торгівлі людьми Міністерства соціальної
політики України
Супроводжує: Степіна Ірина Григорівна –
головний консультант секретаріату Комітету
3. Про проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо
ввезення в Україну транспортних засобів для забезпечення проведення
антитерористичної операції (реєстр. № 4950, проект н.д. В.Парасюка)
Доповідає: Шамбір Наталія Василівна –
керівник секретаріату Комітету
Супроводжує: Степіна Ірина Григорівна
4. Про проект Закону про внесення змін до статті 4 Закону України "Про
увічнення перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років" щодо
занесення пам'яток Другої світової війни до Державного реєстру нерухомих
пам'яток України (реєстр. № 6064, проект н.д. І.Артюшенка та ін.)
Доповідає: Шамбір Наталія Василівна
Супроводжує: Хмара Сніжана Миколаївна –
консультант секретаріату Комітету
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5. Про проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо
надання права на доступ до культурних цінностей та культурних благ
внутрішньо переміщеним особам та ветеранам війни (реєстр. № 3503, проект н.д.
С.Тарути та ін.)
Доповідає: за дорученням автора – Мартинюк Ігор
помічник-консультант народного депутата України
С.Тарути
Супроводжує: Мельничук Наталія Петрівна
6. Про стан реалізації Постанови Верховної Ради України «Про
забезпечення належним медичним обслуговуванням військовослужбовців та осіб
рядового і начальницького складу, які зазнали поранення, контузії чи іншого
ушкодження здоров’я під час проведення антитерористичної операції на сході
України» від 29.05.2014 № 1286 з урахуванням звернення волонтера
Єршової В.А.
Доповідає: Шамбір Наталія Василівна
Супроводжує: Бойко Тетяна Володимирівна –
головний консультант секретаріату Комітету
7. Про звернення Міністерства охорони здоров’я України стосовно
законопроекту «Про додаткові державні фінансові гарантії надання медичних
послуг та лікарських засобів особам, які захищають незалежність, суверенітет та
територіальну цілісність України в антитерористичній операції та забезпечують
її проведення»
Доповідає: Шамбір Наталія Василівна
Супроводжує: Бойко Тетяна Володимирівна
1. СЛУХАЛИ:
Інформацію директора Департаменту соціального захисту осіб з інвалідністю
Міністерства соціальної політики України Полякової Оксани Юріївни про проект
Закону про внесення змін до деяких законів України щодо створення умов для
забезпечення виборчих прав осіб з інвалідністю (реєстр. № 5559).
ВИСТУПИЛИ: Бурбак М.Ю., Назаренко В.М., Більчич В.М., Голова О.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 законів України щодо створення умов для забезпечення
виборчих прав осіб з інвалідністю (реєстр. № 5559), поданий Кабінетом Міністрів
України, за результатами розгляду в першому читанні прийняти за основу (рішення
додається).
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2. СЛУХАЛИ:
Інформацію заступника директора Департаменту сімейної, ґендерної
політики та протидії торгівлі людьми Міністерства соціальної політики України
Фаримець Олени Олегівни про проект Закону про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо посилення протидії торгівлі людьми та захисту
постраждалих осіб (реєстр. № 6125).
ВИСТУПИЛИ: Загорій Г.В., Малахов І.В., Бурбак М.Ю., 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 щодо
посилення протидії торгівлі людьми та захисту постраждалих осіб» (реєстр. №
6125), поданий Кабінетом Міністром України, за результатами розгляду у першому
читанні прийняти за основу (рішення додається).
3. СЛУХАЛИ:
Інформацію керівника секретаріату Комітету Шамбір Наталії Василівни про
проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо ввезення в
Україну транспортних засобів для забезпечення проведення антитерористичної
операції (реєстр. № 4950).
ВИСТУПИЛИ: Бурбак М.Ю., Привалов О.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 законів України (щодо ввезення в Україну
транспортних засобів для забезпечення проведення антитерористичної операції)»
(реєстр. № 4950 від 12.07.2016 р.), поданий народним депутатом України
Парасюком В.З., за результатами розгляду у першому читанні відхилити (рішення
додається)..
4. СЛУХАЛИ:
Інформацію керівника секретаріату Комітету Шамбір Наталії Василівни про
проект Закону про внесення змін до статті 4 Закону України "Про увічнення
перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років" щодо занесення
пам'яток Другої світової війни до Державного реєстру нерухомих пам'яток України
(реєстр. № 6064).
ВИСТУПИЛИ: Мазур Т.В., Бурбак М.Ю., Тиліщак В.С., Третьяков О.Ю.
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ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 6 (одноголосно),
«проти» - 0,
«утрималися» - 0.
ВИРІШИЛИ: перенести розгляд питання на одне з наступних засідань
Комітету у зв’язку з відсутністю авторів законопроекту.
5. СЛУХАЛИ:
Інформацію
помічника-консультанта
народного
депутата
України
С.Тарути Мартинюка Ігоря про проект Закону про внесення змін до деяких законів
України щодо надання права на доступ до культурних цінностей та культурних
благ внутрішньо переміщеним особам та ветеранам війни (реєстр. № 3503).
ВИСТУПИЛИ: Бурбак М.Ю., Мазур Т.В., Шамбір Н.В., 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 надання права на доступ до
культурних цінностей та культурних благ внутрішньо переміщеним особам та
ветеранам війни (реєстр. № 3503 від 23.11.2015 року), поданий народним депутатом
України Тарутою С.О. та іншими народними депутатами України, за результатами
розгляду в першому читанні відхилити (рішення додається).

6. СЛУХАЛИ:
Інформацію керівника секретаріату Комітету Шамбір Наталії Василівни про
стан реалізації Постанови Верховної Ради України «Про забезпечення належним
медичним обслуговуванням військовослужбовців та осіб рядового і
начальницького складу, які зазнали поранення, контузії чи іншого ушкодження
здоров’я під час проведення антитерористичної операції на сході України» від
29.05.2014 № 1286 з урахуванням звернення волонтера Єршової В.А.
ВИСТУПИЛИ: Шухевич Ю-Б.Р., Третьяков О.Ю.
ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 6 (одноголосно),
«проти» - 0,
«утрималися» - 0.
ВИРІШИЛИ: 1. Інформацію взяти до відома.
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2. Звернутися до:
- відповідних міністерств та відомств, які мають у своєму підпорядкуванні
військові медичні заклади, щодо забезпечення належного медичного огляду
учасників антитерористичної операції при їх демобілізації;
- Міністерства охорони здоров’я України щодо забезпечення належного рівня
надання учасникам антитерористичної операції необхідної медичної допомоги;
- обласних та Київської міської державних адміністрацій щодо забезпечення
належного рівня матеріально-технічної бази та кадрового забезпечення госпіталів
для ветеранів війни (рішення додається).
6. СЛУХАЛИ:
Інформацію керівника секретаріату Комітету Шамбір Наталії Василівни про
звернення Міністерства охорони здоров’я України стосовно законопроекту «Про
додаткові державні фінансові гарантії надання медичних послуг та лікарських
засобів особам, які захищають незалежність, суверенітет та територіальну
цілісність України в антитерористичній операції та забезпечують її проведення».
ВИСТУПИЛИ: Шухевич Ю-Б.Р., Третьяков О.Ю.
ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 6 (одноголосно),
«проти» - 0,
«утрималися» - 0.
ВИРІШИЛИ: 1. Погодитися із концепцією законопроекту «Про додаткові
державні фінансові гарантії надання медичних послуг та лікарських засобів
особам, які захищають незалежність, суверенітет та територіальну цілісність
України в антитерористичній операції та забезпечують її проведення».
2. Пропозиції до законопроекту будуть надані при підготовці законопроекту
до другого читання відповідно до статті 116 Регламенту Верховної Ради України.

Голова Комітету

О.ТРЕТЬЯКОВ

Секретар засідання,
заступник голови Комітету

М.ГАВРИЛЮК

