
СТЕНОГРАМА 

засідання Комітету у справах ветеранів, учасників бойових дій, 

учасників антитерористичної операції та людей з інвалідністю 

17 травня 2017 року 

Веде засідання Голова Комітету ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Всем добрый день. Кворум в комитете есть: 5 

человек. Пан Шухевич Юрий-Богдан прейдёт чуть позже, он пошел на 

комитет к Денисовой. Секретарь у нас избран на эту сессию – Михаил, 

поэтому начинаем.  

Перше питання – про стан виконання бюджетної програми з питань 

соціального захисту людей з інвалідністю. Федорович Наталія 

Володимирівна просила його перенести, она сейчас вернется с комитета 

Денисовой, чтобы доложить его. Поэтому есть предложение начать со 

второго вопроса, чтобы был просто замминистра.  

 

ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ.  Да, да.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Про проект Закону про внесення змін до деяких 

законів України щодо державної підтримки учасників бойових дій та їхніх 

дітей для здобуття професійно-технічної та вищої освіти. Комітетський 

законопроект, Третьяков і всі члени комітету, законопроект 6298. Давайте 

два слова по нему.  

 

_______________. (Не чути, мікрофон вимкнено)  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. (Не чути) ... что у нас была встреча министра, 

спикера при моем участии и с афганцами, где они просили просто не 

разделять и то, что мы приняли законопроект по поводу семей погибших, 
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когда соавторы данного законопроекта. Минсоцполитики что-то хочет 

сказать,  кто там есть? Артур Валентинович, давайте вы.  

 

 _______________А.В. Да, Олександр Юрійович. Доброго дня шановні 

народні депутати.  

Єдине до цього закону – є така правка, тому що він читається, що 

тільки учасники бойових дій до 23 років, то есть там треба розмежувати 

"діти" і кому поставити. У нас проект єсть, і інваліди війни вони теж можуть 

бути, тому що зараз учасники бойових дій навіть на сході України атошники, 

вони старші 23 років, але  читається воно, що тільки до 23. 

 У нас є пропозиція, зміни, може там… 

 

(?) ШАМБІР Н.В. Олександр Юрійович, сьогодні буквально, дійсно, 

узнали, що є наказ, не наказ, а Постанова Кабміну, і там чітко  прописали, що 

в нормі закону поширюється лише на всіх осіб, в тому числі самих учасників 

бойовий дій віком до 23 років. Якщо це треба буде врегульовувати 

законодавчо, я думаю, що ми до другого читання врегулюємо. Ми  будемо 

розбиратись, я взяла на замітку. 

 

 БУРБАК М.Ю. А навіщо навіть… Давайте зараз усунемо цей недолік 

та і все.  

 

 ШАМБІР Н.В. Ні. Ми зараз… 

 

 БУРБАК М.Ю.  Ну, а чому в першому читанні?  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Смотрите. Давайте сделаем следующим образом. 

Когда будут докладывать законопроект, кто-то будет докладывать из нас, мы 

решим, кто будет докладывать как соавторы, и я как председатель комитета, 



3 

 

или с соавтором прямо с голоса внесем эту правку, просто по залу 

посмотрим. Нам нечего тянуть первое и второе чтение.  

 

(?) ПИЖОВ О.М. Доброго дня. Мене звати Олександр Пижов, я 

представляю Міністерство освіти.  

Я хотів трошки уточнити ваше зауваження щодо до 23 років. Там в 

постанові 975 про надання державної цільової підтримки написано, це 

стосується всіх категорій, на які поширюється державна цільова підтримка.  

Це не тільки учасники бойових дій, ну, там дуже великий перелік, там і 

чорнобильці, особи з інвалідністю, і там, ну, там більше восьми позицій.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  По поводу правки что?  

 

ПИЖОВ О.М. По поводу правки. Что особи, які вступили до вищих 

навчальних  закладів до досягнення 23 років і до закінчення таких 

навчальних закладів. Тобто, якщо сьогодні я вступаю у ВНЗ і мені 22 роки  1 

вересня, а 2 вересня мені виповнюється 23 до закінчення ВНЗ… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. А якщо 24? 

 

ПИЖОВ О.М. Тоді державна цільова підтримка не надається. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  А чому? А из чего взято цифру 23? 

 

ПИЖОВ О.М. Таке рішення…  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я раньше любил ходить в казино, когда они были 

легальные, у меня была любимая цифра 23, я все время ставил фишечки. А 

чего  23? 
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_______________. Це старий радянський, будемо казати, критерій, який 

був зроблений для того, щоб 23 плюс 4 або 5 років це 29 молодий… 

 

БУРБАК М.Ю. А якщо учасник бойових дій хоче у 25 років піти і 

отримати вищу освіту? 

 

ПИЖОВ О.М. Ну, треба також ще розділяти, яка саме… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Подождите, а если мы говорим о реабилитации?  

 

ПИЖОВ О.М. Я зараз просто поясню, я не захищаю 23 роки, щоб 

просто для розуміння.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Нет, я понял. Просто вам, поскольку вы здесь уже, 

да? Мы же не персонально, а за посадою. То есть, я знаю в Америке там 

солдаты, которые отслужили 20 лет в армии, которым уже за 40 – Женя, 

подтверди, – они могут идти учиться и государство говорит, что оно будет 

им помогать. У них служба в армии там до 20 лет, не солдата, а офицера 

даже.  И потом это, как комплекс реабилитационных действий, то есть 

реабилитация же не только с инвалидами. Реабилитация – это просто, когда 

человека вводят в новое его состояние жизни, в новое состояние жизни. Если 

он хочет дальше пойти учиться? 

 

ПИЖОВ О.М. Тоді треба розмежувати чітко, які форми державної 

цільової підтримки? Бо в кожному законі і вищу освіту стаття 44, і там в тому 

числі і про професійно-технічну освіту, там були внесені зміни державної 

цільової підтримки про загальну середню освіту, яким категоріям осіб 

надаються, саме яка форма державної цільової підтримки? Бо одним 
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категоріям надається безкоштовне проживання в гуртожитку, другим –

державне фінансування, здобуття освіти. І Конституція тут, і Закон "Про 

вищу освіту" зазначає, що тільки перший раз здобувати вищу освіту, той чи 

інший ступінь, можна безоплатно за рахунок коштів державного бюджету, а 

другий раз тільки якщо ми відшкодуєш державі те, що ти здобув, на те, що 

держава на тебе витратила. Або ти у зв'язку з погіршенням стану здоров'я або 

отриманням інвалідності  не можеш працювати за здобутою освітою, яку ти 

здобув за кошти державного бюджету.  

 

РИБЧИНСЬКИЙ Є.Ю. А ви думаєте, що хтось з бійців АТО зрозуміє, 

про що ви говорите? Ну от у мене дві вищих освіти, наша і британська, я не 

зрозумів нічого, що ви говорите. Може я вчорашній, а ви сьогоднішній?  

 

ПИЖОВ О.М. Я не знаю. Ну, я ж  не захищаю ні 23 роки, я просто 

пояснюю.  

 

РИБЧИНСЬКИЙ Є.Ю. Я думаю, що ці 23 роки треба виключити і… 

(Шум у залі, загальна дискусія). 

 

ПИЖОВ О.М.  У проекті Закону нема жодної позиції щодо зміни років.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Есть предложение… Что мы делаем, прини… 

(Мікрофон вимкнено)  

Тогда есть предложение: принять данный законопроект за основу и в 

цілому и доручення секретариату комитета доработать необходимые  правки 

для того, чтобы или соавтор, или председатель комитета зачитали их под 

стенограмму в Верховной Раде.  

Кто за такое предложение? Спасибо, решение принято.  
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Кто, кстати, хочет его докладывать? Докладывать будет Рибчинський, 

от трудового коллектива. Трудовой коллектив, я имею в виду, соавторы, и я 

тогда от комитета.  

 

ПИЖОВ О.М. Якщо без 23 років, то це додаткові зміни ще в чотири 

Закони України.  

 

БУРБАК М.Ю. Зроблять!  

 

ПИЖОВ О.М. Для інформування я кажу. Просто, щоб розуміти 

масштаб трагедії.  

 

БУРБАК М.Ю. Депутати можуть все!  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Трагічна трагедія у кого будет?  

 

ПИЖОВ О.М. У того, хто буде офіційно надруковувати цей текст у 

законопроект.  

 

 _______________.  Якщо Мінфін каже, що все можливо… (Загальна 

дискусія)  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Все! Депутаты могут все! Решение принято, 

проголосовано под стенограмму. Спасибо!  

Третє питання – проект Закону про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо надання адресної соціальної допомоги за 

пільговий проїзд малозабезпеченим верствам населення, законопроект 5404 

Лабазюка.  
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І зразу зачитаю наступний законопроект, тому що вони в парі. Про 

проект Закону про внесення змін до статті 165 Податкового кодексу України 

(щодо включення доходів, отриманих адресно від компенсації за пільговий 

проїзд, до переліку доходів, що не включаються до розрахунку 

загальномісячного (річного) податкового доходу). Законопроект 5404, також 

Лабазюк. Є письмо від нього, де він просить розглядати це питання без 

нього.  

 

БУРБАК М.Ю. Колеги, ми з вами, коли почали працювати в цьому 

комітеті, домовились, що за популізм ми голосувати не будемо. Всі пільги, 

адресна соціальна допомога, деякі законодавчі акти – ну, ми передали 

фінансування перевезень на місця, з перевиконання бюджетів. Хай вони 

приймають…  

(Запис закінчено) 


