ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

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

ПРОТОКОЛ ЗАСІДАННЯ № 60
4 жовтня 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.,
Шухевич Ю-Б.Р.
Відсутні: Бойко Ю.А., Рибчинський Є.Ю.
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
Мальцев Ігор
Всеволодович
Білошицький Руслан
Миколайович

заступник Міністра соціальної
політики України
перший заступник голови Державної
служби України у справах ветеранів
війни та учасників антитерористичної
операції
заступник голови Державної служби
України з надзвичайних ситуацій
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Волчихін Борис
Валентинович

Кучук Руслан
Миколайович

Романчук Світлана
Іванівна

Цапенко Юлія
Степанівна
Тарасова Олександра
Станіславівна
Глазунов Михайло
Юрійович
Блізніков Тимур
Анатолійович
Рудь Володимир
Іванович
Сіверін Олексій
Миколайович
Казнодій В’ячеслав
Васильович

директор Департаменту соціального
захисту та фінансового забезпечення
Державної служби України у справах
ветеранів війни та учасників
антитерористичної операції
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
заступник директора Департаменту
видатків бюджету соціальної сфери начальник відділу соціального та
пенсійного забезпечення Міністерства
фінансів України
заступник директора Фінансовоекономічного департаменту
Міністерства соціальної політики
України
начальник Управління у справах
ветеранів та учасників АТО
Міністерства соціальної політики
України
помічник начальника озброєння
Збройних Сил України з правової
роботи
завідувач сектору по роботі з
учасниками АТО (бойових дій)
Департаменту кадрової політики
Міністерства оборони України
головний спеціаліст лікувальнопрофілактичного відділу військовомедичного Департаменту
Міністерства оборони України
заступник директора Департаменту
організації протидії митним
правопорушенням Державної
фіскальної служби України
заступник директора Департаментуначальник 2 відділу ДПР
Адміністрації Державної служби
спеціального зв’язку та захисту
інформації України
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Кавюк Василь
Юрійович
Курганський Юрій
Миколайович
Бондарчук Сергій
Анатолійович
Топчій Роман
Іванович

Шикита Микола
Федорович
Павленко Микола
Анатолійович
Шовкун Сергій
Іванович

Зайцев Ігор
Леонтійович

Кретович Світлана
Сергіївна
Сєнніков Володимир
Анатолійович
Голянд Ольга
Олександрівна
Усенко Ірина
Миколаївна
Фоміна Олена
Олегівна

лікар відділу організації медичного
забезпечення Медичного центру
Державної служби спеціального
зв’язку та захисту інформації України
заступник начальника Управління
правового забезпечення Служби
безпеки України
заступник начальника відділу по
боротьбі з контрабандою Служби
безпеки України
начальник служби безпеки
дорожнього руху Управління
озброєння та техніки логістики
Головного управління Національної
гвардії України
прокурор відділу правового аналізу
управління правового забезпечення
Генеральної прокуратури України
заступник начальника автомобільного
відділу транспортно-технічного
управління Адміністрації Державної
спеціальної служби транспорту
заступник начальника відділу
правового забезпечення
адміністративно-господарської
діяльності Управління правового
забезпечення Адміністрації Державної
прикордонної служби України
начальник відділу організації обліку
особового складу, інформаційноаналітичного забезпечення
Управління кадрового менеджменту
Адміністрації Державної
прикордонної служби України
завідувач сектору переміщених вищих
навчальних закладів Департаменту
вищої освіти Міністерства освіти і
науки України
начальник Управління Національного
банку України
начальник відділу Національного
банку України
провідний юрисконсульт
Національного банку України
член ГО «Центральна Рада Сотень
Майдану»
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Старіков Олег
Іванович
Чернявський Олександр
Олександрович
Зубрицька Олеся
Михайлівна
Тарновецька Леся
Петрівна
Гламазда Олена
Петрівна
Васківнюк Сергій
Миколайович
Волинчук Оксана
Анатоліївна

представник Громадської ради при
Міністерстві оборони України
помічник-консультант народного
депутата України С.Тарути
помічник-консультант народного
депутата України О.Третьякова
помічник-консультант народного
депутата України Г.Загорія
помічник-консультант народного
депутата України М.Бурбака
помічник-консультант народного
депутата України М.Бурбака
помічник-консультант народного
депутата України Є.Рибчинського

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Про проект Закону про внесення змін до Закону України "Про статус
ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" щодо уточнення деяких
положень (реєстр. № 6202, проект н.д. Ю.Бублика та ін.)
Про проект Закону про внесення змін до Закону України "Про статус
ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" щодо розширення кола осіб,
яким надається статус учасника бойових дій за участь у антитерористичній
операції (реєстр. № 6202-1, проект н.д. Ю.Дерев’янка)
Доповідає: Гаврилюк Михайло Віталійович –
заступник голови Комітету
Супроводжує: Бойко Тетяна Володимирівна –
головний консультант секретаріату Комітету
2. Про проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо
особливостей визнання гуманітарною допомогою та реєстрації транспортних
засобів, ввезених у початковий період проведення антитерористичної операції на
територію України для потреб Збройних Сил України, Національної гвардії
України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань
(реєстр. № 6380, доопрацьований, проект н.д. А. Геращенка, І. Лапіна)
Доповідає: Шамбір Наталія Василівна –
керівник секретаріату Комітету
Супроводжує: Степіна Ірина Григорівна – головний
консультант секретаріату Комітету
3. Про проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо порядку надходження та використання гуманітарної допомоги у
вигляді національної валюти (реєстр. № 6523, проект н.д. С.Тарути, О.Кірша)
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Доповідає: за дорученням автора –
Чернявський Олександр Олександрович – помічникконсультант народного депутата України С.Тарути
Супроводжує: Степіна Ірина Григорівна
4. Про проект Закону про Державний бюджет України на 2018 рік (реєстр.
№ 7000, Урядовий законопроект)
Доповідає: Романчук Світлана Іванівна – заступник
директора Департаменту видатків бюджету соціальної
сфери - начальник відділу соціального та пенсійного
забезпечення Міністерства фінансів України
Супроводжує: Бойко Тетяна Володимирівна
1. СЛУХАЛИ:
Інформацію заступника голови Комітету Гаврилюка Михайла Віталійовича
про проект Закону про внесення змін до Закону України "Про статус ветеранів
війни, гарантії їх соціального захисту" щодо уточнення деяких положень (реєстр.
№ 6202) та проект Закону про внесення змін до Закону України "Про статус
ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" щодо розширення кола осіб, яким
надається статус учасника бойових дій за участь у антитерористичній операції
(реєстр. № 6202-1).
ВИСТУПИЛИ: Бурбак М.Ю., Блізніков Т.А., Рудь В.І., Загорій Г.В.,
Третьяков О.Ю.
ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 5 (одноголосно),
«проти» - 0,
«утрималися» - 0.
ВИРІШИЛИ: рекомендувати Верховній Раді України проекти законів
України про внесення змін до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії
їх соціального захисту» (реєстр. № 6202 від 16.03.2017 року), поданий народними
депутатами України Бубликом Ю.В., Матківським Б.М., Батенком Т.І.,
Антонищаком А.Ф., Добродомовим Д.Є., Шевченком В.Л., Констанкевичем І.М.,
Дубініним О.І., Дідичем В.В., Купрієм В.М., Левченком Ю.В., Мусієм О.С., Гузем
І.В., та про внесення змін до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії
їх соціального захисту» щодо розширення кола осіб, яким надається статус
учасника бойових дій за участь у антитерористичній операції (реєстр. № 6202-1 від
22.03.2017 року), поданий народним депутатом України Дерев’янком Ю.Б.,
відхилити (рішення додається).
2. СЛУХАЛИ:
Інформацію керівника секретаріату Комітету Шамбір Наталії Василівни про
проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо особливостей
визнання гуманітарною допомогою та реєстрації транспортних засобів, ввезених у
початковий період проведення антитерористичної операції на територію України
для потреб Збройних Сил України, Національної гвардії України, інших утворених
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відповідно до законів
6380, доопрацьований).
ВИСТУПИЛИ:
Третьяков О.Ю.

України

Бурбак

М.Ю.,

військових формувань (реєстр. №
Федорович

Н.В.,

Ільїних

Т.А.,

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 5 (одноголосно),
«проти» - 0,
«утрималися» - 0.
ВИРІШИЛИ: рекомендувати Верховній Раді України проект Закону
України про внесення змін до деяких законів України щодо особливостей визнання
гуманітарною допомогою та реєстрації транспортних засобів, ввезених у
початковий період проведення антитерористичної операції на територію України
для потреб Збройних Сил України, Національної гвардії України, інших утворених
відповідно до законів України військових формувань (реєстр. № 6380 від
14.04.2017 р., доопрацьований від 29.05.2017 р.), поданий народними депутатами
України Геращенком А.Ю. і Лапіним І.О., за результатами розгляду у першому
читанні прийняти за основу (рішення додається).
3. СЛУХАЛИ:
Інформацію помічника-консультанта народного депутата України С.Тарути
Чернявського Олександра Олександровича про проект Закону про внесення змін до
деяких законодавчих актів України щодо порядку надходження та використання
гуманітарної допомоги у вигляді національної валюти (реєстр. № 6523).
ВИСТУПИЛИ: Сєнніков В.А., Федорович Н.В., Ільїних Т.А., Сіверін О.М.,
Усенко І.М., Бурбак М.Ю., Третьяков О.Ю.
ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 5 (одноголосно),
«проти» - 0,
«утрималися» - 0.
ВИРІШИЛИ: рекомендувати Верховній Раді України проект Закону
України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо порядку
надходження та використання гуманітарної допомоги у вигляді національної
валюти (реєстр. № 6523 від 30.05.2017 р.), поданий народними депутатами України
Тарутою С.О. та Кіршем О.В., за результатами розгляду у першому читанні
повернути суб’єктам права законодавчої ініціативи на доопрацювання (рішення
додається).
4. СЛУХАЛИ:
Інформацію заступника директора Департаменту видатків бюджету
соціальної сфери - начальника відділу соціального та пенсійного забезпечення
Міністерства фінансів України Романчук Світлани Іванівни про проект Закону про
Державний бюджет України на 2018 рік (реєстр. № 7000).
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ВИСТУПИЛИ: Бурбак М.Ю, Федорович Н.В., Третьяков О.Ю.
ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 5 (одноголосно),
«проти» - 0,
«утрималися» - 0.
ВИРІШИЛИ: 1. Підтримати пропозицію Комітету Верховної Ради України
з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства щодо
необхідності врахування в проекті бюджету на 2018 рік бюджетної програми по
КПКВК 2751190 «Надання державної підтримки для будівництва (придбання)
доступного житла».
2. До проекту Закону України про Державний бюджет України на 2018 рік
(реєстр. № 7000 від 15.09.2017 року) подати такі пропозиції:
1) граничний обсяг видатків за бюджетною програмою по КПКВК 2511120
збільшити на 25 500,0 тисяч гривень до 355 312,8 тисяч гривень та її назву
викласти в такій редакції:
«Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату грошової
компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих осіб,
визначених абзацами 5-8 пункту 1 статті 10, для осіб з інвалідністю І-ІІ групи,
визначених пунктами 11-14 частини другої статті 7 Закону України «Про статус
ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб, які втратили
функціональні можливості нижніх кінцівок, інвалідність яких настала внаслідок
поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої
участі в антитерористичній операції, для інвалідів війни і учасників бойових дій з
числа внутрішньо переміщених осіб, які брали безпосередню участь в
антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи
безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, та
потребують поліпшення житлових умов»;
2) передбачити Міністерству соціальної політики України бюджетну
програму «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату
грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для інвалідів
війни, воїнів-інтернаціоналістів, інвалідів по зору та слуху» із сумою видатків 200
000,0 тис. гривень;
3) збільшити граничний обсяг видатків за бюджетною програмою по
КПКВК 2507030 ,,Заходи із соціальної, трудової та професійної реабілітації
інвалідів” по загальному фонду бюджету на 150 000,0 тисяч гривень до
1 483 361,3 тисяч гривень для реалізації напряму використання коштів
,,Забезпечення окремих категорій населення України технічними та іншими
засобами реабілітації”;
4) збільшити граничний обсяг видатків за бюджетною програмою по
КПКВК 2505150 ,,Заходи із психологічної реабілітації, соціальної та професійної
адаптації учасників антитерористичної операції та забезпечення постраждалих
учасників антитерористичної операції санаторно-курортним лікуванням” на 42
825,6 тисяч гривень до 151 847,4 тисяч гривень для забезпечення постраждалих
учасників антитерористичної операції санаторно-курортним лікуванням;
5) бюджетну програму по КПКВК 2501220 „Фінансова підтримка
громадських об’єднань інвалідів та ветеранів, заходи з відвідування військових
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поховань і військових пам’ятників та
з відзначення Дня пам’яті та
примирення, Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні” розділити на дві
окремі бюджетні програми:
2507020 „Фінансова підтримка громадських об’єднань інвалідів” з обсягом
видатків 80 205,5 тисяч гривень, передбачивши окремим рядком видатки на
фінансову підтримку Національної Асамблеї інвалідів України, підприємств та
організацій невиробничої сфери Українського товариства сліпих та Українського
товариства глухих у сумі 63 341,5 тисяч гривень;
2505030 „Фінансова підтримка громадських об’єднань ветеранів, заходи з
відвідування військових поховань і військових пам’ятників та з відзначення
святкових,
пам’ятних
та
історичних
дат”
з
обсягом
видатків
20 928,6 тисяч гривень.
3. Рішення Комітету направити до Комітету Верховної Ради України з
питань бюджету, визначеного головним з його опрацювання (рішення додається).

Голова Комітету

О.ТРЕТЬЯКОВ

Секретар засідання,
заступник голови Комітету

М.ГАВРИЛЮК

