
 

 
 

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 № 58 

 
 

від 6 вересня 2017 року 
 
 

(вул.Банкова, 6/8, кім.319, о 10.30) 
 

 

 

 

 

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 

Мальцев Ігор  

Всеволодович  

перший заступник голови Державної 

служби України у справах ветеранів 

війни та учасників антитерористичної 

операції 

Голубенко Тетяна  

Григорівна 

заступник директора Департаменту 

державної соціальної допомоги 

Міністерства соціальної політики 

України 

Медведчук Олег  заступник начальника відділу 
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Миколайович  Державної служби України у справах 

ветеранів війни та учасників 

антитерористичної операції 

Щербінін Олександр  

Миколайович  

 

заступник директора Департаменту 

військової освіти і науки, соціальної та 

гуманітарної політики Міністерства 

оборони України 

Галушко Олег  

Антонович  

начальник Головного квартирно - 

експлуатаційного управління 

Збройних Сил України 

Баскін Володимир  

Васильович  

 

головний спеціаліст Управління  

будівництва та придбання житла 

Головного квартирно - 

експлуатаційного управління 

Збройних Сил України 

Кравченко Наталія  

Олександрівна  

заступник директора Департаменту 

економіки систем життєзабезпечення 

Міністерства регіонального розвитку, 

будівництва та житлово-комунального 

господарства України 

Краснолуцький Олександр  

Васильович  

директор Департаменту землеустрою, 

використання та охорони земель 

Державної служби України з питань 

геодезії, картографії та кадастру 

Соцька Алла  

Миколаївна  

заступник завідувача Відділу 

забезпечення діяльності 

Уповноваженого Президента України 

з прав людей з інвалідністю 

Лалименко Єлізавета  

Володимирівна  

аналітик Асоціації міст України  

Зубрицька Олеся  

Михайлівна 

помічник-консультант народного 

депутата України О.Третьякова 

Тарновецька Леся  

Петрівна 

помічник-консультант народного 

депутата України Г.Загорія 

Гламазда Олена  

Петрівна 

помічник-консультант народного 

депутата України М.Бурбака 

Васківнюк Сергій  

Миколайович 

помічник-консультант народного 

депутата України М.Бурбака 

Волинчук Оксана  

Анатоліївна  

помічник-консультант народного 

депутата України Є.Рибчинського 
 

 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Про обрання секретаря засідань Комітету 

 Доповідає: Третьяков Олександр Юрійович – голова 

Комітету 
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Супроводжує: Шамбір Наталія Василівна – керівник 

секретаріату Комітету 

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

статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" щодо гарантій 

забезпечення земельними ділянками ветеранів війни (реєстр.№ 6605, проект н.д. 

О.Продан та ін.) 

 Доповідає: Продан Оксана Петрівна – автор 

Супроводжує: Мельничук Наталія Петрівна – 

заступник керівника секретаріату Комітету 

 

3. Про проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України щодо соціального захисту осіб з інвалідністю (реєстр. № 6710, 

Урядовий законопроект) 

 Доповідає: Федорович Наталія Володимирівна – 

заступник Міністра соціальної політики України 

Супроводжує: Білошапка Тамара Іванівна – головний 

консультант секретаріату Комітету 

 

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

статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" щодо відновлення обсягу 

пільг ветеранам  (реєстр. № 6628, проект н.д. О.Довгого) 

 Доповідає: Бурбак Максим Юрійович – перший 

заступник голови Комітету 

Супроводжує: Мельничук Наталія Петрівна 

 

5. Про звернення Міністерства соціальної політики України щодо 

попереднього розгляду у Комітеті розроблених Міністерством проектів законів 

України: 

- про внесення змін до Закону України «Про статус ветеранів війни, 

гарантії їх соціального захисту» щодо віднесення до інвалідів війни учасників 

АТО, які стали особами з інвалідністю внаслідок захворювання, одержаного під 

час участі в АТО, а також щодо поширення чинності статті 10 зазначеного 

Закону на членів сімей учасників АТО, які померли внаслідок захворювання, 

пов’язаного з участю в цій операції; 

- про внесення зміни до Закону України «Про звернення громадян» щодо 

особистого розгляду першими керівниками державних органів, органів місцевого 

самоврядування, підприємств, установ і організацій пропозицій, зауважень, заяв, 

клопотань та скарг учасників АТО, які стали інвалідами І групи внаслідок 

поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час 

безпосередньої участі в АТО, забезпеченні її проведення, перебуваючи 

безпосередньо в районах АТО в період її проведення 

 Доповідає: Федорович Наталія Володимирівна – 

заступник Міністра соціальної політики України 

Супроводжує: Бойко Тетяна Володимирівна – 

головний консультант секретаріату Комітету 
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1. СЛУХАЛИ:  
Інформацію голови Комітету Третьякова Олександра Юрійовича про обрання  

секретаря  засідань Комітету на сьому сесію восьмого скликання. 

 

ВИСТУПИЛИ: Бурбак М.Ю., Гаврилюк М.В., Загорій Г.В.,         

Рибчинський Є.Ю., Шухевич Ю-Б.Р. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  «за» - 6 (одноголосно), 

                                «проти» - 0,  

                                «утрималися» - 0. 

 

ВИРІШИЛИ: на сьому сесію восьмого скликання обрати секретарем 

засідань Комітету заступника голови Комітету Гаврилюка Михайла Віталійовича. 

 

 

2. СЛУХАЛИ: 

Інформацію співавтора законопроекту народного депутата України Продан 

Оксани Петрівни про проект Закону України про внесення змін до Закону України 

"Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" щодо гарантій 

забезпечення земельними ділянками ветеранів війни (реєстр.№ 6605). 

 

ВИСТУПИЛИ: Галушко О.А., Краснолуцький О.В., Мальцев І.В.,        

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: перенести розгляд питання на одне з наступних засідань 

Комітету. 

 

 

3. СЛУХАЛИ: 

Інформацію заступника Міністра соціальної політики України Федорович 

Наталії Володимирівни про проект Закону України про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо соціального захисту осіб з інвалідністю (реєстр. 

№ 6710). 

 

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. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону 

України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 
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соціального захисту осіб з інвалідністю (реєстр. № 6710 від 

13.07.2017), поданий Кабінетом Міністрів України: 

-  за результатами розгляду в першому читанні прийняти за основу і в цілому 

як Закон з урахуванням такої поправки: в абзаці 15 підпункту 11 пункту 3 розділу I 

законопроекту слово «академічна» виключити; 

- доручити Комітету Верховної Ради України у справах ветеранів, учасників 

бойових дій, учасників антитерористичної операції та людей з інвалідністю разом з 

Головним юридичним управлінням Апарату Верховної Ради України внести до 

законопроекту техніко-юридичні правки. 

2. Рекомендувати Міністерству соціальної політики України опрацювати 

пропозицію Міністерства освіти і науки України щодо заміни терміну «вада» 

терміном «порушення» у відповідних відмінках і числах у законах України «Про 

основи соціальної захищеності інвалідів в Україні», «Про реабілітацію інвалідів в 

Україні», «Про охорону дитинства» та інших. 

 

 

4. СЛУХАЛИ: 

Інформацію першого заступника голови Комітету Бурбака Максима 

Юрійовича про перенесення розгляду проекту Закону України про внесення змін 

до Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" 

щодо відновлення обсягу пільг ветеранам  (реєстр. № 6628). 

 

ВИСТУПИЛИ: Шухевич Ю-Б.Р., Третьяков О.Ю. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  «за» - 6 (одноголосно), 

                                «проти» - 0,  

                                «утрималися» - 0. 

 

ВИРІШИЛИ: перенести розгляд питання на одне з наступних засідань 

Комітету у зв’язку з відсутністю автора законопроекту. 

 

 

4. СЛУХАЛИ: 

Інформацію заступника Міністра соціальної політики України Федорович 

Наталії Володимирівни щодо попереднього розгляду у Комітеті розроблених 

Міністерством проектів законів України: 

- про внесення змін до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії 

їх соціального захисту» щодо віднесення до інвалідів війни учасників АТО, які 

стали особами з інвалідністю внаслідок захворювання, одержаного під час участі в 

АТО, а також щодо поширення чинності статті 10 зазначеного Закону на членів 

сімей учасників АТО, які померли внаслідок захворювання, пов’язаного з участю в 

цій операції; 

- про внесення зміни до Закону України «Про звернення громадян» щодо 

особистого розгляду першими керівниками державних органів, органів місцевого 

самоврядування, підприємств, установ і організацій пропозицій, зауважень, заяв, 

клопотань та скарг учасників АТО, які стали інвалідами І групи внаслідок 
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поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час 

безпосередньої участі в АТО, забезпеченні її проведення, перебуваючи 

безпосередньо в районах АТО в період її проведення (попередній розгляд). 

 

ВИСТУПИЛИ: Бурбак М.Ю., Мальцев І.В., Шухевич Ю-Б.Р.,           

Щербінін О.М.,  Третьяков О.Ю. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  «за» - 6 (одноголосно), 

                                «проти» - 0,  

                                «утрималися» - 0. 

 

ВИРІШИЛИ: Погодитися із концепціями законопроектів:  

- про внесення змін до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії 

їх соціального захисту» щодо віднесення до інвалідів війни учасників АТО, які 

стали особами з інвалідністю внаслідок захворювання, одержаного під час участі в 

АТО, а також щодо поширення чинності статті 10 зазначеного Закону на членів 

сімей учасників АТО, які померли внаслідок захворювання, пов’язаного з участю в 

цій операції; 

- про внесення зміни до Закону України «Про звернення громадян» щодо 

особистого розгляду першими керівниками державних органів, органів місцевого 

самоврядування, підприємств, установ і організацій пропозицій, зауважень, заяв, 

клопотань та скарг учасників АТО, які стали інвалідами І групи внаслідок 

поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої 

участі в АТО, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах 

АТО в період її проведення. 

2. Подати пропозиції до законопроектів при їх підготовці до другого читання 

відповідно до статті 116 Регламенту Верховної Ради України. 

 

 

 

Голова Комітету                                                      О.ТРЕТЬЯКОВ     

 

 

Секретар засідання, 

заступник голови Комітету                                   М.ГАВРИЛЮК  


