
 

 
 

В Е Р Х О В Н А   Р А Д А   У К Р А Ї Н И 

 

 

 

Комітет у справах ветеранів, учасників бойових дій, 

учасників антитерористичної операції та людей з інвалідністю 

 

 

 

ПРОТОКОЛ ЗАСІДАННЯ № 54 

 

 

17 травня 2017 року 

 

 

(вул.Банкова, 6/8, кім.319, о 15.00) 

 

 

 

 

 

Головує: Третьяков О.Ю. – голова Комітету. 

 

Присутні члени Комітету: Бурбак М.Ю., Гаврилюк М.В., Загорій Г.В., 

Рибчинський Є.Ю., Шухевич Ю-Б.Р. 

 

Відсутні: Бойко Ю.А.  

  

Від секретаріату Комітету:  керівник  секретаріату Комітету Шамбір Н.В., 

заступники керівника секретаріату: Мельничук Н.П., Самойлюк О.Г., головні 

консультанти: Білошапка Т.І., Бойко Т.В., Степіна І.Г., Синявська І.Р., консультант 

Хмара С.М. 

 

Запрошені на засідання Комітету: 

Федорович Наталія  

Володимирівна 

заступник Міністра соціальної 

політики України 

Дерев’янко  Артур  

Валентинович         

Голова Державної служби України у 

справах ветеранів війни та учасників 

антитерористичної операції 

Полякова Оксана  

Юріївна 

 

директор Департаменту соціального 

захисту осіб з інвалідністю  

Міністерства соціальної політики 

України 
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Кучук Руслан  

Миколайович  

 

заступник директора Департаменту по 

роботі з ветеранами війни та 

учасниками АТО – начальник відділу 

організаційно-методичного 

забезпечення з питань надання пільг та 

житлового забезпечення Державної 

служби України у справах ветеранів 

війни та учасників антитерористичної 

операції 

Альохін Владислав  

Олексійович  

завідувач сектору інформаційно-

аналітичної роботи Державної служби 

України у справах ветеранів війни та 

учасників антитерористичної операції 

Цапенко Юлія  

Степанівна  

 

заступник директора фінансово-

економічного Департаменту 

Міністерства соціальної політики 

України 

Романчук Світлана  

Іванівна 

заступник директора Департаменту 

Міністерства фінансів України 

Сізик Світлана  

Олександрівна  

 

головний спеціаліст відділу 

соціального та пенсійного 

забезпечення  Міністерства фінансів 

України 

Линдюк Олена  

Анатоліївна   

виконувач обов’язків  директора 

Фонду соціального захисту інвалідів 

Кисляк Ірина  

Олексіївна   

заступник директора Фонду 

соціального захисту інвалідів 

Пижов Олександр  

Михайлович 

т.в.о. начальника відділу 

нормативного забезпечення вищої 

освіти Міністерства освіти і науки 

України 

Ждан Павло  

Михайлович  

 

завідувач  Відділу забезпечення 

діяльності Уповноваженого 

Президента України з прав людей з 

інвалідністю  

Дубас Роман  

Іванович  

 

головний спеціаліст відділу розвитку 

та регулювання ринку автомобільних 

перевезень Департаменту 

стратегічного розвитку дорожнього 

ринку та автомобільних перевезень  

Міністерства інфраструктури України 

Сахін Віктор  

Володимирович  

радник Міністра інфраструктури 

України 

Дяденко Михайло  

Васильович  

помічник-консультант народного 

депутата України О.Білозір  

Миколюк Назар  

Миронович 

представник Асоціації міст України 
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Непомнящий Микола  

Володимирович 

керівник соціально-реабілітаційної 

служби громадської організації 

«Центральна Рада Сотень Майдану» 

Зубрицька Олеся  

Михайлівна 

помічник-консультант народного 

депутата України О.Третьякова 

Тарновецька Леся  

Петрівна 

помічник-консультант народного 

депутата України Г.Загорія 

Васківнюк Сергій  

Миколайович 

помічник-консультант народного 

депутата України М.Бурбака 

Гламазда Олена  

Петрівна 

помічник-консультант народного 

депутата України М.Бурбака 
 

 

 

 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. 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 (реєстр. № 6298, проект н.д. О.Третьякова 

та ін.) 

 Доповідає: Шамбір Наталія Василівна – керівник 

секретаріату Комітету 

Супроводжує: Бойко Тетяна Володимирівна– 

головний консультант секретаріату Комітету 

2. Про проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо надання адресної соціальної допомоги за пільговий проїзд 

малозабезпеченим верствам населення  (реєстр. № 5404, проект н.д. С.Лабазюка 

та ін.) 

 Доповідає: Шамбір Наталія Василівна 

Супроводжує: Білошапка Тамара Іванівна – 

головний консультант секретаріату Комітету 

 

3. 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 

загального місячного (річного) оподаткування доходу) (реєстр. № 5405, проект     

н.д. С.Лабазюка та ін.) 

 Доповідає: Шамбір Наталія Василівна 

Супроводжує: Мельничук Наталія Петрівна – 

заступник керівника секретаріату Комітету 

 

4. Про проект Закону про внесення змін до Закону України "Про 

автомобільний транспорт" щодо забезпечення права на безоплатний проїзд осіб, 

які брали участь в антитерористичній операції та отримали статус учасника 

бойових дій, а також інших пільгових категорій громадян (реєстр. № 5604, 

проект н.д. О.Білозір та ін.) 
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 Доповідає: за дорученням автора – Дяденко Михайло 

Васильович – помічник-консультант народного 

депутата України О.Білозір 

Супроводжує: Мельничук Наталія Петрівна 

5. Про cтан виконання бюджетних програм з питань соціального захисту 

людей з інвалідністю 

 Доповідають: Дерев’янко  Артур Валентинович – 

Голова Державної служби України у справах 

ветеранів війни та учасників антитерористичної 

операції 

Линдюк Олена Анатоліївна  - виконувач обов’язків  

директора Фонду соціального захисту інвалідів  

Супроводжують: Бойко Тетяна Володимирівна – 

головний консультант секретаріату Комітету 

Степіна Ірина Григорівна – головний консультант 

секретаріату Комітету 

 

 

1. СЛУХАЛИ:  
Інформацію керівника секретаріату Комітету Шамбір Наталії Василівни 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 (реєстр. № 6298). 

 

ВИСТУПИЛИ: Дерев’янко А.В.,  Пижов О.М., Рибчинський Є.Ю.,      

Загорій Г.В., Третьяков О.Ю. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  «за» - 6 (одноголосно), 

                                «проти» - 0,  

                                «утрималися» - 0. 

 

ВИРІШИЛИ: рекомендувати Верховній Раді України проект Закону 

України про внесення змін до деяких законів України щодо державної підтримки 

учасників бойових дій та їхніх дітей для здобуття професійно-технічної та вищої 

освіти (реєстр. № 6298), поданий народними депутатами України  

ТретьяковимО.Ю., Бурбаком М.Ю., Загорієм Г.В., Гаврилюком М.В., Шухевичем 

Ю-Б.Р., Рибчинським Є.Ю., Яніцьким В.П. та Кобцевим М.В., за результатами 

розгляду в першому читанні прийняти за основу і в цілому як Закон з урахуванням 

таких поправок:  

пункти 1-4 розділу I законопроекту доповнити словами «після слів «до 

закінчення» доповнити словами «такими дітьми»; 

в пунктах 2-4 розділу І законопроекту після слів «частини першої» 

доповнити словом і цифрою «статті 6» (рішення додається). 

 

 

2. СЛУХАЛИ: 
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Інформацію керівника секретаріату Комітету Шамбір 

Наталії Василівни про проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України щодо надання адресної соціальної допомоги за пільговий проїзд 

малозабезпеченим верствам населення  (реєстр. № 5404). 

 

ВИСТУПИЛИ: Бурбак М.Ю., Шухевич Ю-Б.Р., Рибчинський Є.Ю.,     

Загорій Г.В., Третьяков О.Ю. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  «за» - 6 (одноголосно), 

                                           «проти» - 0,  

                                 «утрималися» - 0. 

 

ВИРІШИЛИ: рекомендувати Верховній Раді України проект Закону про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо надання адресної 

соціальної допомоги за пільговий проїзд малозабезпеченим верствам населення 

(реєстр. № 5404), поданий народним депутатом України         Лабазюком С.П. та 

іншими народними депутатами, за результатами розгляду в першому читанні зняти 

з розгляду як такий, що втратив актуальність (рішення додається).  

 

 

3. СЛУХАЛИ: 

Інформацію керівника секретаріату Комітету Шамбір Наталії Василівни 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 загального місячного 

(річного) оподаткування доходу) (реєстр. № 5405). 

 

ВИСТУПИЛИ: Бурбак М.Ю., Рибчинський Є.Ю., Загорій Г.В.,          

Шухевич Ю-Б.Р., Третьяков О.Ю. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  «за» - 6 (одноголосно), 

                                           «проти» - 0,  

                                 «утрималися» - 0. 

 

ВИРІШИЛИ: рекомендувати Верховній Раді України проект Закону 

України про внесення змін до статті 165 Податкового кодексу України (щодо 

включення доходів, отриманих адресно від компенсації за пільговий проїзд, до 

переліку доходів, що не включаються до розрахунку загального місячного 

(річного) оподаткування доходу) (реєстр. № 5405), поданий народним депутатом 

України С.П. Лабазюком та іншими народними депутатами України, за 

результатами розгляду в першому читанні зняти з розгляду як такий, що втратив 

актуальність (рішення додається).  

 

 

4. СЛУХАЛИ: 

Інформацію помічника-консультанта народного депутата України О.Білозір 

Дяденка Михайла Васильовича про проект Закону про внесення змін до Закону 
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України "Про автомобільний транспорт" щодо забезпечення права 

на безоплатний проїзд осіб, які брали участь в антитерористичній операції та 

отримали статус учасника бойових дій, а також інших пільгових категорій 

громадян (реєстр.             № 5604). 

 

ВИСТУПИЛИ: Сізик С.О., Миколюк Н.М., Бурбак М.Ю.,           

Рибчинський Є.Ю., Третьяков О.Ю. 

       

ГОЛОСУВАЛИ:  «за» - 6 (одноголосно), 

                                «проти» - 0,  

                                «утрималися» - 0. 

 

ВИРІШИЛИ: рекомендувати Верховній Раді України проект Закону 

України про внесення змін до Закону України "Про автомобільний транспорт" щодо 

забезпечення права на безоплатний проїзд осіб, які брали участь в антитерористичній 

операції та отримали статус учасника бойових дій, а також інших пільгових категорій 

громадян (реєстр. № 5604), поданий народним депутатом України Білозір О.В. та 

іншими народними депутатами України, повернути суб’єктам права законодавчої 

ініціативи на доопрацювання (рішення додається). 

 

 

5. СЛУХАЛИ: 

Інформацію Голови Державної служби України у справах ветеранів війни та 

учасників антитерористичної операції Дерев’янка Артура Валентиновича та 

виконувача обов’язків  директора Фонду соціального захисту інвалідів Линдюк 

Олени Анатоліївни  про cтан виконання бюджетних програм з питань соціального 

захисту людей з інвалідністю. 

 

ВИСТУПИЛИ: Бурбак М.Ю.,  Шухевич Ю-Б.Р., Рибчинський Є.Ю.,    

Загорій Г.В., Третьяков О.Ю. 

 
ГОЛОСУВАЛИ:  «за» - 6 (одноголосно), 

                                «проти» - 0,  

                                «утрималися» - 0. 

 

ВИРІШИЛИ: 1. Інформацію щодо діяльності Фонду взяти до відома.  

2. Доручити Фонду соціального захисту інвалідів надати Комітету 

інформацію щодо осіб, які отримали реабілітаційні послуги по програмах: 

- КПКВК 2507100 «Реабілітація дітей-інвалідів»; 

- КПКВК 2507030 «Заходи із соціальної, трудової та професійної реабілітації 

інвалідів», напрям використання  «Розробка нових видів протезно-ортопедичних 

виробів та обслуговування інвалідів у стаціонарах при протезних підприємствах» 

(рішення додається). 

 

Голова Комітету                                                      О.ТРЕТЬЯКОВ     

 

 

Секретар засідання, 
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заступник голови Комітету                                   М.ГАВРИЛЮК  


