
СТЕНОГРАМА 

засідання Комітету у справах ветеранів, учасників бойових дій, 

учасників антитерористичної операції та людей з інвалідністю 

12 квітня 2017 року 

Веде засідання Голова Комітету ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Всем добрый день. Правая сторона самая 

дисциплинированная, все пришли. Левая сторона не дошла. Ну, в любом 

случае, кворум есть: 4 человека. Чуть позже подойдет Максим Бурбак и 

Шухевич. Они звонили, что они обязательно на комитете будут. 

Поэтому заседание комитета открыто, кворум есть. Приступаем к 

порядку денному. 

Перше питання: "Про стан виконання бюджетних програм з питань 

соціального захисту учасників антитерористичної операції та людей з 

інвалідністю". Доповідає Наталія Володимирівна.  

 

ФЕДОРОВИЧ Н.В. (Не чути) … керівник служби, а тоді я підсумую. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Давайте. Хорошо. 

Артур Валентинович. 

 

ДЕРЕВ'ЯНКО А.В. Доброго дня, шановний Олександр Юрійович, 

шановні народні депутати. Хотів доповісти щодо стану виконання програм, 

якими опікується служба щодо соціального захисту учасників 

антитерористичної операції та ветеранів війни. 

В підпорядкуванні служби є 5 центрів психологічної реабілітації 

учасників антитерористичної операції. За перший квартал цього року до 

центрів звернулося більше 5 тисяч учасників антитерористичної операції. 

Центри за перший квартал профінансовані в повному обсязі, питань по 

фінансуванню центрів немає. 
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По психологічній реабілітації. За перший квартал пройшли 

психологічну реабілітацію в ребустановах 531 учасник антитерористичної 

операції. Фінансових показників в цій таблиці немає, але вони вже 

опрацьовуються. Там майже на 3 мільйони гривень, 2 мільйони 700 тисяч. І 

зараз опрацьовується і підготовлена Міністерством соціальної політики 

разом зі службою пропозиція щодо передачі заходів з психологічної 

реабілітації на місця, тобто ми передамо їх на обласні центри, на районні, де 

по максимуму задіємо всіх  фахівців-психологів щодо надання цієї допомоги, 

це буде вирішуватися з метою децентралізації на місцевому рівні. 

Соціальна та професійна адаптація, укладені договори з 561 учасником 

антитерористичної операції. Потреба постійна є, потреба і збільшується 

навіть на теперішній час, по касовим видаткам поки що великих показників 

немає, тому що по договорам пройшли тільки передплата і самі заходи з 

навчання, вони практично з нового року почалися, але тенденція зросту є. 

показники, які ми подавали до комітету  по областям, ви їх бачите в таблиці 

номер 2. 

Санаторно-курортне лікування поки що, будемо сказати так, не поїхали 

люди відпочивати, але зроблений наказ Міністерства соціальної політики, 

змінена постанова. Є граничні ціни за відшкодування витрат для інвалідів 

спінальників, для інвалідів учасників АТО і учасників бойових дій. Люди 

можуть отримувати це відшкодування і, знову таки, це спущено до рівня 

районів і областей так, як це використовують інваліди-чорнобильці. То єсть 

людина, учасник АТО, може вибрати заклад, куди він хоче їхати і 

відпочивати в любий зручний для нього час, буде створений... буде укладена 

трьохстороння угода між органами соцзахисту безпосередньо, учасником 

АТО і установою і людина може отримати або кошти, або поїхати відпочити, 

навіть якщо путівка буде коштувати більше, має змогу доплатити. 

По інших, ну, програми по житлу і протезуванню ми передали в цьому 

році на Фонд соціального захисту інвалідів, вони ідуть, одна іде по 719 
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постанові, то єсть буде відшкодування вартості житла, то єсть так, як  робили 

в минулому році для інвалідів І, ІІ групи та сімей загиблих. Дякую. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Все-таки по поводу на професійну адаптацію то, что 

идут деньги. 

  

ДЕРЕВ'ЯНКО А.В. Професійна… 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Вот я смотрю в разрезе областей. Ну, так, в принципе 

Закарпатская область и Кировоградская область, а остальные – нули.  

 

ДЕРЕВ'ЯНКО А.В. Ну, то наверное не та у вас… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Как?  

 

ДЕРЕВ'ЯНКО А.В. Ми подавали дві таблиці в розрізі областей… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Строчка: "Заходи, соціальні та професійні дотації 

учасників АТО".  

 

ДЕРЕВ'ЯНКО А.В. Ну, да, деякі областя есть… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  В разрезе регионов. 

 

ДЕРЕВ'ЯНКО А.В. …які працюють дуже важко, але робота з ними, з 

цими областями, ведеться. У нас… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Какая работа ведется, что делается?  

 



4 

 

ДЕРЕВ'ЯНКО А.В. Ну, ми залучаємо і громадські організації, які 

безпосередньо… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Та прокуратуру залучайте.  

 

ДЕРЕВ'ЯНКО А.В. Ну, треба ж, по-перше, щоб були визначені 

навчальні заклади, які можуть надавати. Деякі обласні адміністрації 

проводять тендери, тому що кількість учасників АТО там більше, чим 

потребує тендерна, ну, яка потребує тендерного доопрацювання.  

Ну, прокуратуру ми не залучаємо, але громадські організації і 

соцзахист ми працюємо в тому, щоб ці договори були укладені.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Слушайте, ну, когда государство говорит, что оно 

залучает громадські організації, честно… 

 

ДЕРЕВ'ЯНКО А.В. Ні, я кажу в тому, що громадські організації… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. То тогда… 

 

ДЕРЕВ'ЯНКО А.В. …формують ці групи.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я понимаю. Ну, когда, вообще, государство, 

представители государства говорят, что они залучають громадські 

організації, у меня это вызывает не большую, ну, улыбку на лице. У 

государства, вообще, это по классике, это репрессивный механизм "парад 

насилия и подавление". Оно плодит законы и потом должно… И следить за 

тем, чтобы эти законы выполнялись через соответствующие органы.   

 

ДЕРЕВ'ЯНКО А.В. Це зрозуміло. Просто… 
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Поэтому, когда государство залучает 

общественников и они приезжают на то или иное дело, в том числе 

уголовное, раньше чем силовики, так званый слив, да, то у меня это вызывает 

тоже небольшую улыбку на лице.  

Смотрите. Есть соответствующие органы, если тот или иной чиновник 

не выполняет своей работы значит его нужно стимулировать или кнутом или 

пряником, это в моем понимании. Если я, вот беру по очереди, Винницкая – 9 

процентов, Донецкая – 0,6 процентов выполнения, Житомирская – 0, 

Запорожская –  0. То мне не кажется, что нужно стимулировать 

губернаторов, и кто занимается этим направлением, не громадськість, а 

профпрегодности.  

 

ДЕРЕВ'ЯНКО А.В. Олександр Юрійович, якщо дозволите. Тут просто 

ідуть показники, які пройшли по касовим видаткам. Житомирська область, це 

одна з найкращих областей, яка виконує цю програму і в минулому році вона 

її виконувала. Просто договори заключені, люди навчаються, але проплат 

поки що немає. Тому ми в макропоказниках цих і цих цифр не бачимо.  

Просто кожна область має специфічну… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Тогда у меня другой вопрос. Парламент несет 

контрольную функцию, если мы этого не видим здесь, то тогда мы должны 

заниматься домыслами, что, что-то, где-то функционирует. Поскольку у 

парламента чисто контрольные функции, и мы контролируем выполнение, 

да,  то у меня  нет другого механизма, как  опираться только на цифры. 

 

ДЕРЕВ'ЯНКО А.В. Я вас розумію, але, якщо договір укладений на 

шість місяців, ми поки що нічого не побачимо. Якщо на  три або на два 

місяці, ці цифри ми бачимо. Але договори заключені, люди навчаються. Ну, 
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поки що, те, що є те є. Але особисто по Житомирській області, вони в 

минулому році на 112 відсотків виконали цю програму і працюють в цьому 

напрямку разом з губернатором дуже плідно.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Город Киев – 0.  

 

ДЕРЕВ'ЯНКО А.В. Це і є таке.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Там тоже договора заключены?  

 

ДЕРЕВ'ЯНКО А.В. Ні. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Тогда вы должны делать какие-то приметки сюда, я 

не знаю, там. Что здесь договора заключены, будет тогда-то, тогда-то. А в 

других приметках, что ничего нет. Потому что,  то, что я вижу сейчас, вернее 

то, что все видят… 

 

ДЕРЕВ'ЯНКО А.В. По Києву ситуація дуже така, плачевна.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. …то, что все видят коллеги. Для них, что 

Житомирская – 0, что город Киев – 0. Ну, в тех цифрах.  

 

ДЕРЕВ'ЯНКО А.В. Я зрозумів. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Пожалуйста, разослать во все области 

соответствующие письма, чтобы они показали нам  реальную картину, что 

есть. При чем рассылать, если брать Киев, то брать, рассылать на мера Киева. 

Он же губернатор. Потому что то, что мы видим, это, ну, так, не очень.  

Так, и второй вопрос, по санаторно-курортному что происходит? 
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ДЕРЕВ'ЯНКО А.В. Була зміна постанови і ми передали всі 

повноваження для органів соцзахисту на місцях. Вони зараз мають право 

заключати разом з учасником АТО договори на той заклад, який вибирає сам 

учасник АТО і час, який він хоче провести, ну, це санаторно-курортне 

лікування. Цифри по граничним цінам є, вони у вас там на запис, там сума 

збільшена по рівнянні з 2016 роком. Але поки, знову таки, поки що ніхто не 

поїхав. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. А коли? 

 

ДЕРЕВ'ЯНКО А.В. Я думаю, що в найкоротший термін буде. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Это когда? 

 

ДЕРЕВ'ЯНКО А.В. Я думаю, що на початку травня вже люди будуть 

їхати. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ну, не хотелось бы… хотелось бы, чтобы они все-

таки там, когда хорошая погода тоже лечились. 

 

_______________. С нового года. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Вот, потому что если их отравить всех в ноябре 

месяце, ну, наверно, это не самое лучшее время это самое, чтобы это было 

какое-то равномерное поездки. 
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ДЕРЕВ'ЯНКО А.В. Ми працюємо по інформуванню всіх учасників 

АТО щодо зміни цієї постанови, наші представники в областях це доводять і 

активно співпрацюють з органами соцзахисту. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Хорошо. Давайте тогда у нас следующий комитет 

ориентировочно через четыре недели будет, да? 

 

ДЕРЕВ'ЯНКО А.В. Зрозумів. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Еще раз по этому всему пройдемся. 

 

ДЕРЕВ'ЯНКО А.В. Зрозуміло. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. То есть если никаких изменений не будет… за одно 

как раз мы получим информацию с областей, да? Тогда просьба, секретариат 

комитета, во все области отправить соответствующие письма, чтобы нам 

объяснили, почему они так качественно работают. 

Так, я  здесь  вижу у нас представители нового этого самого, да, Фонда 

инвалидов? А чего вы пошли туда работать? Ну, что вас подвигло на низкую 

зарплату?  

(Загальна дискусія) 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Все время… Где вы работали? 

 

_______________. (Не чути) 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. А, то есть у вас это продолжение карьеры, да? Я 

понял. Ну, это ж, знаете, такой вопрос… если говорят прыгнуть в окно, не 

надо в него прыгать, можно разбиться. 
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Знаете, я бы хотел на следующем комитете, если меня поддержат мои 

коллеги, отдельно переговорить по вашему фонду. Потому что с теми 

скандалами, с тем, что там происходит, хотелось бы вообще разобраться, 

вообще, зачем все это нужно. Я это говорю на протяжение последних двух 

лет на самом деле, касаемо этого фонда. Потому что те цифры, которые я там 

сегодня видел, вкратце, что за 6 миллионов гривен трудоустроили 5 

человек… За сколько? А, 13. Извините, за 6 миллионов гривен 

трудоустроили 13 человек. Ну, это как-то, мне кажется, можно было им 

просто до конца жизни оплачивать за эти деньги зарплату и не 

трудоустраивать никуда. Потому что я видел цифры. 

Поэтому большая просьба подготовиться. Вы у нас на комитете первый 

раз, но у нас достаточно мы жестко контролируем ситуацию. Что бы не 

происходило, со всем уважением, там, в министерстве, но есть депутаты, 

которые будут это очень жестко контролировать, поверьте, со всеми отсюда 

вытекающими последствиями. Поверьте на слово просто. Поэтому через 4 

недели подготовьтесь по поводу того и что делается, и план работы до конца 

года, что вы собираетесь делать. Потому что не хотелось бы, чтобы опять 

прокуратура с этим разбиралась. Ну, не хотелось бы, хотелось бы, чтобы 

организация нормально работала, но объективно. 

У Юрия Витальевича хватает дел. 

Наталия Владимировна, по первому вопросу что-то еще?  

 

ФЕДОРОВИЧ Н.В. Я хочу сказати про те, що ми, я розумію, що це там 

як би наразі звучить як гасло, але ми абсолютно забезпечуємо виконання 

програм по оздоровленню, ми вважаємо, що оцей механізм, який ми 

запропонували є добрий. І у нас є певні питання, пов'язані зараз з 

витягуванням з Мін'юсту засланих нами довший час тому документів, які 

необхідно зареєструвати, отримати відповідно до чинного законодавства 

реєстрацію, ось. Але ми провели селектор із заступниками голів обласних 
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адміністрацій, відповідальними керівниками структурних підрозділів за 

організацію оздоровлення, тобто, з санкуром, я переконана, що буде все 

гаразд.   

Ми трохи більше хвилюємося за питання психологічної реабілітації, бо 

найбільше навіть і з приводу того, що ми трохи запізнилися з певними 

нормативними документами, а лише більше з приводу фактичної готовності в 

нашій країні належної кількості психологів, які були би в стані надавати 

якісні послуги психологічні, бо завжди виникає питання критеріїв. Ми також 

свідомі того, що є цілий ряд серйозних завдань пов'язаних з професійною 

орієнтацією і соціально адаптацією, працюємо в тому напрямку з нашою 

службою зайнятості для того, щоб максимально використовувати ресурси. 

Також розуміємо про те, що до поняття  реабілітації атомників потрібно 

підходити комплексно і тому хочемо зараз проаналізувати вже створені 

реабілітаційні центри в державі різної форми власності і подивитися,  яким 

чином можна було би на найближчі роки серйозно спланувати роботу, щоби 

допомога необхідна атомникам надавалася максимально швидко і якісно. 

Думаю, що через чотири тижні дамо вам детальнішу  інформацію і чіткішу 

характеристику кожного з тих напрямків з цифрами, з… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  А области, вас слушаются? 

 

ФЕДОРОВИЧ Н.В. Ви знаєте, я абсолютно вдячна вам за те, що ви 

звернули відразу увагу на голів обласних адміністрації тому що, насправді, 

дуже багато залежить від них. І я можу сказати, що в тому напрямку 

найкраще робота поставлена у Львівській області і це не тому, що я звідти, а 

тому що це правда. І я переконана, що це є через те, що голова обласної 

державної адміністрації особисто щомісячно проводить зустрічі на які 

приїжджають голови РДА, мери міст, керівники структурних підрозділів, 

представники громадських організацій атошників і крок за кроком  
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розглядаються всі питання. Починаючи від матеріальних допомог, лікування 

і завершуючи таким складним питанням як виділення земельних ділянок.  

І тому Львівська область минулий рік, коли ми внесли зміни у механізм 

забезпечення житлом, коли запропонували 719 постанову, а фактично ми 

мали півтора місяці на її виконання, тобто на перерахування коштів на 

закупівлю житла трьом категоріям нашим, тобто сім'ям загиблих учасників 

АТО, сім'ям, де атошники І, ІІ група з інвалідності. То 618 квартир за півтора 

місяці Львівська область якраз пропорційно до кількості мешканців 

скористалася тими коштами найбільше. Зараз, коли подивилися про 

розподіл…  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  У мене репліка, по табличке – 4.1 процент. 

 

ФЕДОРОВИЧ Н.В. Зачекайте. Я кажу просто пропорційно до кількості 

мешканців, вони забирали найбільшу кількість коштів, вони були треті за 

чисельністю після Києва, і, якщо не помиляюсь, Житомирської області за 

минулий рік, по абсолютних величинах суми коштів. Але і цього року, коли 

ми зробили розподіл, скільки у нас там стало 118? 

 

_______________. 192 миллиона. 

 

ФЕДОРОВИЧ Н.В. 192 мільйони, то Львівська область теж серед тих 

перших, я переконана, що це є через те, що є готовність і є конкретні сім'ї, які 

стоять на квартирному обліку і є максимальне використання. Тому ми про це 

постійно говоримо, підкреслюємо, що максимально треба залучати 

заступників, перепрошую, голів обласних державних адміністрацій до 

особистого корування цього напрямку.  

(Загальна дискусія) 
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Смотрите, по квартирам, я скажу и Житомирская 

область 64… 

 

ФЕДОРОВИЧ Н.В.  Так, Житомирська, Київ, перше місто – Київ, 

Житомирська, тоді Львівська.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Да, потому что в прошлом году Киев у нас был так. 

 

ШУХЕВИЧ Ю.Р. Обігнали? Житорим і Київ Львів обігнав? (Не чути) 

 

ФЕДОРОВИЧ Н.В. Вони не обігнали, пане Юрію.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Да, пане Юрію. 

 

ФЕДОРОВИЧ Н.В. Вони по відносних показниках якраз не обігнали, 

вони по абсолютних величинах обігнали.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. У меня просьба, секретариат, вот все эти цифры 

подготовить и тоже отправить вот сюда вот, главе Администрации 

Президента. Поскольку он курирует области. Пускай тоже знает и… 

 

ФЕДОРОВИЧ Н.В. И у нас була би пропозиція, якщо би це можна 

було, якщо ми могли сформулювати, також з вашої підтримки, щоби серед 

критеріїв оцінки роботи голів обласних державних адміністрацій були 

питання пов'язані з соціальним захистом учасників АТО. Не тільки кількість 

прокладених метрів доріг, збудовані квартири, там, ЄСВ… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Поддерживаю. 
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ФЕДОРОВИЧ Н.В. …а щоби також це було. Тому що тоді, коли це 

буде серед критеріїв оцінки, тоді вони будуть звертати на це увагу.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  А это сейчас не в критериях?  

 

ФЕДОРОВИЧ Н.В. Ні.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Тогда надо, сделайте Минсоцполитики, продумайте 

совместное письмо… 

 

ФЕДОРОВИЧ Н.В. Ми писали на Мінекономіки це питання. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ну, надо мы напишем сразу туда, чего нам через 

Минэкономики идти. Рядышком через дорогу… Через дорогу, чего, зачем 

делать лишний крюк, вот сюда прямо, попросим их, чтобы они включили в 

критерий.  

Написать им. И мне копию письма, поеду в АП поговорю с ними. 

Пойду в АП поговорю с ними. Это хорошая идея на самом деле. Это 

правильная идея.  

 

ФЕДОРОВИЧ Н.В. Добре.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Это правильно.  

 

ФЕДОРОВИЧ Н.В. Добре.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Это правильно. Поэтому мы это включим в критерий 

оценки.  
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Подготовите, да? То есть нужно, еще раз говорю, разослать все на 

ОДА, письма. И мне подготовить целостное письмо на главу администрации 

по поводу включения в критерий и по поводу работы областей. И еще взять 

прошлый год, показать, как прошлый год работали, как этот. И, чтобы я с 

этими документами, мы провели там короткое совещание.  

 

ФЕДОРОВИЧ Н.В. І ми би відверто очікували більшої уваги з боку 

міста Києва… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Да, все правильно, все правильно.  

 

ФЕДОРОВИЧ Н.В. Міста Києва до цієї проблеми.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  По Киеву отдельно переговорим. Хорошо?  

Кто что еще хочет добавить? 

 

НЕПОМНЯЩИЙ М.В. Олександр Юрійович, дозвольте? 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка. 

 

НЕПОМНЯЩИЙ М.В. Представник громадської організації 

Всеукраїнська ..…..… Революції, Микола Непомнящий. І консультант 

комітету на громадських засадах.  

Значить, хочу таку інформацію подати. В прошлом році і в грудні, в 

листопаді-грудні місяці просто з польсько-українським фондом відвозили 

дітей до Польщі. Я повертався з Польщі, одну дитину завозив в місто 

Трускавець. І зустрів атошників, як ми називаємо, так називаємих.  

"Хлопці, - кажу – що ви тут робите?" "Ми тут на реабілітації в санаторії 

"Женева". Кажу: "Ну, як?" "Кормлять відмінно. Басейн, все". Кажу: "А яка, 
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чого ви тут?" Вони кажуть: "У нас психологічна реабілітація".  "Хтось з вами 

працює?" "Та, - каже – хтось щось обіцяли". 

Півроку це хлопці їздять туди. Прекрасні номери, по три чоловіки 

живуть. Іде друга група, ледве на ногах тримаються. Кажу: "Хлопці, ви що 

тут?" "Ми відпочиваємо, психологічна реабілітація". Я взяв, як говориться, 

прийшов, зустрів киянина одного. Пішов подивитись санаторій. Питаю: "У 

вас психологи є?" Кажуть: "Обіцяли, в кінці грудня дві жінки мають 

приїхати".  Я питаю: "Звідки?" "Ми з Дрогобицького університету". "Ви 

хто?" "Психологи на громадських засадах". 

Сказали, санаторій чи пансіонат виграв тендер. Питаю лікаря: 

"Координатор у вас є який?" Каже: "Нам за всю процедуру, хочеш до якого 

лікаря по напрямку, треба платити гроші. Куди не йди – все платити гроші". 

Ніхто не сказав, що там у них є певні процедури безкоштовні. Хлопці дві 

неділі прогуляли, проп'янствували. Психологи на громадських засадах! Це 

така була психологічна реабілітація в пансіонаті "Женева" в Трускавці! Там 

біля 150 чоловік. Оце така реабілітація. 

Тепер з приводу соціального захисту. От, Хмельницька область, я 

вибачаюсь. В Хмельницькій області, от, мене попросили хлопці, я трошки 

допомагаю. Тому що там був колись представник служби пан 

Хворостовський. Не знаю, зараз новий представник служби призначений чи 

не призначений. До сих пір є заступник голови обласної ради з питань 

учасників АТО.  

Він – учасник бойових дій в Афганістані, наче був в АТО, не знаю. 

Скільки раз питався з ним співпрацювати по соціальному захисту, по 

адаптації, реабілітації атошників, його впіймати не можна! А він на трибуні 

Верховної Ради, підходив до вас на парламентських слуханнях. Бив себе в 

груди, казав: "Хмельницька область у нас сама краща!", а нічого не зроблено, 

іде питання по земельним ділянкам, в Іванівці  жителі Іванівки теж  в 

Степанівці отримують землю, а степанівські в Іванівці отримують землю – 
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раз. І по-друге, ніякої реабілітації і адаптації – це коротенько, оце по суті така 

реабілітація іде на місцях. І така була психологічна реабілітації в пансіонаті 

"Женева" – це те, що якщо треба, люди можуть підтвердити це. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Все хватит.   

Артур Валентинович.   

 

ДЕРЕВ'ЯНКО А.В. Ця інформація застарівша на 1 рік тому що з 

пансіонатом "Женева" у нас був договір заключний у грудні місяця 2015 

року. І це  все, що товариш зараз каже - це фейк, який можна  розповідати. 

Там 550 чоловік пройшли реабілітацію, але в зв'язку з тим, що була 

неузгодженість мера Львова, обласної адміністрації і тому інше, в цей 

пансіонат приїхало півтори тисячі людей, і тому декого поселили, але оплата 

і всі психологи, там близько 20 психологів, всі працювали. Я нічого не 

вбачаю, якщо атошники будуть  проходити реабілітацію навіть в 

п'ятизірковому готелі. 

По пану Хворостовському теж скажу, що це представник  нашої 

області є і на громадські слухання ми всіх представників служби з областей 

збирали у Верховній Раді тому він до вас і підходив. Тому вся ця інформація 

- це фейк, який можна на комітет було не виносити, а прийти і розібратися, 

ми б все доповіли.  

 

НЕПОМНЯЩИЙ М.В. Я перепрошую, йде питання… пан 

Хворостовський представник служби, а там заступник голови обласної ради. 

 

ДЕРЕВ'ЯНКО А.В. Питання землі… 
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НЕПОМНЯЩИЙ М.В. Я просто даю інформацію, який виступав на 

громадських слуханнях і хвалився мені, що все робиться, я говорю за  

обласну раду. 

 

ДЕРЕВ'ЯНКО А.В. Питання землі – це питання особливо місцевих 

державних адміністрацій, служба не займається земельними питаннями. 

 

НЕПОМНЯЩИЙ М.В. Я просто даю інформацію за область, а за 

адаптацію і за… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Так, стоп, стоп! 

 

НЕПОМНЯЩИЙ М.В. …ви кажете психологічну реабілітацію, були 

два у грудні місяці, два представники Дрогобицького університету, дві жінки 

на громадських засадах психологи. Так що це не давньої,  це грудня місяця  

2016 року. 

 

ДЕРЕВ'ЯНКО А.В. Якого року? 

 

НЕПОМНЯЩИЙ М.В. 2016, я був в 2016 році. Можна, я вам привезу 

документи, які люди напишуть пояснення. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Все! Можно, я буду вести заседание. Позволите, нет?  

А то, смотрите, хотите вдвоем поговорить, поговорите вдвоем. 

 

_______________.  Я просто, я вважав, що… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Еще раз говорю, хотите вдвоем поговорить, 

поговорите вдвоем, хотите присутствовать на комитете, тогда, пожалуйста, 
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регламент и я буду давать слово. Вопросы и слово для ответов. По этому 

вопросу просто узнать у Ситнюты, главы ОДА Синюткина, извините.   

 

_______________. (Не чути) … Львівська і Хмельницька, я дав 

інформацію… (Не чути)  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. О двух губернаторах узнайте и пускай скажут 

ситуацию. Я просто, смотрите… мне очень тяжело комментировать слухи, 

разговоры и что-либо. Всегда можно говорить только одно, по документам 

каким-либо. Понятно, что сигналы нужно подавать, но если они, 

действительно, атошники могут лечиться в хороших санаториях и ценовая 

политика этих санаториев там с какими-то скидками она приемлема, то я сто 

процентов это буду поддерживать, наверное как и все. Они тоже живые люди 

они должны в нормальных условиях жить. Если эти санатории выставляли 

бы там цены пятизвездочных отелей европейских, то наверное бы не о чем 

было говорить. А если они дают скидки и люди там живут в хороших 

условиях, честь и хвала хозяином этих санаториев. 

Теперь касаемо реабилитологов, у нас вообще проблема с 

реабилитолагами. Это давняя история если есть добровольцы, волонтеры, 

которые могут быть на громадских засадах и просто приезжая туда помочь, я 

тоже в этом ничего плохого не вижу. В конце концов если санаторий 

договорился, что кто-то приехал на громадских засадах и за счет этого он 

сэкономил какие-то деньги, чтобы ценовая политика этого санатория 

вписывалась  в то, чтобы принять атошников. Конце концов нас интересует 

результат или процесс? Я думаю, что нас должен интересовать результат.  

Поэтому я не хочу сейчас вдаваться в подробности на каких они там, 

как они там будут работать… сейчас Артур Валентинович… Поэтому еще 

раз говорю, перепроверить, но я не вижу в этом ничего плохого, объективно 
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говорю.  И пускай у нас атошники будут в лучших санаториях. Женя, ты что 

то хотел сказать? 

 

РИБЧИНСЬКИЙ Є.Ю. Я хотів сказати, що взагалі проблема 

реабілітації, мотивації, чому людина їде на реабілітацію, вона в 90 відсотків 

випадків це узаконене пияцтво, в 90 відсотків випадків. Люди ідуть з сімей, 

тому що дружина не бачить, з такими як він сам приїжджають в будь-якій 

санаторій і там бардак. Ну, це вам будь-який директор скаже. І якщо та 

"Женева" їх прийняла в Трускавці, то треба пам'ятник тому директору 

ставити однозначно. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. По психологической реабилитации вообще нужно 

было бы, наверно, провести  круглый стол и просто понять вообще, что у нас 

происходит. Потому что у нас нет, на самом деле, большого  количества 

профессиональных людей в этом направлении и это всегда очень тонкая 

грань – как людями что объяснять. Это может быть как и польза большая, 

может быть и большой вред. И это нужно будет, чтобы отдельно там 

Минздрав этим занимался. Я думаю, все-таки мы доведем до конца решение 

парламентских слушаний по поводу создания министерства. И то, что там 

Владимир Борисович вначале сказал эмоционально, мы уже с ним по этому 

поводу переговорили, он уже, в принципе, поддерживает направление это, то, 

что мы с ним пятн… то, что мы с ним вчера говорили, он  уже поддерживает. 

Просто он это, то, что было в средствах массовой информации, когда 

Премьер-министр сказал, что он – против этого, он имел в виду немножко 

другое. Он говорил о том, что это, опять-таки, новая структура, новая сетка, 

новые там какие-то процессы, которые могут затянуться достаточно на 

долгий период времени, чтобы мы не поломали хоть плохо действующее 

сегодня, не сделав нормально действующего будущего, он это имело в виду. 

Но он гарантировано, Премьер-министр, – за то, чтобы уделять огромное 
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внимание ветеранам, это однозначно. Просто немножко в средствах массовой 

информации не все полностью сказали. Это как в старой шутке: казнить, не 

велеть помиловать. Да? А где поставили запятую – такова судьба, вот. 

Поскольку хотелось горячую новость, что у депутатов есть не 

скоординированные действия с Премьер-министром, вот они так и подали, 

что у нас было на фракции тогда конфликт. Конфликта никакого не было. 

У меня еще есть пару вопросов к Минсоцполитики. Мы сейчас, я хочу 

задать вопрос по поводу  бюджетной программы  250.1.350 – это 

компенсация предприятиям, установам, организациям в межах середньої 

заробітної… працівникам. Вот то, что деньги должны были возвращать, 

когда призывали, за 2014-2015 год. Деньги где? 

(Загальна дискусія) 

 Ну, это, когда призывали с предприятий призывников, и им должны 

были компенсировать, государство должно было компенсировать деньги. Это 

программа 250.13.50.  

(Загальна дискусія) 

Ну, на сегодняшний момент это мы еще говорим о 2014-2015 годе. Мы 

вам дадим отдельно по этому поводу записку. По состоянию на сегодняшний 

день еще даже паспорта нету бюджетной программы. Сейчас оно не 

доделано, оно не доделано. 

Запишите, пожалуйста… Хорошо, я вам дам номер программы, я дам 

вам номер программы. Ну, можете записать: 250.13.50 – номер программы. 

Второй вопрос – это тоже Минсоцполитики, – по поводу одноразової 

грошової допомоги постраждалим у Революції Гідності, вот эти 113 

миллионов. Выплаты не идут почему? 

 

ФЕДОРОВИЧ Н.В. А чому не йдуть? Ми систематично готуємо 

відповідні розпорядження, теж детально, будемо готові вам подати 

інформацію про кількість розпоряджень, які були надані з того приводу. 
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(?) ШАМБІР Н.В. Питання трішки в іншому. Ми під час рекомендацій 

парламентських слухань як одним із питань акцентували увагу на тому, щоб 

зменшити відстань між включенням людини до списку і одержанням 

реальних грошей. Тут ми теж бачимо: 21 лютого було розпорядження. 

Сьогодні вже 12 квітня – гроші ще не пішли.  

(Загальна дискусія) 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ну, по той информации, что у нас есть, в комитете. 

 

ФЕДОРОВИЧ Н.В. Олександр Юрійович, я просто думаю, що такі речі 

ми можемо з'ясовувати в робочому порядку. Я готова по кожному питанню 

відповідати і… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Хорошо. Мы вам сейчас тогда подготовим…  

 

ФЕДОРОВИЧ Н.В. Теж, сьогодні до кінця дня подам вам інформацію 

про всі розпорядження… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Приймається.  

 

ФЕДОРОВИЧ Н.В. …які приймалися по всіх категоріях учасників.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Мы подготовим на вас просто письмо по этим 

категориям, ну, даже не письмо просто отдадим вопросник. И тогда на 

следующий комитет, пожалуйста, расскажите ситуация.  

 

ФЕДОРОВИЧ Н.В. Ну, я навіть сьогодні до кінця дня подам 

інформацію по тих виплатах.  
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ГОЛОВУЮЧИЙ.  Хорошо.  

Есть еще вопросы? 

Ну, что, тогда мы берем до відома, да, все, что послушали.  

Артур Валентинович, вы, пожалуйста, по областям подтяните те 

вопросы которые были вам сказаны.  

 

ДЕРЕВ'ЯНКО А.В. (Не чути) 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Хотел… Да, правильно, абсолютно. Хотелось бы, 

чтобы на следующий комитет вот здесь были не нолики, а уже было полное 

понимание процесса. Тоже, те вопросы, которые ведет Минсоцполитики, мы 

тоже подготовим. Можно не ждать комитета тогда, а просто информационно 

дадите ответы.  

И по поводу Фонда инвалидов. Готовьтесь, следующий комитет, будем 

вас спрашивать.  

 

______________. (Не чути) 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. На самом деле у нас нет позиции, у нас 

дружественное министерство абсолютно, у нас нормальные 

взаимоотношения, это не оппозиционный комитет. Но! При этом мы 

достаточно жестко спрашиваем по каждой программе, по каждому действию. 

Если мы что-то, даже не задаем вопросы, то мы много чего понимаем. И 

хотелось бы, чтобы работа была честной.  

Хорошо. Переходим ко второму вопросу.  

Друге питання – проект Закону про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо порядку оплати відпустки окремим 
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категоріям ветеранів війни. Законопроект 5025, урядовий. Доповідає Микола 

Іванович Шамбір.  

 

ШАМБІР М.І. Шановний Олександр Юрійович! Шановні народні 

депутати! Міністерством було підготовлено цей законопроект для вирішення 

проблеми, яка виникла після прийняття Закон про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо підвищення рівня соціального захисту 

окремих категорій ветеранів війни.  

Цим законом було введено оплачувану відпустку зі збереженням 

заробітної плати. Але внаслідок того, що не було, ну, будемо так казати, 

чітко визначено джерела фінансування, відповідно в практиці ми стикнулися 

з проблемою тією, що окремі підприємства надавали цю відпустку і 

фінансували її, інші відпустку не надавали, тому що не бачили свого 

обов'язку оплачувати її, державним бюджетом кошти на компенсацію цієї 

відпустки не було передбачено. І відповідно виникла колізія, яка… яку 

необхідно було усунути.  

Саме для усунення цієї колізії ми пропонуємо внести зміни до статті 23 

Закону про відпустки. Доповнити в Законі про відпустки переліком 

відпусток, що оплачуються за рахунок коштів підприємства, внести цю 

відпустку. 

Значить, пропонується також внести зміни до Закону про статус 

ветеранів війни щодо виключення цієї відпустки із статей 12-13 цього закону, 

оскільки пільги передбачені цим законом фінансуються Кабінетом Міністрів 

відповідно до Закону про державний бюджет.  

Знову ж таки те, що я вже сказав, прийняття цього закону дасть 

можливість чітко визначити джерела фінансування цієї відпустки. Ну, і, 

зрозуміло, що захистити соціально цих… ці категорії громадян, учасників 

бойових дій і інвалідів війни для того, щоб відпустка, яка їм надається як 
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додаткова відповідно фінансувалася за рахунок коштів підприємства, на 

якому вони працюють.  

Я бачу позицію комітету, знаю позиції комітетів інших. Стосовно 12-13 

статті цього… виключення із них норм щодо відпустки. Ну, ми внесли 

пропозиції її виключення, так, щоб не було колізії між двома законами. 

Тобто, якщо норма передбачена в двох законах, інколи виникають ті чи інші 

питання. Саме тому ми  і запропонували. Але, ну, якщо буде наполягання, то 

ми не будемо заперечувати залишення цієї норми в цих статтях. І єдине, що з 

посиленням на Закон про відпустки для того, щоб не було подвійного 

трактування. Якщо буде посилання на те, що всі відпустки надаються, як 

передбачено Законом  про відпустки, в Законі про відпустки, буде 

передбачено, що це фінансування здійснюється за рахунок роботодавця, тоді 

це питання, я думаю, що буде вирішено остаточно.  

Дякую і прошу підтримати.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я так понимаю, что раньше это делало государство, 

сейчас это будет делать предприятие, да? Я говорю про деньги. Выплачивать 

деньги. 

 

 ШАМБІР М.І. Справа в тому, що держава цього не робила, коштів не 

було в державному бюджеті передбачено. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Я говорю сейчас о законодательстве.  

 

 ШАМБІР М.І. Знову ж таки… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  По закону должно было государство платить? 
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ШАМБІР М.І. Прямої норми не було, будемо так казати. Прямої норми 

щодо фінансування не було. І ми працювали з Мінфіном і дискусії були  

досить довгі, і щоб довести чітко, що це передбачено, повинно бути 

передбачено бюджетом, ми цього не змогли  довести. Тому що прямої норми 

в законі не було передбачено. Саме тому ми  пропонуємо вже прописати 

норму, яка, дійсно, буде вирішувати це питання.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Это справедливо?  

 

ШАМБІР М.І. Ну, покладати це на роботодавця, ну, знову ж таки, в 

підприємстві працює учасник бойових дій, ну, учасник або інвалід війни, так. 

Підприємство оплачує інші види додаткових відпусток, так. То я думаю, що 

цілком нормально, що це може бути оплата і по відпустці за цими 

категоріями.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Смотрите, мне сложно прокомментировать, ну, так на 

скидку, мне  кажется, справедливо было бы 50 на 50.  

 

 ШАМБІР М.І. Я погоджуюся, що можливо. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я сейчас говорю просто  о справедливости.  

 

ШАМБІР М.І. Але, знову ж таки, для вирішення цього питання 

необхідно вишукувати  кошти в бюджеті. Я думаю, що це на сьогоднішній 

день… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Так если бы он там …….. может и бюджета бы не 

было.   
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 ШАМБІР М.І. Я розумію.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ну, так мне кажется. И искать было б нечего. Танки 

где-нибудь в Киеве  бы стояли и всё, русские, я имею в виду.  

 

ШУХЕВИЧ Ю.-Б.Р. Можна?  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Конечно, пан Юрий. 

 

 ШУХЕВИЧ Ю.-Б.Р. Слухайте, а як ви думаєте? От, то так говориться за 

рахунок підприємця, але ви подумайте про таку категорію підприємців, 

дрібних підприємців, якого двоє-троє працівників, які сьогодні ледве зводить 

кінці з кінцями, особливо тепер після 3 тисячі 200 мінімалки. І ви думаєте, 

що він зможе фізично оплатити, при всьому бажанні, чи він… Ви розумієте, 

що той, який на великій фірмі працює, так, зможе оплатити, а той, де в нього 

один, вдвох працюють, втрьох, та не зможе він оплатити, значить фактично 

людина опиниться, йому не зможуть і він буде тої відпустки, без оплачуваної 

відпустки, про це також варто було подумати. 

 

ШАМБІР М.І. Справа в тому, що я не скажу, що ми про це  не думали 

тому що при підготовці законопроекту, я ще раз кажу, що дискусія була з 

Міністерством фінансів і не тільки цього законопроекту, а взагалі по цій  

проблемі, дискусій було дуже багато. І ще раз кажу, ми пішли на це саме по 

тій причині, щоб вирішити  по-перше цю проблему тому що вона не була 

вирішена остаточно.  

І, по-друге, те, що все-таки додаткові, будемо так казати, якщо 

вирішувати це питання, то або одне, або друге, або дати на кошти 

підприємства, або з державного бюджету віднайти кошти. Це також, будемо 

так… 
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Смотрите, я еще два слова, вот смотрите, то есть, 

теперь мы вообще не стимулируем предприятия, чтобы брать людей на 

работу. Я могу понять, когда мы говорим предприятию коммерческому: 

смотри, сейчас тяжелое время, давай хотя бы государство там и  ты - 

пятьдесят на пятьдесят.  Но когда мы говорим о том, что ты бери людей, сам 

плати за все, понятно, что это люди в принципе достаточно специфические, 

прошедшие на войне, это в любом случае и психологические травмы и так 

далее, и тому подобное и мы знаем, что не очень охотно часто их берут на 

предприятия работать, это правда, это объективная правда. И при этом 

государство еще вместо того, чтобы стимулировать это, оно говорит: еще 

доплати. Мне кажется, это не совсем справедливо, это мое ощущение, я 

понимаю, что министру финансов вообще самое главное, чтобы вообще ни за 

что не платить. И было бы странным, если бы Министерство финансов вело 

себя по другому. Вообще задача Министерства социальной политики – 

тратить деньги, это же не доходное министерство, оно социальное. Поэтому в 

дискуссии с Министерством финансов все равно должна быть какая-то 

дискуссия, просто идти на то, чтобы согласится, что министр финансов 

ничего не давал, и льготы он не хочет, и доплачивать ничего не хочет, и 

субсидии не хочет Министерство финансов оплачивать, это тоже все 

понятно. Но у Министерства социальной политика должна быть своя 

позиция по этому поводу.  

 

ШАМБІР М.І. Саме ця позиція, як позиція уряду, представлена. 

 

РИБЧИНСЬКИЙ Є.Ю. Я б хотів сказати, що, чесно кажучи, ну соромно 

взагалі такі закони від Кабміну виносити, рахуючись з тим, що половина тих, 

хто сидить в Кабміні, самі колись займалися бізнесом. У нас черга не стоїть 

серед там бізнесменів, щоб запропонувати роботу атошникам, реально. 
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Більше того, ми прекрасно розуміємо, що це люди, м'яко кажучи, психічно не 

готові до нормального життя, до нормальної роботи і так далі. Так замість 

того, щоб держава стимулювала, щоб ці люди не опинилися на вулиці, ми 

зараз заганяємо вашим законом підприємців в кабалу фактично. Давайте 

взагалі таким більше не займатися і навіть таке не виносити. Дякую. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Заканчивая, я скажу, этот вопрос нужно однозначно 

урегулировать. Я думаю, что нужно провести еще дополнительные 

консультации с министром, с Минфином, потому что я боюсь, что когда мы 

будем это выносить в зал, подобные плану законы… Вы сейчас слышали, да, 

что говорят депутаты? Это в принципе депутаты все коалиционные. Теперь я 

могу представить или там этот комитет, например, здесь нет коалиции или не 

коалиции, в этом комитете все единогласно принимают  решение. Но я себе 

могу представить, что будет происходить в зале объективно. И я себе не 

представляю, как, например, я, как председатель комитета, буду это 

докладывать с трибуны? Макс отказался уже. Я вам говорю объективно. 

Поэтому я предлагаю, что мы еще должны над данным законопроект еще 

попрацювати над ним.  

Поэтому пропозиция моя: на доопрацювання, на доопрацювання. Что?  

 

_______________. (Не чути)  

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я объясню, на самом деле мы не основные, но 

поскольку здесь сидит руководитель фракции "Народного фронта" и 

замруководителя фракции БПП, а у нас во фракции определено, что 

подобного плана законопроекты фракция, назовём так корректно, 

прислушивается к мнению моему и точно так же в "Народном фронте". 

Поэтому сразу можете понять результат. 
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Поэтому наше предложение на доопрацювання, я думаю, что нужно 

сесть по этому закону… то, что нужно это упорядочить – это однозначно. В 

одну, во вторую сторону это, то, нужно принять – это да. Естественно, что 

Министерство финансов хочет это с себя скинуть. 

 

_______________. Це було, знаєте, коли… підтримати рішення… (Не 

чути)  

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. А мы не знаем какое там рішення.  

(Загальна дискусія) 

Поэтому я думаю, что мы с Денисовой отдельно переговорим, я думаю,  

что тут реально в зале может пройти и что можно аргументировать – это 50 

на 50 оплату. Это можно еще объяснить как-то. 

Кто за рішення на доопрацювання? Дякую, рішення прийнято. 

 

_______________. Це останнє? 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ни. 

 

_______________.  (Не чути)  

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Сейчас секундочку я процедурно просто дочитаю. 

Третє питання, проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України щодо надання адресної соціальної допомоги на пільговий 

проїзд малозабезпеченим верствам населення. Законопроект Лабазюка, он 

письменно попросил перенести … он письменно просил перенести 

рассмотрение данного законопроекты. Мы говорили, что мы три раза будем, 

послушаем, четвертый уже будем принимать решение. 

(Загальна дискусія) 
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Поэтому, кто за то, чтобы поддержать просьбу народного депутата и 

перенести рассмотрение?  

 

_______________. (Не чути)  

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, рішення прийнято. 

Четверте питання – про проекту Закону… я должен дочитать… 

подождите, ну, есть же процедура.  

Четверте питання – проект Закону про внесення змін до статті 165  

Податкового кодексу України, это законопроект 5405 Лабазюка, он в паре 

идет с первым законопроектом. Также народный депутат просил перенести. 

Кто – за это решение? Женя, коллеги. Спасибо. 

Так. П'яте питання у нас – це останнє, про розгляд звернення голови 

центрального правління Українського товариства сліпих УТОСу. 

Мінсоцполітики, скажите, что там происходит? 

 

_______________. Дозвольте мені, може бути? Ні? 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Что? Нет, подождите. 

 

ФЕДОРОВИЧ Н.В. Може ми почули спочатку звернення... 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Давайте. 

 

ФЕДОРОВИЧ Н.В. Якщо ви не проти. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Давайте. 
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БІЛЬЧИЧ В.М. Дякую. Шановний Олександр Юрійовичу, шановні 

депутати! Товариство звернулося до вас за допомогою. Ось яка проблема, ну, 

Українське товариство сліпих, коротенько дозвольте декілька секунд, це сама 

старіша громадська організація, створена 1933 році і об'єднує біля 50 тисяч 

інвалідів по зору всіх громадян України. Є в товаристві учбові підприємства, 

їх 55, понад 5 тисяч працює інвалідів по зору. Є розгалужена мережа 

непромислової структури, це будинок відпочинку сліпих в Боярці, 

типографія. Санаторій у нас відібрали в Криму. Типографія для друку 

шрифтом Брайля, спецредакція газети "Промінь", журнал "Школяр", 

"Заклик", 18 баз відпочинку, 74 спецбібліотеки, 58 медпунктів, 

реабілітаційний центр, професійна капела бандуристів "Карпати" во Львові, 

навчально-информационный центр... 

 

_______________. (Не чути)  

 

БІЛЬЧИЧ В.М. А? Просто структуру. Ні, я буквально 30 секунд і 

завершу, просто для інформації. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я понимаю, что у вас много накопилось добра. 

 

БІЛЬЧИЧ В.М. К чему виникло питання? У нас... Це ми утримуємо цю 

структуру: і 73 будинки культури, і гуртки художньої самодіяльності у нас, і 

колективи народні, і спортсмени-інваліди, і паралімпійські чемпіони. 

У нас сьогодні в невиробничій сфері працює тисячу 600 чоловік з 

інвалідністю. Для них створені особливі умови роботи, це, ну, ви розумієте, 

спеціальні робочі місця, техніка безпеки, показники медичні враховуються 

здоров'я, фізичні можливості. Ця фінансова підтримка, яка з державного 

бюджету є – це заробітна плата на цих спеціалістів, сліпих в основному. Вона 

складає десь біля 20-25 відсотків від потреби. Протягом декількох років вона 
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не змінювалась, не збільшувалась, а мінімальна заробітна плата росла, росли 

комунальні платежі. Коли ввели мінімальну заробітну плату 3.200, взагалі у 

сліпих залишилась заробітна плата від 600 до 1 тисячі 500 гривень. 

Тому наші звернення були до Прем'єра. Коли почалася ця ситуація з 

введенням 3.200, у нас ще в жовтні місяці, в кінці жовтня, є доручення 

Прем'єра про те, щоб Міністерству фінансів розглянути ці питання. Є ваше 

звернення, від комітету Верховної Ради, в грудні місяці. Там було теж 

доручення: "Прошу невідкладно розглянути з урахуванням, значить… 

резолюції, вжити можливі заходи реагування для вирішення порушеного…" 

Є листи Міністерства соцполітики, сам міністр підписував, Міністерство 

фінансів, з проханням збільшити цю підтримку. Ну, воно не врахувалося. 

Ми, коли депутати в другому читанні готували бюджет, ми теж 

звернулись до комітету. І ваш комітет звернувся до бюджетного комітету, і 

інші комітети, і окремі депутати звертались. Ну, так вийшло, мабуть, не 

дійшла черга, приймався бюджет… 

Тому сьогодні виникло питання, що люди практично, ну, отримують 

копійки. Тоді прохання до вас таке від нас: щоб підготувати від комітету, ну, 

законопроект, депутатський законопроект, з тим щоб все-таки збільшити цю 

фінансову підтримку. По першому кварталу і сам Прем'єр казав, про те, що 

по першому кварталу буде розглядатися. І вже є збільшення доходної 

частини за перший квартал. Тому таке прохання: прошу підтримати, щоб 

пройшов депутатський законопроект про внесення змін до бюджету. Дякую. 

 

ФЕДОРОВИЧ Н.В. Я хотіла би наголосити на тому, що з 2001-го по 

2017 рік Українське товариство сліпих з державного бюджету отримало 307 

мільйонів 292 тисячі 800 гривень. На цей рік для Українського товариства 

сліпих передбачено 25 мільйонів, з них 20 мільйонів 745 тисяч 840 – це так 

зване матеріальне заохочення, тобто фактично заробітна плата. Я хочу 
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наголосити на тому, що це матеріальне заохочення. А раз матеріальне 

заохочення, то це зовсім не означає, що це має бути заробітна плата.  

Це означає, що з підприємницької діяльності, яка ведеться 

підприємствами Українського товариства сліпих, мають також бути внесені 

кошти для того, що називається заробітна плата. Ще раз повторюю, ми не 

фінансуємо зарплату. Ми даємо матеріальне заохочення. 

Я акцентую увагу на тому, що з усієї суми коштів, яку державний 

бюджет дає для Українського товариства сліпих, матеріальне заохочення, це 

80 відсотків. Ми вважаємо, що в теперішній час необхідно однозначно 

говорити про поступовий, я розумію, що поступовий, але перехід не до 

фінансування заробітної плати а до фінансування надання послуг. 

Ми свідомі того, що Українське товариство сліпих, це специфічна 

організація, де необхідно підтримувати роботу, працю, внесок, залученість, 

соціальний аспект, незрячих. Але я хотіла би наголосити також на наступній 

речі.  

Що з  1 тисячі 218 працівників, на які за рішенням центрального 

управління Українського товариства сліпих передбачено розподіл тих 

коштів, який називається матеріальне заохочення, тобто майже 21 мільйону, 

лише 64 відсотки – це особи з інвалідністю.  

Тобто не всі працівники, на які центральне управління Українського 

товариства сліпих передбачає кошти на заробітну платню. 

Наступний аспект. Я хотіла би сказати про те, що Міністерство 

соціальної політики з тим, щоб цей рік розпочати матеріальну підтримку, 

називайте, як хочете, (там фінансову підтримку, матеріальне заохочення), 

фінансування фактичне Українського товариства сліпих, ще 31 травня 2016 

року, а потім 13 червня 2016 року, 11 липня, 8 вересня, 10 листопада, 5 

грудня, 24 січня цього року зверталось до Фонду соціального захисту 

інвалідів, до Українського товариства сліпих з дорученнями, з проханнями 

провести аналіз переліку об'єктів невиробничої сфери УТОСу і переліку 



34 

 

професій, які будуть фінансуватися за рахунок коштів державного бюджету. І 

Міністерство соціальної політики очікувало уніфіковані пропозиції до 

переліку об'єктів і переліку професій з конкретним обґрунтуванням по 

кожній назві посади.  

Натомість пропозиції консолідовані від Українського товариства 

сліпих, коли ми отримали? Якого… Коли ми отримали? Ми отримали… 

 

БІЛЬЧИЧ В.М. 18 жовтня отримали ці пропозиції. 

 

ФЕДОРОВИЧ Н.В. Натомість консолідовані пропозиції ми отримали в 

кінці січня і погоджений остаточно перелік професій був 10 лютого 2017 

року.  

Я хочу наголосити також на тому, що Міністерство соціальної політики 

займає однозначну позицію з приводу того, що підхід до визначення 

кількості працівників, які будуть отримувати фінансове заохочення з 

державного бюджету до обласних осередків має бути однаковий.  

Ми проаналізували за тих кілька днів, що ми дістали доручення. Ми 

проаналізували відсоток розподілу, відсоток виділених кількості професій в 

розрізі кожної області. Ми наголошували на тому, ми акцентували увагу, що 

не може бути 1 відсоток виділених профінансованих професій в одній 

області, в іншій інші. Чому середній по державі в нас 3 тисячі 307 відсотків, 

3,3 відсотки натомість у нас є області, де є менше двох відсотків – 1,6 

Херсонська область. І в нас, наприклад, є майже 8 відсотків інші області. 

Чому в нас неоднаковий підхід по відношенню до підтримки діяльності 

обласних організацій? Міністерство соціальної політики займає з цього 

приводу однозначну позицію. 

Наступний аспект. Ми наголошували на тому, що ми погодимося з 

пропозиціями Українського товариства сліпих стосовно збільшення кількості 

професій, які ми не підтримували, але при умові, що ми будемо оперувати 
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сумою, яка передбачена в державному бюджеті на цей рік через те, що ми 

розуміємо, що ситуація в країні є такою, якою вона є.  

Позиція була озвучена в січні місяці: "Так, ми не будемо звертатися про 

збільшення суми коштів з державного бюджету". Хоча ми розуміли, що 

Українське товариство сліпих це є та організація, яку ми підтримували і 

будемо підтримувати завжди. Але ми абсолютно переконані, що час, коли 

зробити дуже серйозний аналіз своєї діяльності не  просто настав, він вже є 

критичний.  

Більше того, ми вважаємо, що ті кошти, ті фінансові ресурси у вигляді 

пільг, у вигляді компенсацій, у вигляді коштів, які спрямовуються на 

створення робочих місць для підприємств, це є ресурси, які ми також повинні 

рахувати, які держава вкладає для Українського товариства сліпих.  

Ми вважаємо, що коли, наприклад, держава дає кошти на 

функціонування оздоровчого закладу на березі Чорного моря і фактично 

утримує цю установу, то ми не розуміємо, чому там не відпочивають 

безкоштовно члени Українського товариства сліпих, ми цього не розуміємо. 

Так само як ми не розуміємо, чому кошти, які отримує Українське 

товариство сліпих з різних видів підприємницької діяльності і, зокрема, 

також з оренди приміщень, не вкладаються в соціальну сферу. Дякую.  

 

БУРБАК М.Ю. Дякую представникам міністерства, за те, що  

змістовний і ґрунтовний аналіз. Можна сказати? Я – депутат-мажоритарник з 

Чернівецької області.  

УТОС має найкращі приміщення у центрі міста, вони великі, вони 

здаються в оренду. Нещодавно віддали землю під забудову багатоповерхівки, 

так просто віддали і хтось отримав квартиру чи... ну, так просто. Я не бачу 

прозорості рішень. Але тут ми... Це лише маленький, це вершина айсбергу, 

тої проблеми, яку ми повинні без популізму розглядати на нашому комітеті.  
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Пам'ятаєте, як пані Королевська привела нам полум'яного борця за 

права концтаборів? 

 

ШУХЕВИЧ Ю.Р. Що шкіру з нього ще не здерли. 

 

БУРБАК М.Ю. Да. Пам'ятаєте, він тут кричав, нам розказував: "Ви – 

подонки"? П'яте, десяте. Так він  на "GL-Mercedes" їздить. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. (Не чути)  

 

БУРБАК М.Ю. От в Фейсбуці подивіться, він материться, їздить на GL 

на "Mercedes", але тут розказує як він в Польщі був із росіянами, які сиділи в 

концтаборах. 

 

ШУХЕВИЧ Ю.Р. Але головне, що... 

 

БУРБАК М.Ю. Він же тут нам розка... оце і завдячуючи принциповій, 

непопулістичній позиції всіх членів нашого комітету, ми його тоді заткали. 

Правильно?  

 

РИБЧИНСЬКИЙ Є.Ю. Поставили на місце. 

 

БУРБАК М.Ю. Да. І тому думаю, що тут теж це треба розглядати, тому 

що я би попросив вас провести змістовний аналіз всіх громадських 

організацій, які є на утриманні держави, їх понад 800 десь, я так пам'ятаю, цю 

цифру. І їх ефективність, що вони роблять. Вони мають купу майна, здають 

втихаря його в оренду, суборенду, віддають земельні ділянки – і ще просять 

від держави гроші. Майже ж деколи совісті трохи! Це не стосується УТОС, 

це стосується всієї цієї порочної системи підтримки. Тих, що треба 
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підтримати, ми не маємо можливості підтримати, а лише роздаємо всім. 

Давайте визначимо найбільш ефективні, які нам потрібні: УТОГ, УТОС, - які 

мають уже достатньо великий період і мають… і виконують свої обов'язки. А 

є дуже багато фейкових відверто громадських організацій, "имени меня", 

"себя, хорошего", правильно?  

Тому це питання треба не замовчувати, а підготувати і обговорити. Не 

лише розгляд-звернення, а, прошу вас, підготуйте нам довідку по всіх цих 

організаціях. Я розумію, це кропітка робота, але зараз місяць нас не буде, оце 

можна дати комусь завдання, щоб ми пройшлися – і було б рішення комітету, 

і ми показали би людям правду. Людям треба знати правду, щоб вони ходили 

сюди, не кричали, що вони захисники прав трудящих. Дякую. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Хто ще хоче?  

Пане Юрію, будь ласка. 

 

ШУХЕВИЧ Ю.Р. Ну, я тут, дійсно, тут про громадські організації 

можна багато говорити, і їх треба перевіряти, там є, справді, пан Максиме, 

фейкові, дійсно, імені "меня". І вони причому утримують АТО, а, пане 

Дерев'янко, і до вас питання: за що Цибенко в ту організацію "именя меня" 1 

мільйон 200 дістав підтримки! О! Але і такі організації, то вона не одна. Я 

вам ще можу назвати. Але це… Але тут я буду говорити, чому я і просив пані 

Наталію - якраз про життя розмова вийшла, - щоб вона була присутня. 

Слухайте, щодо УТОС. Дивіться, правильно ми з пані Наталею говорили, 

вона тут говорила, і говорили ми з головою якраз львівської організації 

УТОС, тому що вона добре ще по своїй праці в органах соціального 

забезпечення у Львові, знає цю організацію, я там як член тої організації 

знаю, то ми говорили з теперішнім головою обласної організації. І пані 

Наталя правильно сказала, що треба провести було би аудит. В цій навіть, ми 

говорили конкретно про УТОС, в цій організації, про ефективності багатьох 
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речей, які там є. Скажімо щодо… Там має УТОС свої підприємства. Як вони 

працюють? Чи могли би краще працювати? І як? Чи можна їм щось 

допомогти? От Львівській організації можна допомогти і я стараюсь, тобто, 

цій виробничий, тому що там є таке, що їм замовлення треба, щоб вони 

діставали, могли би де що робити. Але є там дійсно ціла група людей, багато 

тих працівників, які… Як-то називається у вас, пані Наталю? Підтримку 

дістають, так. А в дійсності заробітну плату.  

І що між іншим в цьому році вийшло? Було якась постанова уряду, 

згідно з якою вони мали отримати певні кошти. То все тягнулось, тягнулось, 

поки затвердили, то також десь, Бог знає до кого, вони десь там… І Львівська 

настоювала. Пані Наталю, і ви-то знаєте, що було затверджено. Але у вас 

пані Полякова і пані Гаряча, наскільки знаю, там у вас фінансами займаються 

десь в вашому міністерстві, тягнули-тягнули, а врешті-решт, ніби 

міністерство затвердило. Але ж тепер, Мінфін має ще тепер якісь претензії до 

того, хоч ніби спочатку Мінфін схвалив. Але вони тепер, врешті-решт 

дійшло, що вони сказали: "Так, затверджено, але ми не будемо за перший 

квартал давати заробітної плати, тому що квартал пройшов. А ви шукайте 

спонсорів, щоби вам заплатили заробітну плату", так їм відповідають, "За 

перший квартал". І вони, люди опинилися, по-перше, без заробітної плати. А 

друге, з них, Пенсійний фонд штрафує їх, бо вони, ну, начисляється заробітна 

плата вони її не отримують і гроші, взагалі, не отримують, а з них тепер 

штрафні санкції, що вони єдиний соціальний внесок не внесли. І, от, бачите, 

яка справа? А тепер вони ще й просили підтримки, збільшення підтримки.  

Отут до пана Дерев'янка. Що чому такі фейкові, дійсно фейкові, як ото 

якась цибенківська організація, їх таких повно ветеранов Великой 

Отечественной, в яких середній вік тих ветеранів 60 років?! Великой 

Отечественной! Порахуйте, коли вона закінчилась і порахуйте середній вік 

ветеранів. 



39 

 

Так от, що я хоті авсказали. Але це щодо того, що просив збільшення. 

Але нам сказали, що, бачите, ми єдину там суму на всі організації виділяємо, 

то мені Рева сказав. Ну, а, бачите, а в тому числі дістають такі організації. 

Що, дійсно, можна було би, ну, за той рахунок. Але це інше. 

Але тепер я хочу спитати. Пані Наталю, ну, а як же їм бути з 

заробітною платою на перший квартал? Тим більше, що вони там, у Львові 

так отримали. Голова обласної організації – 0,45, вона найбільше отримала, а 

там є по 25 і менше, ну, ставки отримують. Але ні копійки не отримують, вже 

цілий квартал вони не отримали. І грошей ще й досі нема. І вже четвертий 

місяць, і скоро півроку. І вони мають шукати де спонсорів на те, щоб їм, як 

так цинічно заявив. Ось про що я. 

А я тому і говорю, що, слухайте, в кінці кінців ми займаємось 

інвалідами, в тому числі і УТОС.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. На самом деле во вторник ко мне подошло очень 

много депутатов-мажоритарщиков (я дам слово), очень много депутатов-

мажоритарщиков по этой проблеме. И эту проблему нужно решать.  

Я сейчас не говорю про суму денег или по подходам. На самом деле по 

подходам абсолютно правы. Давать нужно удочку, а не давать хлеб. Это как 

бы в Библии написано. То есть, помогать нужно бизнесу, помогать нужно, 

чтобы были заказаны на этих предприятиях, помогать с реализацией. Здесь 

государство должно как бы активно включиться в помощь. 

Но мы говорим это стратегически. И то, что говорил, пан Юрий, и то, 

что говорили все депутаты, сделать общую ревизию по всем этим вот 

организациям и про Великую Отечественную войну, кстати, это Президентом 

на встрече с фракцией, по поводу этого, Цибенко и выдача миллион 200, рвал 

и метал. 

 

 _______________. Він ще нічого не отримав. 
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ГОЛОВУЮЧИЙ.  Ну, я говорю вам о том, что происходило... 

 

ШУХЕВИЧ Ю.-Б.Р. Але, я перепрошую, пане Олександре. Але як 

могла бути така пропозиція: 1 мільйон 200? Навіть пропозиція?!   

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Вот. И я говорю, что Президент и Премьер. По этому 

поводу, вот в понедельник была встреча в БПП с Президентом и Премьером. 

Я скажу, что, мягко говоря, был недоволен, мягко говоря. Вот. И поведение, 

то, что я присылал вам этого человека, ну, так нельзя общаться с людьми. 

Это все не нацисты или этот самый, как он всех назвал. Ну, когда был, тогда 

на этом… 

 

 _______________. Он был преступник.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Да. Он назвал всех, там, нацистами и так далее и 

тому подобное. Ну, это не совсем правильно. При этом сам ездит на 

"Джили", на "Мерседесе".  

  

 _______________. Він закінчив... 

 

 БУРБАК М.Ю. Вартістю понад 100 тисяч доларів. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  И этот самый. Ну, это неправильно. И общее мнение,  

скажем так, политической элиты, мягко говоря, что это неправильно. Тем 

более там еще были молодые бойцы АТО, которым больше нужна помощь. 

Ну, это маленькая ремарка.  

Теперь касаемо УТОСа. Нужно  понять, сколько им нужно точно денег.  
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БІЛЬЧИЧ В.М. хоть сколько увеличить, мы и то будем рады. Ну, 

просто… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Нет, смотрите. Хоть сколько, так не бывает.  

 

БУРБАК М.Ю. Це питання до бюджетного комітету, це не на наш 

комітет, реально.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Нет, это Минсоцполитики должно посмотреть. 

 

ФЕДОРОВИЧ Н.В. Пані Юрій, я просто хочу наголосити, що 80 

відсотків від 25 мільйонів, які даються на цей рік для Українського 

товариства сліпих, 80 відсотків, тобто понад 20 мільйонів. Це є видатки 

фактичні на заробітну платню. Тобто відповідно до пропозиції Українського 

товариства сліпих, це є 1218 працівників.  

Я хочу наголосити на тому, що ніхто не ставить під сумнів і 

Міністерство соціальної політики, не ставить під сумнів, що Українське 

товариство сліпих має бути в центрі уваги якнайпершої підтримки в різний 

спосіб. Але в нас є переконання, що з 1тисячі 218 людей можна було би 

знайти можливості для того, щоби заплатити двом, трьом, чотирьом людям, 

винайняти якісних менеджерів, які сядуть і проаналізують ресурси, які наявні 

в Українському товаристві сліпих… 

 

_______________. Хіба тільки сліпих…  

  

ФЕДОРОВИЧ Н.В. Я кажу в даному випадку, що ми говоримо про 

Українське товариство сліпих.  

 

_______________. А що пенсії… 
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ФЕДОРОВИЧ Н.В. І, пане Юрій, пригадуєте, ми з вами говорили,: і 

запропонують розвиток  організацій. Бо не може такого бути, щоби йшло 20, 

майже 21 мільйон і в результаті у нас була постійна криза, бо 21 мільйон – це 

не єдина сума коштів, яку дістає Українське товариство сліпих. 

 

ШУХЕВИЧ Ю-Б.Р. Наталіє, я з вами згідній і я з вами ще тоді 

погодився, але повірте мені,  треба  знайти, дійсно, таких аудиторів, треба 

проаналізувати, але  поки що ми живемо в сьогоднішньому дні і заробітну 

плату все ж таки за перший квартал, та вже не перший квартал, вже за чотири 

місяці треба платити. 

 

ФЕДОРОВИЧ Н.В. Пане Юрію, розумієте, якщо ми в січні ведемо 

розмову із Українським товариством сліпих і колеги собі думають, що може 

ми щось виграємо, виторгуємо якийсь перелік професій, то насправді, якщо 

рішення прийняте на початку минулого року, то не виторгуємо, бо рішення 

прийняте, його треба виконувати тому яким чином можна було би очікувати, 

щоби кошти пішли в січні, якщо консолідоване рішення  було прийнято не в 

січні. Так, я згідна, що це величезна проблема і люди не повинні залишатися 

без зарплати, паспорт бюджетної програми… 

 

ШУХЕВИЧ Ю-Б.Р. Але ж можна було так сказати по кошторису 

минулого року за оці місяці і за січень, за лютий їм платити до вирішення цієї 

проблеми в кварталі. Але вони нічого не дістали ще й тепер їм говорять: 

знайдіть собі спонсорів. Ну, ви знаєте, це, пробачте, але той, що таке 

відповів, цинічно відповів. І яби йому так сказав: знаєте, що, ти собі, ти 

працював, чи  міністерстві, чи  де там, пошукай спонсора, щоб тобі заплатив.  

 

_______________. Вибачте, будь ласка. 
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РИБЧИНСЬКИЙ Є.Ю.  Тут…  

 

_______________. Вибачте,  будь ласка.  

 

РИБЧИНСЬКИЙ Є.Ю. Я перепрошую, можна депутат скаже? Дякую. 

Спасибі велике. 

Справа в тому, що взагалі от УТОС – це просто перший сигнальчик.  

Насправді, ревізію треба зробити давно було по міністерству. У нас першою 

статтею бюджету іде "соціальні виплати". ЮНЕСКО не хоче 

оприлюднювати, тому що ми просто будемо в іншому стані стрішки, у нас 9 

мільйонів по факту пенсіонерів, а нараховується на 12. Де діваються гроші за 

3 мільйона пенсіонерів? Ми розуміємо де. А тут ми не можемо знайти за три 

місяці для сліпих, розумієте. Але факт залишається фактом, нам треба знати 

за що і кому ми платимо, і це окрема робота, треба створювати комісію. Я 

думаю, що ми з Олександром Юрійовичем подумаємо як зробити ініціативну 

групу для того, щоб повністю порахувати і пенсіонерів, і тих, кому соціалка 

виплачує щомісяця мільярди гривень. Я думаю, що ви всі будете не проти. 

Дякую. 

 

ФЕДОРОВИЧ Н.В. Оксана Юріївна. 

 

ПОЛЯКОВА О.Ю. Я хотіла сказати… 

 

ФЕДОРОВИЧ Н.В. Представтеся.  

 

ПОЛЯКОВА О.Ю. Да, я представлюся. Полякова Оксана Юріївна. 

Юрій Богданович сказав, що я говорила, що треба шукати спонсорів. Тому я 

просила б, по-перше, сказати, що це викривлена інформація, я нікому не 
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рекомендувала шукати спонсорів і Більчич Владислав Миколайович нехай 

скаже, скільки він зі мною спілкувався, такого з мого боку не було. Ні, це 

просто інформація, яка кимось для чогось вкидається, це зовсім не 

правильно. 

І по-друге, я хотіла сказати, що ми розмовляли з Владиславом 

Миколайовичем і про те, що платити можна буде з 1 січня, ми шукаємо такий 

варіант.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Давайте вы и потом я уже подведу итоги.  

 

БІЛЬЧИЧ В.М. Оксана Юріївна права, вона такого не казала, я 

підтверджую. Я хотів звернути на що увагу? Що от міжнародна спільнота 

всього світу признала саму найтяжчу нозологію це сліпі, це ви всі знаєте. 

Тому я хотів би просто попросити вас деякі уточнення. Вибачте, сказали за 

що, кому. Правильно ви сказали, ми зробили на сьогодні, нехай міністерство 

підтвердить, перелік усіх посад, перелік нас, перелік фамілій, ім'я, отчество, 

інвалідність, перша, друга, третя групи, коли і де він працює, яка ставка, 

підкажіть, що це не так. тобто ми підтверджуємо, що це зроблено. 1 тисяча 

200 це зараз вже ми рахуємо, нас 1 тисяча 600, тому що немає коштів. Як 

зберегти ці робочі місця, щоб не закрити, де працюють сліпі? Да, працюють і 

зрячі, спеціалісти, які працюють… секретар не зрячого фахівця, куди його… 

він є зрячий, безумовно. Є бухгалтер, який є, але в основному це інвалід.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Понятно. Давайте по сути. 

 

БІЛЬЧИЧ В.М. Я хотів 20 мільйонів, ну що на тисячу 600, ми всі ж 

арифметику Магнитського це і тисяча не виходить гривень. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Хорошо, все понятно. 
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БІЛЬЧИЧ В.М. Я хочу сказати, що ми ж допомагаємо, інша справа, що 

сьогодні не вистачає від підприємства забрати таку суму, ми ж теж по 

трошки підприємства дають їм. Але це ж фінансова підтримка, безумовно, ми 

просимо, щоб в бюджеті те, що було, щоб ми хоч в якійсь мірі… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. А можно простой вопрос, а предприятия в которых 

они  работаю, они прибыль какую то зарабатывают? 

 

БІЛЬЧИЧ В.М. Зарабатывают, але вона ж іде на виплату заробітної 

плати, на поповнення обігових коштів, на сплату податків, комунальних, це 

ж копійки теж. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Cмотрите… подождите, давайте будем 

объективными. Предприятия, которые работают, они все равно зарабатывают 

какие-то деньги. Если вы идете по пути того, что приостановили вообще все 

выплаты как легкое, не хочу сказать слово шантаж, а давление. Смотрите, как 

давление на государство,  но это не совсем правильно… 

 

БІЛЬЧИЧ В.М.  Це ж окремі юридичні структури – обласні організації, 

це ж не підприємства.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Еще раз, еще раз. Смотрите, давление на государство, 

это в принципе, наверное, имеет право на жизнь, но только не путем 

ущемления людей, чтобы они не получали зарплату, тем более в этом 

комитете всегда относились ко всем организациям достаточно щепетильно и 

всегда всех выслушивали, пытаются помочь. Но если предприятие 

зарабатывает прибыль и пока ведутся консультации о том, как решить эту 

проблему, а они будут в ближайшие время решены, но это не значит, что 
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люди должны уйти без денег сейчас, ну им же кушать надо. Послушайте, 

даже если мы примем какое-то законодательство, сейчас четыре недели не 

пленарные, четыре недели физически не пленарные. То есть мы можем 

только в мае месяце рассмотреть данные законы, то есть люди с голоду 

умрут. 

 

БІЛЬЧИЧ В.М. Мы копейки им, даем, но это ж копейки. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я понимаю, вообще ничего не платиться.  

 

БІЛЬЧИЧ В.М. Правильно, не платят с бюджета ничего, не платиться.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Нет. Стоп! Подождите!  

(Загальна дискусія) 

Стоп! Подождите! Подождите!  

 

БІЛЬЧИЧ В.М. (Не чути) 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Подождите. Смотрите. Ну, мы ж… 

 

ШУХЕВИЧ Ю.Р. Я вам поясню.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Давайте.  

 

  ШУХЕВИЧ Ю.Р.  Ці підприємства, підприємствами, скажемо, у 

Дніпрі кажуть, що воно є прибуткове, ну, наскільки може бути таке 

підприємство, але є.  

Львівське. Львівське хромає. Деякі зовсім занепали. Але Львівське 

хромає бо замовлень нема, хоча я їм там постарався пару замовлень. Але, 
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слухайте, є кричущі факти. Вони жгути роблять, але, це Львівські …… , які 

там якісь деталі для автомобілів німецьких, десь має своє замовлення і у них 

не хоче жгути брати. Ще гірше в Луцьку. В Луцьку, де могли би нашому ж 

таки підприємству замовити, так вони з Польщі везуть, вони в Польщі його 

замовляють ці ж самі жгути, які Львів може і Львівське підприємство 

зробити. Але вони там роблять такі папки і так далі, канцелярські. То я вже 

домовився, що обласна адміністрація, міліція буде брати, прокуратура вже 

давно в них бере і міська адміністрація. Знаєте, то їм все ж таки замовлення і 

то може бути поширити на районні адміністрації і вони будуть якісь 

замовлення і то вже покращає справу.  

Але ці, що є в самому УТОСі, ну, ті, так сказати, обласне правління, 

там є районні організації, то там є по кілька людей, які працюють. Є там 

зрячі, вони мають, обслуговує, там одна чи навіть дві машини, шофери 

мусять бути, але то зрячі. Але є зовсім сліпі чи перша група, чи друга група. 

Але ж. от, вони, завідуюча, власне, бухгалтерія, там є інструктор, там 

комп'ютер, ну... молодь комп'ютерами, ну, вчать їх на комп'ютері працювати, 

інструктор також є, то есть вчитель, він зрячий. І всім їм треба платити. Але 

ж їм не платять, хоч вони по півставки мають, по чверть ставки.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Хорошо, пан Юрій, я зрозумів. 

Минсоцполитики какой выход из ситуации?  

 

ФЕДОРОВИЧ Н.В. Ну, з приводу оплати праці, то ми очікуємо 

найближчими днями погодження в Мінфіні паспортно-бюджетної програми. 

І ми, звичайно, запустимо це фінансування. Ми розуміємо, що це проблема. 

Але я ще раз хочу наголосити, що це проблема спільна.  

Ця проблема не виникла виключно через те, що Мінсоцполітики щось 

там невчасно подало. Хоча це теж як би для нас. 
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Мы сейчас не ищем виновного. Мы говорим позицию 

номер раз, как выйти из этой ситуации. И позиция номер два, как в 

дальнейшем постараться дать им возможность зарабатывать.  

То есть я понимаю, что все-таки Минсоцполитики нужно взять какую-

то номенклатуру продукции и помочь им, то, что говорил пан Юрий, с 

реализацией.  

 

ФЕДОРОВИЧ Н.В.  Олександр Юрійович, дивіться. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Потому что это должна быть общая задача всех. Я не 

вижу особой проблемы там в этом объективно. Давайте сейчас решать, как 

мы решаем вот конкретно взятую проблему? 

 

ФЕДОРОВИЧ Н.В. З приводу продукції. Я вам можу навести приклад 

мого міста, де я була. Ми систематично рекламували продукцію, яку 

виробляє Українське товариство сліпих чи Українське товариство глухих. 

Але там не так великий перелік той, що ми, наприклад, могли рекламувати. 

Ми готові і зараз своїми листами, проханнями, дорученнями скеровувати 

відповідну інформацію і рекламувати це все. Було би тільки що рекламувати. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Это мы говорим о будущем. А теперь мы говорим о 

настоящем.  

 

ФЕДОРОВИЧ Н.В. З приводу цієї ситуації, яка зараз. Ну, у нас, у мене 

особисто була розмова з перших днів моєї роботи, відповідальності за цей 

напрямок, спілкування з приводу того. І ми нібито дійшли до висновку 

спільного про те, що треба серйозно проаналізувати ситуацію, яка є.  

Ми не можемо втручатись в роботу організації. Але ми так само не 

можемо мовчки спостерігати за тими речами, які насправді треба серйозно 
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змінювати давним-давно. І ми про це намагались делікатно говорити. І наша 

розмова, і наш візит на засідання правління, ну, відверто кажучи, не знайшли 

особливих, бажаних результатів опісля. Окрім достатньо цікавих коментарів 

з того приводу. 

Ми хочемо сказати ще раз по те, що ми підтримували і будемо 

підтримувати всілякі українські товариства сліпих всіляким чином. Але ми 

маємо спільно сісти і подивитись, де є ресурси. Бо вони є, я переконана, що 

вони є і вже зараз є.  

Тому що навіть питання тієї самої оренди, наскільки я, мені відомо, 

вона не мала.  

 

_______________. (Не чути)  

 

ФЕДОРОВИЧ Н.В. Я про ринок, наприклад, приміщень. Готові 

озвучити суму за минулий рік? 

 

БУРБАК М.Ю. Давайте, давайте так. Не будемо сваритись. У мене є 

пропозиція. Ми знаємо, що зараз є позитивні зрушення від введення 

бюджетної децентралізації. Правильно? Правильно. Тоді для того, щоб ми 

дізналися всю актуальну інформацію щодо ефективності роботи на місцях, 

щодо здачі приміщень в оренду. Чому ваша організація не звернеться до 

органів місцевого самоврядування, до обласних рад, до міських рад, щоб 

вони вам виділили допомогу, раз? Тоді ви почуєте зріст ефективності вашої 

діяльності по областям і по містам. То в любому місті знають, яка 

нерухомість за що здається, скільки орендна плата і скільки хто щось від 

цього отримує? Ви готові так? Я думаю, що якщо буде співфінансування цієї 

проблеми, 50 відсотків в місцевий бюджет, 50 відсотків в державний, можна 

про щось говорити. 
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БІЛЬЧИЧ В.М. Миксим Юрійович, ніхто не допомагає. 

 

БУРБАК М.Ю. Але ви тоді почуєте дуже багато інформації з місць про 

те, що і як. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я все понимаю. Как мы будем решать данную 

проблему?  

 

ФЕДОРОВИЧ Н.В. Олександр Юрійович, от насправді, от мені зараз 

підказує директор департаменту її лист написаний про те, що Українське 

товариство сліпих, про те, що лист написаний 23 лютого, про те, що станом 

на 23 лютого ми не отримали оновленого каталогу продукції, яка 

виробляється підприємствами УТОС. І, в разі надходження, ми його 

розмістимо на сайті Міністерства соціальної політики, просто один з 

прикладів. Повірте, ми абсолютно в позитиві і в конструктиві, і в співпраці, 

але якщо піднімаємо питання, давайте його піднімати пропрацювавши. Ми 

готові написати листа і ми писали листа Міністерству фінансів, і ви це знаєте. 

 

_______________. (Не чути) 

 

ФЕДОРОВИЧ Н.В. Так, про виділення додаткових коштів. Але давайте 

ми скажемо скільки тих коштів потрібно, давайте сядемо і порахуємо чітко, і 

конкретно? Цифри ж немає обґрунтованої? Немає.  

 

БІЛЬЧИЧ В.М. Є. 

 

ФЕДОРОВИЧ Н.В.  Як є? Владислав Миколайович, як є? 
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Давайте так. Мы встречаемся, например, в 

понедельник со мной. В понедельник выходной, да? 

 

БУРБАК М.Ю. Да. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Во вторник. 

 

БУРБАК М.Ю. Коли вони… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Во вторник, потому что в среду я улечу. 

 

БУРБАК М.Ю. (Не чути) 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Нет, не в АТО, на футбол с детьми за кордон.  

Смотрите, когда вы можете встретиться и точно понять цифру, которая 

надо? 

 

ФЕДОРОВИЧ Н.В. Ми хочемо почути цифру від Українського 

товариства сліпих обґрунтовану. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Когда мы можем в троем встретиться, чтобы понять, 

какая цифра их решения проблемы.  

 

БІЛЬЧИЧ В.М.  Я готов любое время.  

Александр Юрьевич, я прошу, я вас просил, проведите комитет 

выездной, я вас прошу, найдите возможность… в Белой Церкви.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Смотрите… Смотрите… Закончили эту дискуссию.  
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БІЛЬЧИЧ В.М.  Честное слово.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я сейчас закончу комитет, хорошо? 

 

БІЛЬЧИЧ В.М.   А? Хорошо. Я извиняюсь.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Хорошо? Перегиб уже, честно.  

 

ШУХЕВИЧ Ю.Р. Пані Наталя… 

 

ФЕДОРОВИЧ Н.В. Так, пане Юрію.  

 

ШУХЕВИЧ Ю.Р. Ви говорите про лист, значить, що немає, там, що у 

вас по виробництвах, кількість людей.  

 

ФЕДОРОВИЧ Н.В. Ну, пане Юрію, ну, ви знаєте, про те, що ми 

підтримуємо, ви знаєте мою особисту позицію, ви знаєте… 

 

ШУХЕВИЧ Ю.Р. Пані Наталя, знаю. Я не перечу. Але я знаю… я 

згодний з вами те, що ми говорили про аудит. Але то більше, ну, відноситься 

до тих підприємств, які має УТОС, але тут не в тому листі, як я зрозумів, 

кількість тих посадових осіб на виробничих підприємствах. Але то є окрема 

справа, бо, ви знаєте, що ті, які там в УТОСі на Січових стрільців, ну, то є 

зовсім інше, вони ж не фінансуються тим виробничим товариством. Це є 

окреме. А там вони ж мають свої… там вони є директори… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Пане Юрію… 

 

ШУХЕВИЧ Ю.Р. … майстри і так далі, і тому подібне.  
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Коли ми зустрічаємося?  

 

ФЕДОРОВИЧ Н.В. Пане Юрію, але може якраз в тому, що ви підняли 

це питання, може якраз в тому і проблема є. Ми не можемо втручатися, ще 

раз кажу, у внутрішню діяльність товариства. Але, може, в тому проблема. 

Можливо… 

 

_______________. (Не чути) 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ну, смотрите, мы уже минут 40 дискутируем. Когда 

мы можем встретиться в троем по поводу понятной цифры и аргументации?  

 

ФЕДОРОВИЧ Н.В. Я буду готова цифри озвучити. Але можна, щоб ми 

перед тим побачили…  

 

_______________. О, побачили?!  

 

БУРБАК М.Ю. В мене більш важлива інформація.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Во вторник.  

 

ФЕДОРОВИЧ Н.В. Ну, до вівторка, я так думаю, що ми не…  (Не 

чути)  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Смотрите, если нет… Я уже подвожу итог.  

На следующей неделе в любое время вы между собой встречаетесь, 

когда будете готовы, встречаемся в троем, подводим цифру, смотрим 

ситуацию как выходить из нее и принимаем решение… Нет, спасибо, 
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депутата делегировали все полномочья. Поэтому я сам встречусь с вами 

двумя.  

Так, Максим, да. 

 

БУРБАК М.Ю. Шановні колеги, я довожу до відома членів нашого 

комітету, я спізнився, тому що була дуже важлива зустріч у Верховній Раді 

під головуванням спікера. Ми зустрічалися з матерями, дружинами хлопців, 

які в полоні або які числяться пропалими безвісті.  

Там були нарікання справедливі, що ми не прийняли законопроект. Але 

фракція "Самопоміч" це як піар-шоу використовує. Але я одразу сказав, що я 

йду на комітет. Мені передали концепцію повернення громадян України, які 

перебувають під контролем Російської Федерації внаслідок збройної агресії 

Російської Федерації. Тобто до нас звернулося по юридичну допомогу в 

розробці законопроекту. Я передаю в наш секретаріат концепцію для того, 

щоб могли подивитися раціональне зерно, яке тут є, і напрацювати наш 

законопроект від комітету. Добре?  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. И связаться еще с МинАТО. 

 

БУРБАК М.Ю. Да.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Там у них хорошие специалисты есть.  

 

_______________. Геращенко про це знає?  

 

БУРБАК М.Ю. Було дуже багато нарікань, що у пані Ірини Геращенко 

вже понад 2 місяці законопроект і вона його не пускає в хід. От, що вам 

можна сказати, я вислухав тепер за все сьогодні.  
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_______________. (Не чути) 

 

БУРБАК М.Ю. І вона сьогодні в Мінську, а ми вислуховуємо за 

Медведчука, за Геращенко, за… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Значит, следующее. 

 

БУРБАК М.Ю. …Надію Савченко, за всіх.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Значит, следующее. Нужно будет связаться с 

МинАТО, я еще попрошу СБУ, потому что это все-таки, что бы не 

напринимали без СБУ, СБУ должно быть. 

 

БУРБАК М.Ю. При цій нараді були і СБУ-шники також.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. А, были СБУ-шники, да?  

 

БУРБАК М.Ю. Всі були. Але, знаєте, завжди винуваті всі депутати.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Что?  

 

БУРБАК М.Ю. І там не поясниш, я розумію їх справедливий гнів, не 

поясниш, що ми не маємо права втручатися в зовнішню політику. Раз. І що 

нічого не можемо робити.  

З нашої сторони як законодавці ми можемо проробити… 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Проработаем. Хорошо, Максим.  

 



56 

 

БУРБАК М.Ю. І наступне питання. До мене дзвонили, дзвонив голова 

Спілки воїнів Афганістану Червонописький. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Да.  

 

БУРБАК М.Ю. Прошу вас з'ясувати, що там творить з їхнім санаторієм, 

що Міністерство охорони здоров'я хоче забрати у них санаторій єдиний, у 

афганців. Ну це ж відання нашого комітету, якщо звертаються до нас. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Что там такое, Артур Валентинович.  

 

ДЕРЕВ'ЯНКО А.В. Є "Лісова поляна", яка знаходиться в Пущі-Водиці. 

Ця ситуація точиться вже багато років і там це був воїнів-інтернаціоналістів 

шпиталь, але зараз там зробили палати для воїнів АТО. Я можу доповісти, 

але ситуація там така неоднозначна. Мінздрав, воно завжди було на балансі 

Мінздраву, Українська спілка ветеранів Афганістану всього-на-всього давала 

туди людей, направляла з областей, як самоуправління було. Але зараз туди 

йдуть всі і учасники АТО йдуть, і воїни-інтернаціоналісти.  

 

РИБЧИНСЬКИЙ Є.Ю. Два роки тому, ви пам'ятаєте, комітет, коли я 

казав про Америку і про Міністерство ветеранів, і що у нас вже на часі 

створення такого міністерства. Ми вже два роки про це говоримо, жодної 

ініціативи. Ви можете таку ініціативу проявити, ми вас підтримаємо і 

внесемо? Тому що в противному випадку у нас постійні будуть різночитання, 

одні будуть вважати, що це Міноборони, то – МОЗ, то ще щось, одне 

міністерство, яке має об'єднати усіх ветеранів і крапка.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Смотрите… 
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БУРБАК М.Ю. Вони просять допомогу… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. А кому он принадлежал этот санаторий? 

 

_______________. Це не санаторій, це є госпіталь.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. А кому он принадлежал?  

 

ФЕДОРОВИЧ Н.В. Там проблема полягає в тому… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Стоп, подождите. 

 

ФЕДОРОВИЧ Н.В. Максим Юрійович. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Кому госпиталь принадлежит? 

 

ДЕРЕВ'ЯНКО А.В. Міністерству охорони здоров'я. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Он на балансе Министерства охорони здоровья.  

 

ДЕРЕВ'ЯНКО А.В. Але в управлінні бувшого… людей збирали, 

направляли туди. Українська спілка афганців. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Афганців. 

 

_______________. Тепер атошники почали і вони не хочуть, щоб туди і 

атошники їздили.  

 

БУРБАК М.Ю. Так не може бути. 



58 

 

 

_______________. Славянский принцип: "Не достанься ты никому". 

Это будет первый санаторий, который перейдет, я так понимаю, на баланс…  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я считаю, что это искусственный конфликт, так не 

может быть. 

 

БУРБУК М.Ю. (Не чути)  

 

ДЕРЕВ'ЯНКО А.В. Вони не проти того, щоб там були атошники, там 

створені палати, в яких знаходяться і учасники АТО. Просто ситуація така, 

що кількість грошей, які виділяються на атошника і на афганця, вони зараз 

різні. Вони це бачать і в них, як-то кажуть, іде там, але питання не в тому. 

Вони хочуть, щоб  він належав їм і воно було у них в управлінні.  

 

 _______________. Як це в управлінні?  

 (Загальна дискусія)  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Это как в той шутке говорит: "А я магнитолку 

возьму", да?. Я понял. Смотрите. Смотрите. Спасибо, Максим, разобрались с 

этим вопросом. Так не может быть. Пускай МОЗ определяет. Бойцы, которые 

сегодня, нужна первая помощь, это в первую очередь АТО. На самом деле, 

они должны  просто взять и распределить, кому, сколько, там, коек, кому, 

сколько палат и довести.  МОЗ  должен туда просто ввести в виде приказа. 

Что вот, столько-то афганцам, столько-то атошникам и закончиться это 

дискуссией, как мне кажется. 

Напишите письмо на МОЗ, пожалуйста. Чтобы оно… Ну, послушай.  

 

 _______________. Юрій, перший зам.  
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_______________. (Не чути)  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Чтобы они разъяснили ситуацию и приняли решение, 

какое-то, которое мы готовы поддержать.  

 

 РИБЧИНСЬКИЙ Є.Ю. А можна їм відразу написати рішення, яке вони 

мають виконати? Я вибачаюся.  

 

БУРБАК М.Ю.  …комитета. Если так и будем решать… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Каждому члену комитета… Артур Валентинович, вы 

должны с ними тоже поговорить, потому что так не может быть.  

 

ДЕРЕВ'ЯНКО А.В. Я вам можу розказати, що це все іде якраз в 

концепті цих подій. Подій, які ідуть по громадським об'єднанням.  

 

 БУРБАК М.Ю. Знаєте, я попереджав завжди, хлопців і атошників 

попереджаю і афганців. От те, що ви чубитеся між собою, це повна зневіра 

суспільства і довіри до вас. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Та ну, Артур Валентинович здесь ни причем. 

 

БУРБАК М.Ю. Афганці подали цей шлях 95, за п'ять років, АТОвці за 

рік пройшли. Люди деколи негативно вже ставляться до хлопців. Цього не 

може бути. Не робіть коло де немає. Тому що ті воювали за тих, ті зараз 

воюють, а  ми теж воювали. А це першочергове, позачергове право, чому 

зараз їм дають землю, нам нічого не дають. Не робіть коло там де його 

нетреба робити.  
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ГОЛОВУЮЧИЙ.  Хорошо. 

 

 БУРБАК М.Ю.  З повагою до всіх. Треба якось знаходити спільні 

точки дотику.  

 

РИБЧИНСЬКИЙ Є.Ю. Максим Юрійович, п'ята година, всім в 

прокуратуру. Ну, майже.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Все, больше нет вопросов?  

Все, спасибо. Заседание закрыто.  


