
СТЕНОГРАМА  

засідання Комітету у справах ветеранів, учасників бойових дій, 

учасників антитерористичної операції та людей з інвалідністю  

15 листопада 2017 року 

Веде засідання голова Комітету ТРЕТЬЯКОВ О.Ю.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Всім добрий день! Шановні учасники розширеного 

засідання нашого комітету! Сьогодні у нас на порядку денному два питання.  

Кворум, до речі є? Раз, два, три, чотири, п'ять народних депутатів, 

кворум є, так що засідання можна відкрити.  

Перше питання: про стан реалізації рекомендацій парламентських 

слухань на тему: "Державні гарантії соціального захисту учасників 

антитерористичної операції, Революції гідності та членів їх сімей: стан і 

перспективи", які відбулися парламентські слухання 18 жовтня минулого  

року.  

І друге питання: про стан реалізації за 10 місяців 2017 року бюджетних 

програм, пов'язаних з соціальним захистом ветеранів, учасників АТО, 

Революції Гідності та осіб з інвалідністю.  

Дозвольте почати наше засідання. По першому питанню, всім 

учасникам засідання роздані матеріали у вигляді таблиці, в якій відображено 

реальний стан виконання рекомендацій слухань. Аналіз виконання 

рекомендацій показав, підкреслюю, це аналіз комітету, ми потім заслухаємо 

ще міністерство, і подивимося, як на самому ділі все є. 

 Рекомендації показали, що з 43 пунктів рекомендацій виконано 9, це 

21 відсоток. Виконано частково або в стадії виконання 11 або 26 відсотків. 

Не представлено інформації по 3 пунктам і не виконано 20 пунктів або 47 

відсотків.  

З огляду на великий обсяг інформації пропоную представникам 

органам державної влади зосередити свої виступи на тих пунктах 
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рекомендацій, які сьогодні не виконані. Рапортувати, що зроблено, я вважаю, 

це така справа. Треба казати, що не зроблено. 

Зокрема, не виконано навіть не бюджетні рекомендації. Перше: про 

розроблена та затвердження комплексного порядку забезпечення учасників 

АТО інформацією про їхні права та соціальний захист.  

Я скажу від себе, що, знаєте, я працюю керівником комітету, і я не 

можу зараз отак сказати всім і перерахувати всі права, які є у атошників.  

Друге питання: про внесення до Єдиного реєстру учасників АТО 

відомості про інвалідність таких осіб. 

І третє питання: про спрощення механізму подачі документів учасників 

АТО для надання їм відповідного статусу, зокрема шляхом обміну  

інформацією між  відповідними органами.  

Отже, приступимо до обговорення. Перше слово надається міністру  

соціальної політики Реві Андрію Олексійовичу. 

 

РЕВА А.О. Доброго дня, шановні народні депутати, шановні присутні!  

Відповідно до надісланого нам порядку денного у нас є два питання, по яких 

ми повинні доповісти комітету і всім присутнім. Це перше питання, це стан 

реалізації Рекомендації парламентських слухань на тему "Державні гарантії 

соціального захисту учасників антитерористичної операції,  Революції 

гідності та членів їхніх родин: стан і перспективи". І друге, про виконання  

відповідних програм соціального захисту за 10 місяців поточного року.  

Власне  кажучи, ми готувалися одразу по двом питанням доповісти. 

Але, якщо так ставиться питання, то я тоді почну з виконання рекомендацій, 

з вашого дозволу.  

Питання соціального захисту учасників АТО, Революції гідності і 

членів їхніх сімей є пріоритетними для Міністерства соціальної  політики. 

Вони вирішуються шляхом координації роботи з іншими міністерствами, 

комітетом Верховної Ради України, народними депутатами, а також через 
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тісну взаємодію з регіональними  органами виконавчої влади, громадськими 

об'єднаннями та за підтримки міжнародних організацій.  

В 2014 році урядом було  прийнято рішення про створення  Державної 

служби України у справах  ветеранів війни та учасників  антитерористичної 

операції, яка також повинна була сприяти і допомагати в реалізації 

відповідних програм. Наразі я хочу зупинитись на ви конанні тих 

рекомендацій, які були здійснені під час парламентських слухань. 

Перше. Щодо забезпечення внесення до Єдиного реєстру учасників 

антитерористичної операції відомостей про інвалідність таких осіб. 11 

жовтня 2017 року було прийнято Постанову  Кабінету Міністрів України      

№ 762 про внесення змін до Постанови Кабміну від 20 серпня 2014 року      

№ 413, якою передбачено розширення інформації щодо учасників 

антитерористичної операції в єдиному реєстрі. Наразі Мінсоцполітики 

опрацьовує проект наказу щодо змін до порядку введення Єдиного реєстру 

учасників АТО, затвердженого відповідним наказом Мінсоцполітики, в 

якому і буде передбачено внесення відомостей про інвалідність зазначених 

осіб. 

Друге. Щодо забезпечення розроблення та запровадження дієвих 

механізмів, забезпечення зайнятості учасників АТО та учасників Революції 

Гідності. Постановою Кабінету Міністрів України від 21 червня 2017 № 432 

затверджено порядок організації соціальних та професійних адоптацій 

учасників АТО, яким визначено механізм організації заходів і соціальної та 

професійної адаптації учасників АТО з залученням також місцевих центрів 

соціальних служб для сімей, дітей і молоді та територіальних органів 

Державної служби зайнятості.  

Постановою Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2017 року № 561 

внесено зміни до концепції державної системи професійної орієнтації 

населення щодо можливості реалізувати певні елементи профорієнтаційної 

роботи серед учасників антитерористичної операції територіальними 

органами служби. Державною службою зайнятості організовано надання 
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соціальних послуг учасникам АТО, в тому числі інформаційно-

консультаційних та профорієнтаційних. Послуги надаються в перші дні після 

реєстрації з використанням індивідуального підходу. Протягом січня-жовтня 

2017 року послугами Державної служби зайнятості скористалися 40,5 тисяч 

безробітних учасників антитерористичних операцій. Допомогу по безробіттю 

отримало 37,9 тисяч безробітних учасників АТО.  

На сьогоднішній день роботою забезпечено більше 10 тисяч учасників 

антитерористичної операції, в тому числі 198 осіб працевлаштовані на 

новостворені робочі місця з виплатою компенсації єдиного внеску 

роботодавцям, 477 учасників АТО започаткували власну справу за рахунок 

виплати допомоги по безробіттю одноразову.  

Протягом січня-жовтня 2017 року професійне навчання за 

направленням Державної служби зайнятості проходили 3 тисячі 100 

учасників АТО. В січні-жовтні 2017 року профорієнтаційні послуги 

отримали 38,6 тисяч учасників антитерористичної операції. Станом  на 1 

листопада 2017 року в Державній службі зайнятості мали статус безробітного 

10,9 тисяч учасників антитерористичної операції. Тобто це ті люди, з якими 

нам доведеться працювати далі для того, щоб повністю реалізувати їхнє  

право на працю. 

З метою повернення демобілізованих військовослужбовців до 

повноцінної трудової зайнятості Державна служба зайнятості сприяє їм 

започаткуванню власної справи шляхом здійснення виплати допомоги по 

безробіттю одноразово для організації підприємницької діяльності. 

Також було рекомендовано Кабінету Міністрів розробити законопроект 

щодо надання особам, які у складі добровольчих формувань, що утворені або 

самоорганізувались для захисту незалежності, суверенітету або 

територіальної цілісності України, але в подальшому не були включені до 

складу Збройних Сил України чи інших утворених відповідно до законів 

України військових формувань та правоохоронних органів і отримали 

поранення, контузії або каліцтва під час участі в АТО, та надання їм права на 
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забезпечення виробами медичного призначення, технічними та іншими 

засобами реабілітації, послугами медичної реабілітації, санаторно-курортним 

лікуванням до встановлення інвалідності. 

На сьогоднішній день всі особи, в тому числі добровольці, які мають 

поранення, контузії, каліцтва під час проведення АТО, практично по їхнім 

зверненням за інформацією, яку ми маємо від органів МСЕК, вони практично 

всі, майже всі мають статус інваліди війни. Відповідно програми державні, 

пов'язані з наданням їм відповідних реабілітаційних засобів, санаторно-

курортного лікування, все, що пов'язано зі статусом інваліда війни, їм 

надається. 

За наявності причинно-наслідкового зв'язку отриманого поранення, 

контузії, каліцтва особи подають документи для отримання статусу інваліда 

війни, відповідно до порядку надання такого статусу, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 8 вересня 2015 року, номер 685. 

На сьогоднішній день я хочу сказати, що у нас в міністерстві офіційно 

жодної скарги від таких людей стосовно того, що їм затримують надання 

статусу, не надають статус чи якісь інші проблеми, пов'язані з 

бюрократичною тяганиною під час визначення цього статусу, жодного на 

сьогоднішній день в міністерстві немає. 

Наступна рекомендація: забезпечити постійний контроль реалізації 

передбачених законодавством пільг і соціальних гарантій учасників 

антитерористичної операції з числа внутрішньо переміщених осіб. Хочу вам 

доповісти, що в минулому році під час прийняття постанови номер 719, де 

було змінено порядок забезпечення житлом інвалідів І, ІІ групи внаслідок, які 

приймали участь в антитерористичній операції, а також членів сімей 

загиблих, були внесені паралельно зміни в Постанову Кабінету Міністрів 

України, точніше, ще радянську,  № 470 від 1984 року, якими регламентовано 

порядок постановки на облік громадян, які потребують  поліпшення 

житлових умов в Україні. 
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Відповідно до цих змін, які були прийняті Кабінетом Міністрів 

України, особи з числа учасників  антитерористичної операції (мова йде про 

інвалідів війни, учасників бойових дій), які є внутрішньо переміщеними  

особами і які раніше не мали право бути взятими на квартирний облік, їх 

після цього на  квартирний облік брали. Хочу сказати, що два…. як мінімум, 

два учасника АТО з Луганської і відповідно Донецької області, які взагалі 

маючи житло на непідконтрольній Україні території, які воювали в складі 

Української армії проти сепаратистів на Сході, вони не тільки були взяті на 

облік,  але й повністю забезпечені на сьогоднішній день  житлом. 

 

______________.  (Не чути)  

 

РЕВА А.О. Що, що?  Це в 2016 році було прийнято відповідне… 

(Загальна дискусія)  

 Да, їх тепер беруть.  Да, мова йде про інвалідів війни.  

На виконання рішення комітету було унормовано питання визначення 

та  затвердження кваліфікаційних характеристик, знову ж таки одна із 

рекомендацій, яка була надана в рекомендаціях, це затвердження 

кваліфікаційних характеристик, професій ……терапевта, фізичного терапевта 

і лікаря з фізичної реабілітаційної медицини. В даному випадку, звичайно, 

більше працював МОЗ, оскільки наказом від 7 листопада 2016 № 1171 такі 

кваліфікаційні характеристики на сьогоднішній день  були повністю 

затверджені. 

Що стосується постраждалих  учасників масових акцій  громадського 

протесту та членів їх сімей. На час проведення  громадських слухань гостро 

стояло питання  організації  виплат  їм, і була серйозна проблема. Було 

визначено завдання забезпечення невідкладну виплату державної допомоги, 

встановлений Законом про встановлення  державної допомоги. І в цьому 

списку людей, які загинули, у нас всього було  108 осіб.  
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В 2016 році була допомога виплачена членам сімей 107 загиблих осіб 

на загальну суму 14 мільйонів 805,5 тисяч гривень або приблизно 137,8 тисяч 

гривень на одну сім'ю. В тому числі членам сім'ї загиблого Царька, які не 

отримали допомогу в 2015 році. Справа щодо виплати допомоги членам сім'ї 

загиблого Бачинського на сьогоднішній день перебуває в суді.  

Крім того, члени сімей осіб, які загинули під час участі в масових 

акціях масового громадського протесту, отримують доплату до пенсій, у 

зв'язку з втратою годувальника членам сімей осіб, смерть яких пов'язана з 

участю в масових акціях громадського протесту. Всього отримує таку 

допомогу 81 родина. До списку осіб, які отримали тяжкі тілесні ушкодження 

під час участі в масових акціях громадського протесту, включені 176 осіб. 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів  України від 18 лютого 2016 

року № 67 в 2016 році виплачено одноразова грошова допомога 168 особам 

на загальну суму 11,6 мільйони гривень. Крім того, 50 осіб отримали 

одноразову грошову допомогу за 2014-2015 роки на загальну суму 6,6 

мільйони гривень. Таким чином, всього в 2016 році одноразову грошову 

допомогу виплачено на загальну суму 18, 2 мільйони гривень.  

Що стосується осіб, які отримали тілесні ушкодження середньої 

тяжкості, всього таких 236 осіб, 2015 році – 50, в 2016 – 186 чоловік. 

Одноразова грошова допомога в 2016 році виплачена 213 особам, які 

отримали тілесні ушкодження середньої тяжкості, на загальну суму 15 

мільйонів гривень.  

Разом з тим не профінансовано виплату одноразової допомоги 18 

особам, із них 8 місце перебування яких невідомо, 1 перебуває в установі 

виконання покарань, 1 відновлює документи, 1 перебуває в АТО, 4 

потребують внесення змін до наказу МОЗ, 3, на жаль, померли. 

До переліку осіб, які отримали легкі тілесні ушкодження, побої, 

мордування, включено 543 особи. Станом на 1 січня 2017 року одноразову 

допомогу виплачено 385 особам на загальну суму 5,6 мільйони гривень.  
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З 81 родини, смерть яких пов'язана з участю в масових акціях 

громадського протесту, 14 родинам загиблих осіб призначено пенсії у зв'язку 

з втратою годувальника, у якого був відсутній страховий стаж, відповідно до 

Закону України "Про внесення змін до статті 36 Закону України "Про 

загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" щодо призначення 

пенсій у зв'язку з втратою годувальника членам сімей осіб, загиблих 

внаслідок поранення, каліцтва, контузії, одержаних під час участі в 

Революції Гідності, який набрав чинності 19 лютого 2015 року. 27 особам з 

інвалідністю, яка пов'язана з ушкодженням здоров'я, одержаних під час 

участі в Революції Гідності, призначені пенсії по інвалідності, незалежно від 

наявності в них страхового стажу. Відповідно до Закону України про 

внесення змін до статті 32 Закону про загальнообов'язкове державне пенсійне 

страхування.  

Постановою Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2016 року 

номер 139, визначено порядок виплати довічної стипендії щомісячно в 

розмірі 3 тисячі 250 гривень кожному з батьків, Жизневського і його батькам, 

які проживають в Республіці Білорусь, на виконання Указу Президента 

України.  

Урядом 1 лютого 2017 року прийнято постанову номер 35 про виплату 

в 2017 році одноразової грошової допомоги членам сімей осіб, смерть яких 

пов'язана з участю в масових акціях громадського протесту, і яким посмертно 

присвоєно Герой України за громадянську мужність, патріотизм, героїчне 

відстоювання конституційних засад демократії прав і свобод людини, 

самовідданість служіння українському народу, виявлене під час Революції 

Гідності та особам, які отримали тяжкі, середньої тяжкості та легкі тілесні 

ушкодження, побої, мордування під час участі у зазначених акціях. Було 

передбачено виплату підвищених розмірів виплати в 2017 році з таким 

розрахунком, щоб у 2018 році вся сума, яка їм належить, була виплачена в 

повному розмірі, а не тягнути далі, як це було раніше. 
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У 2017 році Кабінетом Міністрів України прийнято ряд рішень щодо 

виділення Міністерству соціальної політики 120 мільйонів 389 тисяч гривень 

з резервного фонду державного бюджету для виплати допомоги 

постраждалим учасникам масових акцій громадського протесту та членів їх 

сімей, в тому числі 34 мільйона 819 тисяч членам сімей загиблих, 30 

мільйонів 578 тисяч особам з тяжкими тілесними ушкодженнями, 24 

мільйона 608 тисяч особам з тілесними ушкодженнями середньої тяжкості, 

30 мільйонів 384 тисячі особам з легкими тілесними ушкодженнями.  

Міністерством соціальної політики України було опрацьовано та 

подано на розгляд Верховної Ради України проект Закону про внесення змін 

до Закону України "Про статус ветеранів війни і гарантії їх соціального 

захисту населення", оскільки комплексне розв'язання проблем постраждалих 

учасників Революції Гідності можна було лише вирішивши на законодавчому 

рівні. Я дуже вдячний членам комітету, тому що до другого читання 

практично цей законопроект із урядового став комітетським, депутатським. 

Він був відпрацьований за участі самих постраждалих учасників Революції 

Гідності. Він був значно поліпшений. І вчора цей законопроект було 

прийнято. І хотів би подякувати всім народним депутатам, які працювали над 

ним і які добились того, що цей документ було прийнято.  

На сьогоднішній день практично всі програми соціального захисту, які 

є для ветеранів війни, вони відповідно до цього закону будуть поширені і на 

постраждалих учасників Революції Гідності.  

Надання дружинам, чоловікам та батькам Героїв Небесної Сотні право 

на достроковий вихід на пенсію. Міністерством соціальної політики 

розроблено проект Закону про внесення змін до пункту три розділу ХV 

прикінцеві положення Закону України про загальнообов'язкове державне 

пенсійне страхування, яким пропонується надати дружинам, чоловікам та 

батькам учасників Революції Гідності право на призначення дострокової 

пенсії за віком після досягнення чоловіками 55 років, жінками – 50 років та 

за наявністю страхового стажу не менше ніж 25 років для чоловіків і не менш 
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ніж 20 років для жінок.  Наразі цей законопроект перебуває в Міністерстві 

фінансів і в Мінекономрозвитку. І найближчим часом, я думаю, що він буде 

переданий назад в Кабінет Міністрів. Ми його внесем до Верховної Ради. І я 

сподіваюсь на те, що депутати нас підтримають.   

Наступне питання виокремлене в окрему бюджетну програму 

фінансування санаторно-курортного лікування, оздоровлення та реабілітація 

осіб, які постраждали в наслідок масових акцій громадського протесту та 

отримали тяжкі та середньої тяжкості тілесні ушкодження, що встановлено 

судово-медичною експертизою. В даному випадку практично з прийняттям 

цього закону це питання вирішується. І, власне кажучи, я думаю, що ми 

найближчим часом в повному обсязі реалізуємо цю рекомендацію.  

Згідно з пунктом 10 статті 7 Закону до інвалідів війни віднесено осіб, 

які стали інвалідами в наслідок поранення, каліцтва, контузії чи інших 

ушкоджень здоров'ю одержаних під час участі в Революції Гідності та які 

звернулись за медичною допомогою в період з 21 листопада 13-го року по 30 

квітня 14-го року. Зазначені особи забезпечуються санаторно-курортним 

лікуванням відповідно до постанови Кабінету Міністрів  України від 22 

лютого 2006 року № 187. Санаторно-курортне лікування зазначених 

категорій осіб здійснюється за рахунок відповідної бюджетної програми, що 

передбачено виділення коштів на санаторно-курортне лікування. 

Міністерство соціальної політики листом від 28 вересня 2017 року 

скерувало запит керівникам структурних підрозділів з питань соціального 

захисту населення з проханням надати інформацію щодо кількості учасників 

Революції гідності, що потребують протезування.  

Зараз ми збираємо цю інформацію для того, щоб після прийняття 

закону забезпечити також їм можливість як особам, які мають відповідний 

статус і відповідне… за рахунок коштів цієї державної програми для того, 

щоб вони мали також можливість отримувати всі вироби необхідні 

медичного призначення. 
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Надання статусу інваліда війни особам, які стали інвалідами внаслідок 

захворювання пов'язаного з безпосередньою участю в АТО, забезпечені і 

проведені перебуваючи  безпосередньо в районах її проведення. Я думаю, що 

цей закон, який вчора було прийнято це питання повністю врегулював. 

Верховною Радою України також було рекомендовано прискорити 

схвалення концепції державної цільової програми медичної психологічної 

соціальної реабілітації і адаптації учасників антитерористичної операції на 

період до 2020  року та прийняття відповідної державної програми.  

Концепція державної цільової програми з фізичної, медичної, 

психологічної реабілітації, соціальної та професійної реадаптації учасників 

антитерористичної операції на період до 2022 року схвалене розпорядженням 

Кабінету Міністрів  України від 12 липня 2017 року за номером 475Р.  

Наразі, проводиться робота з розроблення проекту зазначеної 

програми. Основними завданнями, які потребують вирішення і створення 

системи реабілітації, адаптації учасників АТО з урахуванням досвіду 

зарубіжних країн, адаптація військовослужбовців в пост-конфліктних 

ситуаціях. 

Складовою цієї програми мають стати створення нових сучасних 

центрів реабілітації учасників АТО. Запровадження в роботу таких центрів 

сучасних та апробованих методик відновлення здоров'я, соціальної та 

професійної реабілітації, підготовка необхідних фахівців. 

Хочу сказати, що в цілому міністерство активно працює над 

реалізацією відповідної державної політики щодо учасників 

антитерористичної операції. Нам в цьому велику допомогу надають  і 

народні депутати, і комітет ваш, Верховної Ради України.  Я сподіваюся, що 

ми і далі будемо наполегливо працювати над тим, щоб повністю реалізувати 

нашу державну політику, щоб кожен учасник антитерористичної операції, 

який захищав нашу країну на сході в самі страшні для неї часи, відчував себе 

соціально захищеним, відчував себе комфортно і відчував що його, дійсно, 

поважає наше суспільство.  
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Доповідь закінчено.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Андрій Олексійович. Дякую, що прийшли ви.  

Тому що я подивився, вірніше, всі ми подивилися, хто іншому буде 

надаватися слово. Ну, являється така, знаєте, неповага і до комітету, і до 

учасників АТО, персонація до заступника департаменту. Ну как минимум 

замминистра должен был быть. Я сейчас говорю о Министерстве охорони 

здоровья и далее по тексту. Ну, мне так кажется, что это было бы правильно. 

Ну, хотя бы уже… Спасибо, что вы пришли. Но хотя бы, когда сидят, есть 

комитет, в этом комитете работает две головы фракции. У них голова и 

заступник керівник фракції. Ну это как-то неправильно. Этим я понимаю 

просто показано отношение. На протяжении всех этих трех лет, что мы 

работаем в комитете, мы видим постоянные, вот эти вот качели между 

Минсоцполитикой и Минздравом. Причём Министерство здравоохранения 

как-то очень к этому относиться  очень так, не очень хорошо. Это первое. 

Второе. Что я хотел сказать. Смотрите, вы много на самом деле 

сделали.  Ну, я просто честно не понимаю, а куда мы идем? Вот какая цель? 

То есть я понимаю, человек, который идет служить в армию и тем более 

воевать, он должен понимать, что его призвали, он должен понимать, если 

это контрактник, да, сколько он будет получать денег, как его будут кормить, 

как его будут лечить во время призыва и что с ним будет дальше 

происходить после демобилизации. Мы  с вами вместе заканчивали, в смысле 

разные, но и вы, и я заканчивали военные училища, мы это прекрасно 

должны понимать.  

Вот на сегодняшний момент, я   и весь комитет, мы пытаемся добиться 

одного: философию, просто философию, что государство делает с этими 

категориями людей,  с  этой категорией людей. Это первое. 

Второе. Мы законодательно приняли очень много законов и 

практически, я думаю, там 95 процентов из них абсолютно рабочие. Но 

человек не знает своих прав, у нас вообще в  стране  есть достаточно такой 
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правовой нигилизм и люди не знают своих окончательных прав и им кто-то, 

что-то, на трибуне сказал, что вот это вот ваше право и веря им, они там идут  

и говорят "это ваше право", а его, такого нет. Не говоря о том, что уже  25 лет 

страна принимала популистские законы, которые просто выполнить  

невозможно, которые на бумажке звучат красиво, а выполнить их 

невозможно. 

У меня вопрос, а есть из Службы ветеранов у нас кто?  Есть, да? Вот за 

3 года, можно предоставить философию, что мы делаем? И под это 

принимать законы. Потому что сегодня законы принимаются достаточно 

хаотично: пришли атошники и сказали "вот здесь есть проблема", сели с 

юристами и выписали, пришли там волонтеры и сказали "есть проблема", 

сели, выписали. Ну это  несистемная работа. Но я хочу понять, философия у 

нас какая-то есть? Это первое. 

Второе. Я абсолютно уверен, что  запустить социальные ролики на 

телевизоре, по телевизору о том, чтобы разъяснить  права ветеранам и 

участникам боевых действий,  стоит ровно ноль, кроме изготовления ролика, 

наверное. Я уверен, что на всех телеканалах, это не есть проблемой и 

социальный ролик все возьмут. Это первое.   

И второе. И в печатном виде, у нас есть то, чтобы раздавать по 

обладминистрациям, по воинским частям, чтобы люди знали свои права и 

обязанности.  Я не видел ни разу. Я знаю, что мы комитетом давали деньги 

"Юридической сотне". Но у меня есть декларация, я могу это говорить, 

извините. Еще раз говорю, есть такая организация "Юридическая сотня", мы 

уже слышали, да. Они готовили материал, давали деньги, чтобы 

напечатать…. и отвести в воинские части. Вот когда мы сделает 

философию… 

И следующее. Когда в философии должна быть потом концепция, по 

тому что  сегодня  то, что я  говорю это… вернее, весь комитет говорит на 

протяжение всего  времени, ну не могут 20 министерств заниматься 

ветеранами. Ну мы понимаем, что это полная безответственность? Ну это 
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реально полная безответственность. Потому что не понимаешь, кому  

предъявлять претензии.  

Хотел добавить? Сейчас дам слово. 

 

БУРБАК М.Ю. Пане  міністр, дякую, що ви у нас постійно приймаєте 

участь у наших засіданнях. У нас сьогодні таке розширене засідання, і от 

мене трохи  так ось вразило. Ви сказали, що у вас немає звернень по 

зволіканням щодо прийняття статусу. У мене як у депутата-мажоритарника  

вони є. Певно, чомусь ідуть  до депутатів. І це не зауваження до вас, тому що 

на попередньому засіданні, коли ми розглянули  питання щодо  виконання  

програм Мінсоцполітики, треба визнати, що на місцях є суттєве зволікання з  

виконанням і провадженням тих програм і ініціатив, які відбуваються і які 

передбачені  в бюджеті за ініціативи нашого комітету. ми бачили… особливо 

це  мене вразило щодо реабілітації дітей-інвалідів, коли в моїй рідній 

чернівецькій області – нуль. Так виявляється, що у нас інвалідів нема. Мені 

надали відповідь, що не звертаються. То може тоді беріть ноги в руки і самі  

до них ходіть. Чи ви не знаєте скільки є дітей-інвалідів?  

Ну не звертаються. Такі у нас громадяни. 

Друге. Я про малий  відсоток виконання програм  сказав, і тому я 

думаю, що для нас… ми в минулому році на це… на цьому наполягали, і 

думаю, що при остаточному  затвердженні бюджету треба буде суттєво 

збільшити  фінансування по протезуванню інвалідів за кордоном якісними 

протезами.  

Як ви думаєте, Олександр  Юрійович? 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я поддерживаю развитие украинского 

производства… 

 

БУРБАК М.Ю. Ну, паралельно, це паралельно можна зробити. 
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ГОЛОВУЮЧИЙ.  Да, но пока нет украинского производства, я тут 

полностью поддерживаю. Но, в принципе, у нас все есть для того, чтобы 

делать свои качественные протезы. 

 

БУРБАК М.Ю. Наступне. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Почему мы должны все время им всем платить? 

 

БУРБАК М.Ю. Далі. Ми побачили, що санаторне лікування і 

реабілітація інвалідів, то єсть учасників бойових дій, осіб з інвалідністю, і 

навіть без інвалідності, воно відбувається рівномірно на весь рік у вас. 

Можна якось передбачити, щоб основний так от, фінансування основне йшло 

в літній період? Тому що у нас розподіляється все по кварталам. Я, я, ну, я 

розумію, що є люди, які хотіли би реабілітуватися і лікуватися в санаторіях 

взимку, але в основному до нас звертаються, звертаються хлопці, що вони 

хотіли лікуватися влітку, коли можна і на морі, і в Карпатах, щоб було 

зручно. Це ще передбачити. 

І наступне, це ви знаєте, що наш комітет вийшов з пропозицією 

створити робочу групу. І сьогодні ми будемо затверджувати її склад, щодо в 

програмі по забезпеченню житлом внутрішньо переміщених осіб окремо 

було прописано, щоб ми категорію учасники антитерористичної операції – 

тире – внутрішньо переміщені особи. От ми зараз будемо законодавчо 

визначати таку категорію учасників бойових дій. В бюджеті ми передбачили. 

Їх не так багато, їх біля двох тисяч, але це ті, хто взяли зброю в руки, 

воювали. І потім вони лишилися, коли пішли на дембель, зараз у них взагалі 

нема… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Ні хати, ні… 

 

БУРБАК М.Ю. Ні хати, нічого.  
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Тому думаю, що ми це вже законодавчо пропишемо, в бюджеті 

окремою строкою ми це прописали, щоб ви імплементували це швидко, щоб 

ми могли вже їм в наступному році вже надавати фінансування, квоти, 

квартир. Дякую. 

 

РЕВА А.О.  Хочу, я хочу сказати, що Олександр Юрійович абсолютно 

правий. Як кажуть, у семи хазяйок хата неметена і дитя недоглянуте. До тих 

пір, пока різні відомства будуть займатися цією проблемою, практично 

кожне відомство має свою філософію, Олександр Юрійович.  

І от коли у нас доходить до того, щоб мати єдину концепцію, ступінь 

відповідальності, да, і тоді виникають проблеми. Тому що не можна 

розглядати цю проблему під кутом зору, наприклад, Міністерства соціальної 

політики окремо чи Міністерства охорони здоров'я, чи там Міністерства 

оборони, чи Міністерства МВС або навіть Міністерства сім'ї, молоді і спорту.  

При всій повазі до колег, от із-за того, що у нас немає рівнодіючої 

такої, у нас дійсно відсутня єдина концепція, соціального, скажімо так, 

адаптації людей, які повертаються з армії. По-хорошому, да, людина, яка 

потрапляє в армію, наприклад, під час мобілізації, її ж не направляють зразу 

на фронт, вона проходить певний період адаптації до умов бойових дій. 

Тобто він потрапляє на полігон, проходить певне навчання, втягується і 

тільки після того його направляють туди. А от коли людина повертається, в 

неї з цього періоду, поступової адаптації, до мирних умов практично немає. 

У неї закінчився контракт і відпустили, сказали, іди там на всі чотири боки, а 

там тобою займуться медики, займеться соцзахист, ще хтось займеться, 

людина вийшла за межі, скажімо, військової частини і вона далі залишається 

одна із своїми проблемами, і це дуже величезне питання. Тому очевидно сама 

філософія, про яку ви кажете, повинна передбачати такий поступовий 

перехід від військового життя до цивільного.  

Напевно, декілька місяців хоча б людина повинна проходити ось таку 

невеличку реабілітацію, вийти з цього стану постійної напруги для того, щоб 
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їй могли дати психологічну допомогу, профорієнтаційну, розказати про її 

права і обов'язки з тим, щоб він відчував, що його чекають, що він дуже 

потрібний і що він дійсно зробив велику справу, і, головне, щоб він знав куди 

потім іти, до кого йти, які питання вирішувати.  

І дуже важливо, щоб він не ходив по різних відомствах, щоб він не 

ходив по різних кабінетах, повинна бути одна структура, куди він повинен 

прийти і зразу всі питання вирішуються комплексно так, як вони 

вирішуються, наприклад, під час звернень в ЦНАП. Людині не треба ходити 

до різних відомств, він прийшов, адміністратор його обслуговує і так далі.  

Тобто, я так розумію, що про це йде мова і це дуже правильний підхід. 

Тому що проблема з адаптацією ветеранів війни, вона з кожним днем, з 

кожним роком буде все більшою і більшою, у нас сьогодні  більше 319 тисяч 

учасників бойових дій із зони антитерористичної операції. Це  серйозна 

проблема. І, враховуючи перспективи ті, які ми бачимо, воно лише буде 

посилюватись. І я абсолютно сприймаю цю правильну критику і 

рекомендацію, що треба нам, напевно, думати про якусь координуючу таку 

структуру, можливо, навіть і міністерство окреме, яке б могло цим займатись.  

Я, наприклад, цю ідею підтримую повністю і вважаю, що вона має 

право на існування. А до того часу, поки вона не створена, я вважаю, що 

повинна бути посилена відповідальність всіх міністерств  і відомств, і 

посадових осіб за виконання цих… 

 

_______________. І на місцях. 

 

РЕВА А.О. І на місцях, абсолютно ви правильно про це кажете. 

В мене єдине прохання. Оця програма, про  яку казав Максим 

Юрійович,  я так  розумію, що це буде окрема бюджетна програма для 

учасників бойових дій і внутрішньо переміщених осіб. 
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Да, мы вчера с голоса внесли две правки -  это 

покупка жилья для участников, УБД. Поэтому, вам сразу нужно будет 

изменить ту постанову, которая в сентябре принята и написать слова 

"учасники бойових дій ".  

 

РЕВА А.О. Так.   

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Это программа для участников боевых действий из 

числа лиц перемещенных.  

И второй пункт – это инвалидов войны программа, которая не велась с 

2014 года, вообще не финансировалась. И спасибо правительству, что 

поддержало депутатов о покупке квартир инвалидам войны, там выделено 

порядка 200 миллионов. 

 

РЕВА А.О. Це всіх,  так, мається на увазі? 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Да.  

 

РЕВА А.О. Інваліди війни всіх категорій. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Все категории и это мы делали тоже, чтобы не 

разделять, вы наверное знаете, было достаточно такое серьезное 

противостояние между атошниками, афганцами,  и та, и та сторона была 

права в своей аргументации,    не буду сейчас ее говорить. И о ней больше 

всего афганцы говорили, там: "Не  разделяйте семьи погибших и не важно, 

где человек воевал и где он погиб, или защищал там свою страну" - так как 

он  считал тогда, воюя в Афганистане, не разделяй семьи погибших между 

воинами-интернационалистами и семьями участников АТО погибшими, 

поэтому вместе с правительством коалиция вот выделила деньги, эта 

программа за три года будет действовать.  
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Следующее. Я думаю, что абсолютно правильно сделали эксперимент в 

17-м году, когда квартиры покупали, не квартиры вернее покупали, а когда 

людям давали деньги, и они сами себе выбирали, что они хотят купить. 

Потому что особенно после случая. который был в городе Киеве, когда 

человек потерял ноги, он жил сам на Троещине, а ему предложили квартиру 

в Голосеево. И он честно говорит, смотрите, я учился здесь в школе, у меня 

тут живет рядом мама, у меня тут живут друзья, весь мой социальный, вся 

моя социальная жизнь, можно я на Троещине останусь? А некоторые 

чиновники города Киева, нет говорят, на Троещине нельзя, будешь жить на 

Голосеево. Ну как-то не по-людски.  

Поэтому убрали все вот эти возможности чиновников маневрировать 

ситуацией у какого застройщика покупать и что делать. Пускай человек сам 

себе выбирает. Если хочет может и доплачивать за квартиру. И самое главное 

эти деньги он не может никуда потратить кроме покупки квартиры. Это тоже 

очень важно.  

 

РЕВА А.О.  Олександр Юрійович, в мене єдине прохання, щоб ми цю 

програму, яку комітет ініціював і зробили, все-таки встановити часове 

обмеження, наприклад, для тих осіб, які перебувають на обліку квартирному 

станом на 31 грудня 2017 року. Ми тоді зафіксуємо тих, хто дійсно потребує 

зараз житло.  

Це дуже було б правильно.  

 

БУРБАК М.Ю. А скажіть, будь ласка, от… Повернемося до моєї тези 

стосовно того, що робиться на місцях. Ми з вами розуміємо всю 

проблематику. Приходить людина в Чернівцях і каже, хочу стати на облік. А, 

перепрошую, а в реєстрі, що в нього є нерухомість у Луганську, Донецьку, на 

тимчасово окупованих територіях. І що робити? Йому зараз відмовить.  

 

РЕВА А.О. Ми вже змінили це. Уже, якщо… 
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БУРБАК М.Ю. От мені головне, щоб на місцях… 

 

РЕВА А.О.  Дивіться, Максим Юрійович, абсолютно правлиьно. Якщо 

в нього довідка…  

 

БУРБАК М.Ю. Я не про Чернівці говорю, просто…   

 

РЕВА А.О. Упаси Боже, Чернівці – славне місто.  

Я скажу, що ті, які мають довідку ВПО, незалежно від того, є в них 

власність чи нема, їх беруть на облік, все, це питання знято. А по інвалідам 

дітям, я хочу сказати, одна проблема, чого вони так погано кошти 

використовують? Є така клініка доктора Козявкіна і всі мамочки хочуть 

вести дітей туди, все нормально і це логічно, проблема тільки в тому, що 

реабілітаційні центри, які надають послуги, вони не надають такої якості, як 

дає доктор Козявкін, і там відповідно вартість нижча. Відповідно, якщо ми їх 

переведемо за тим же принципом "гроші ходять за дитиною" і збільшимо 

вартість, тоді нашу цю програму потрібно буде розширяти в десятки раз, і 

вони тоді нормально будуть реабілітовуватися, і ми це зараз зробимо.  

 

БУРБАК М.Ю. Давайте зробимо, тому що на дитину по 9 тисяч 

гривень на реабілітацію це смішно, чесно кажучи.  

 

РЕВА А.О.  А треба 15, 20, да.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  (Не чути) 

…спасибо. И других чиновников будут уже даны ответы на вопросы.  

Поэтому я даю слово Крентовскому Миколі Степановичу, заступнику 

директора медичного Департаменту Міністерства охорони здоров'я України. 

Микола Степанович, пожалуйста, передайте привет министерству. Я считаю, 
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что, я так говорю публично, я считаю, что это не правильно. У меня к вам нет 

никаких личных вопросов, я просто говорю о табеле, о рангах и уважении к 

системе государства. Меня лично, может где-то моих коллег депутатов 

можно не уважать, но систему государства нужно уважать. Спасибо, 

говорите.  

 

КРЕНТОВСЬКИЙ М.С. Шановні народні депутати, шановні присутні, 

медична допомогам особам, на яких поширюється Закон України "Про статус 

ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" надаються закладами 

охорони здоров'я загальної мережі та госпіталями ветеранів війни.  

В Україні функціонує 30 госпіталів ветеранів війни, у госпіталях та 

госпітальних відділеннях лікувально-профілактичних закладів областей 

кількість ліжок для ветеранів війни складає 7 тисяч 632. Забезпечені ліжками 

з розрахунку на 10 тисяч ветеранів за минулий рік зросла на 4 і складає 68,3. 

Це завдяки відкриттю госпіталю в Івано-Франківську.  

Координаційним центром з організаційно-методичного забезпечення – 

є український державний медико-соціальний центр ветеранів війни МОЗ 

України, а госпіталі, ветерани війни – є регіональними центрами по наданню 

реабілітаційної допомоги учасникам АТО.  

Стаціонарна медична допомога надається в лікувальних відділеннях, 

терапевтичного, кардіологічного, неврологічного, ендокринологічного, 

пульмонологічного, хірургічного, ортопедичного, урологічного, 

стоматологічного профілю. Оперативні офтальмологічні втручання 

проводяться в Одеському очному, Вінницькому обласному та українському 

Державному медико-соціальному центрі ветеранів війни. Під диспансерним 

наглядом перебувало на обліку на початку звітного року по Україні 1 

мільйон 197 тисяч 300 осіб, на яких поширюється Закон про статус ветеранів 

війни.  

Найбільша кількість осіб перебуває під диспансерним наглядом у 

терапевтів, невропатологів та офтальмологів. У госпіталях госпітальних 
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відділеннях  і лікувально-профілактичних закладах загальної мережі в 2016 

році стаціонарну медичну допомогу отримали 287 тисяч 737 ветеранів війни, 

з них 26 тисяч 655 це учасники АТО.  

За даними структурних підрозділів з питань охорони здоров'я обласних 

Київської міської державної станом на жовтень 2017 на обліку в областях 

перебуває близько 160 тисяч демобілізованих учасників АТО, з них 105 

тисяч 841 перебувають на диспансерному нагляді. З них потребують 

проведення медичної реабілітації 40 відсотків, фізичної 18, психологічної 54. 

За 2014 і 17-й роки 37 тисяч 411 учасників АТО пройшли реабілітацію 

в мережі госпіталів ветеранів війни. Вже за цей рік 17-й майже 16 тисяч в 

порівнянні з минулим, ще рік не закінчився, 14 тисяч 616. На виконання 

розпорядження Кабінету Міністрів України від 31.04.2015 року № 359-р 

наказом МОЗ від 19.06.2015 року № 351 затверджено план заходів щодо 

медичної, психологічної і професійної реабілітації та соціальної адаптації 

учасників антитерористичної операції.  

На виконання відповідних пунктів плану заходів, затвердженого 

наказом МОЗ України, міністерство доручило структурним підрозділам 

обласних державних адміністрацій та київської міської вжити заходів щодо 

приведення штатних розписів закладів охорони здоров'я, в тому числі 

госпіталів ветеранів війни, в яких здійснюється реабілітація демобілізованих 

військовослужбовців, у відповідність з потребами таких закладів у посадах 

психологів та пошуку додаткових джерел для зміцнення їх матеріально-

технічної бази. Зокрема, із залученням міжнародної допомоги для створення 

загальнодержавної системи реабілітації та адаптації учасників 

антитерористичних операцій. Створюються центри медико-психологічної та 

психосоціальної реабілітації в основному на базі госпіталів ветеранів війни.  

Відповідно до нормативної законодавчої бази, у кожному госпіталі 

здійснюється реабілітація демобілізованих військовослужбовців, введена 

певна кількість посад психологів для надання медико-психологічної 

допомоги зазначеній категорії осіб у відповідності з потребами таких 
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закладів. І на даний час вже укомплектовано посадами психологів 20, 

психотерапевтів 11, психіатрів 10, фізичних реабілітологів 10. 

Укомплектовані посади лікарів по роботі  з ветеранами та учасниками АТО в 

центрах первинної медико-соціальної допомоги в більшості областей. 

Залучено випускників у вищих медичних навчальних закладів до процесу 

реабілітації учасників АТО шляхом проходження ними практики та 

стажування в госпіталях. Диспансерний нагляд забезпечується за місцем 

проживання, відповідно до законодавства, проводяться відповідні огляди.  

Згідно пункту 2 Постанови Кабінету Міністрів України від 17… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Микола Станіславович, я вибачаюся, это мне 

напоминает право "Слава КПСС", рапорт и все остальное. Я думаю, что 90 

процентов ничего не поняло, мое ощущение такое, но я понял, что все 

хорошо.  

 

КРЕНТОВСЬКИЙ М.С. Я тільки… 

 

_______________. (Не чути)  

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я дам слово... 

 

КРЕНТОВСЬКИЙ М.С.  Я тільки коротенько щодо нейрореабілітації 

учасників АТО. Тут сумісно була велика праця… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Мы, я прошу прощения, секретариат просил 

подготовить те вопросы, которые не выполнены. А то, что там вот 

зачитывается набор цифр, ну, наверное, это много. Но, с другой стороны, 

когда там, извините, говорили про 10 тысяч участников АТО, которые 

трудоустроены, которые работают, так по математике это процента три, да, 

если у нас 319 тысяч человек было в АТО. 40 тысяч людей сейчас… 
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_______________. (Не чути) 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Значит, я прослушал, хорошо. 

 

КРЕНТОВСЬКИЙ М.С.  Дозвольте, я тільки два питання, це доповім 

щодо… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Давайте. 

 

КРЕНТОВСЬКИЙ М.С. …реабілітації учасників АТО.  

За поданням міністерства в постанові Кабінету Міністрів України від 

24 травня 17 року, номер 482, затверджено… Да, я перепрошую. Да, 

затверджено порядок використання коштів, передбачених у державному 

бюджеті для створення і забезпечення функціонування Республіканського 

центру лікування і реабілітації наслідків нейротравми. Це рівненський на базі 

клеванського госпіталю. 

І ще щодо, хотів би наголосити це питання, щодо "Центру психічного 

здоров'я Міністерства охорони…" Ми подали проект і все було вже… Зараз 

на етапі було не підтримано Міністерством фінансів, але нами проведено 

аудит і визначено вже установу, на базі якого буде створено "Центр 

психічного здоров'я Міністерства охорони здоров'я". 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  …это разговор такой, извините, немножко ни о чем.  

А чего никто с МОЗа не пришел в секретариат и не проговорил с 

секретариатом, какие вопросы нужно подготовить? Ну, месяц назад это все 

организовывалось. 

Мы сейчас говорим ни о чем. А вы читали вообще там решение 

парламентских слушаний? Это обязательный документ. 
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КРЕНТОВСЬКИЙ М.С.  Я готовий доповісти по всіх тих питаннях, які 

…….. секретаріаті. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Скажите, вы его читали? 

 

КРЕНТОВСЬКИЙ М.С.  Так. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Честно. 

 

КРЕНТОВСЬКИЙ М.С. Так. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Когда? Я понял. Сейчас читать не надо.  Давайте 

дальше, потом перейдем к вопросам и будете лучше на них отвечать. 

Извините. Слово надається Салахову В'ячеславу Володимировичу, 

начальнику управління соціальних виплат Департаменту фінансів 

Міністерства оборони України.    Будь ласка. 

 

САЛАХОВ В.В. Доброго дня,  шановний Олександре Юрійовичу, 

шановні народні депутати. Міноборони на запрошення комітету інформує  

щодо виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі смерті 

військовослужбовців, встановлення інвалідності або часткової втрати  

працездатності. 

Законами України про соціально-правовий захист  

військовослужбовців як один із елементів соціальних гарантій держави для 

військовослужбовців є  гарантована виплата  одноразової грошової допомоги 

у разі загибелі/смерті, встановлення інвалідності  або часткової втрати  

працездатності військовослужбовця, виходячи із розміру прожиткового 

мінімуму, встановленого для непрацездатних осіб на 1 січня кожного 

календарного року. 
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Хочу поінформувати, що 7 травня 2017 року розмір зазначеної  виплати 

був збільшений, а саме: у разі загибелі/смерті  військовослужбовця, крім 

військовослужбовців строкової служби, під час виконання ним обов'язків 

військової служби (це мається на увазі і випадки, пов'язані із участю 

військовослужбовців  в антитерористичній операції) розмір виплати 

збільшено з 500 до  750-кратного розміру прожиткового мінімуму, 

встановленого на 1 січня календарного року (зараз розмір цієї виплати 

становить 1 мільйон 200 тисяч гривень); 

у разі загибелі/смерті  військовослужбовця в інших випадках в період  

проходження військової служби  розмір зазначеної виплати становить 500-

кратний розмір  прожиткового мінімуму на 1 січня. В цьому році цей розмір 

встановлено у сумі  800 тисяч гривень. 

В інших випадках встановленню військовослужбовцю інвалідності, що 

настала внаслідок проходження  ним військової служби, розмір  зазначеної 

допомоги складає відповідно  400, 300 та  250-кратний розмір прожиткового 

мінімуму в залежності від групи інвалідності, від І до ІІІ.  

Щодо розмірів і обсягів фінансування на зазначені виплати в 

поточному році? На цей рік Міністерство оборони в державному бюджеті 

сплановано та виділено 1 мільярд 302 мільйони гривень саме для розрахунків 

за виплатою зазначеної одноразової грошової допомоги. Станом на 1 

листопада цього року виплата здійснена, перепрошую, призначено допомогу 

5 тисяч 774 особам, а також протягом року на цю використано 1 мільярд 40 

тисяч гривень та здійснено виплату 4 тисячі 692 особам, в тому числі, 

виплати в разі смерті військовослужбовця це 432 випадки, в тому числі 236 

випадків у разі смерті, пов'язаної в районі проведення АТО.  

У разі настання інвалідності виплата здійснена 5 тисяч 341 особам, в 

тому числі 3 тисячі 61 особі за випадками, пов'язаними із терміном 

інвалідності при проходженні служби в районі проведення 

антитерористичної операції. Протягом проведення АТО її учасникам та 

сім'ям виплачено допомогу всього в разі загибелі, смерті 2 тисячі 503 
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родинам загиблих військовослужбовців, у разі настання інвалідності або 

часткової втрати працездатності ця виплата здійснена 10 тисячам 57 особам. 

У зв'язку із збільшенням розмірів з 1 травня, з травня місяця цього року, 

виплата винагороди за одноразовою допомогою у разі інвалідності на 

наступний рік Міністерство оборони проектом держбюджету передбачено 2,3 

мільярда гривень.  

При цьому слід зазначити, що виплата допомоги в разі загибелі, смерті 

передбачена лише сім'ям померлих військовослужбовців, а не осіб, 

звільнених з військової служби. Міністерством оборони, спільно з 

заінтересованими міністерствами і відомствами, було погоджено 

законопроекти 6268, 6268-1 та 6268-2, які стосуються запровадження 

зазначеної виплати членам родин померлого військовослужбовця, які вже 

були звільненні з військової служби. Мінобороною підтримані зазначені 

законопроекти… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Я вас перебью на правах ведущего. Скажите, сколько 

законопроектов инициировано Министерством обороны по поводу 

финансового стимулирования участникам боевых действий? Именно 

Министерством обороны. Все что вы прекрасно прочитали, это все я знаю, 

это в основном комитетские инициативы или народных депутатов. Все 

прекрасно. Сколько Министерство обороны инициировало законопроектов 

по поводу финансирования?  

То, что вы выполняете закон и бюджет,  это прекрасно. Попробуйте 

еще не выполнять. А сколько вы инициировали?  

 

 САЛАХОВ В.В. Що стосується фінансового забезпечення учасників 

антитерористичної операції, Міністерство оборони такий законопроект не 

вносила, але здійснювала спільне опрацювання з народними депутатами та  

іншими міністерствами та відомствами.  
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Що стосується інших аспектів, що стосується соціального захисту  

військовослужбовців, такі законопроекти вносилися і відносно… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. А у вас есть какой-то принцип по поводу 

финансирования?  

 

САЛАХОВ В.В. Перепрошую?  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Принцип какой-то есть по поводу финансирования? 

Вот вам ведь четко выписано, кто, сколько, когда и чего получает.  

 

САЛАХОВ В.В. Так точно.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. А у нас есть какой-то принцип? Или у нас, что 

депутаты написали, то и выполнили. Ну, какой-то критерий есть? Модель 

какая-то? Ну, я понимаю, что у нас в парламенте есть соревнования между 

народными депутатами, каждый народный депутат подает законопроект, кто 

больше, кто выше, и дальше не имеет границ. 

 

САЛАХОВ В.В.  Олександр Юрійович, Міністерство оборони в даному 

випадку є міністерством, яке забезпечує реалізацію державних функцій і 

гарантій. Джерелом законодавчої ініціативи в даному випадку виступає 

Державна служба у справах ветеранів та Міністерство соціальної політики. В 

той же час Міністерство оборони спільно з фахівцями ми працюємо в 

постійній співпраці. Основна проблема, я на цьому вже звертав увагу 

сьогодні, що все упирається в те, що вкрай обмежений ресурс, який потребує 

для реалізації цих законодавчих ініціатив. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ну, обмежений. Но еще раз говорю, если вы ничего 

не пробовали, то как оно может получится? А вот хоть раз было общее 
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совещание Минсоцполитики, Минздрава, службы ветеранов о какой-то 

философии, концепции? Хоть что-то. 

 

САЛАХОВ В.В. Ми регулярно зустрічаємося з фахівцями 

Мінсоцполітики. Я минулого четверга особисто був присутній на нараді в 

Департаменті пенсійного забезпечення військовослуж… Мінсоцполітики, 

працював в Департаменті соціальних виплат у відділі грошового 

забезпечення військовослужбовців. якраз що стосується належних умов 

соціальних виплат військовослужбовців. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. К сожалению, еще к вам вопрос как представителю 

Министерства оборони, потому что нету профильного начальника 

департамента, который занимается медицинскими… медициной. А уже АТО-

шников пускают в госпитали или по-прежнему… ветеранов, или по-

прежнему не пускают? Это вопрос не к вам… этот самый, как представителю 

Министерства обороны, потому что никто не пришел по здравоохранению. Я 

понимаю, что вы на него ответить не можете. 

 

САЛАХОВ В.В.  Олександр Юрійович, в запрошенні було щодо стану 

виплати одноразової грошової допомоги, тому представника медичного 

департаменту не запрошували. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Хорошо, я понял. 

 

САЛАХОВ В.В. Дякую за увагу. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Слово надається Гандзюку Володимиру 

Андрійовичу, заступнику керівника Управління охорони здоров'я 

Державного управління справами. Є? 
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ГАНДЗЮК В.А. Є. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка. 

 

ГАНДЗЮК В.А. Шановні депутати, шановні присутні, питання 

надання належного медичного обслуговування учасників АТО та осіб, що 

отримали ушкодження під час Революції Гідності Державним управлінням 

справами відпрацьовується, постійно контролюється. 

По суті питання. Відповідно до Постанови Верховної Ради України,    

№ 851, "Про забезпечення належного медичного обслуговування осіб, які 

отримали ушкодження здоров'я під час участі у Революції Гідності", 

розпорядженням керівника Державного управління справами затверджений 

порядок забезпечення належної медичної допомоги в клінічній лікарні  

"Феофанія". На даний час  протягом  14-17-го років у клінічній лікарні  

"Феофанія"  отримали медичну допомогу  387 осіб з учасників АТО та 

Революції Гідності (259 учасників АТО та відповідно 128 осіб, що 

постраждали під час Революції Гідності). 

Випадків відмови  в госпіталізації, скарг з боку пацієнтів не було.  

Медична допомога надається безоплатно, в межах бюджетного фінансування. 

Що стосується санаторно-курортного лікування в системі Державного 

управління справами, дане питання потребує змін на законодавчому рівні. 

Постановою Верховної Ради не передбачено  таке санаторно-курортного 

лікування в закладах  Державного управління справами. 

Доповідь закінчив. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Все хорошо, я понял тоже. Прекрасно, все хорошо, 

все отлично. 300 участников АТО.  

Сколько коек в "Феофании"? 

 

ГАНДЗЮК В.А. 387. 
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Сколько коек в "Феофании"? Коек, сколько мест в 

"Феофании"? 

 

ГАНДЗЮК В.А. 550. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Отлично. Три года. 

 

ГАНДЗЮК В.А. Да. За три года. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Это победа! 

 

ГАНДЗЮК В.А. Ті, що звернулися… Ну тут є головний лікар 

"Феофанії". 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Это победа!  

Не понял. 

 

______________. (Не чути)  

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Слово надається Швед Олені  Іванівні, начальнику 

Відділення медико-соціальної допомоги населення Департаменту охорони 

здоров'я Київської міської державної адміністрації.  

Нема? 

 

ШВЕД О.І. Есть.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Говорите. 
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ШВЕД О.І. Доброго дня, шановні колеги, шановні присутні.  По суті 

поставленных вопросов  по наданню медичної допомоги в місті Києві я могу 

сказать, что медична допомога надається безвідмовно, надається в повному 

обсязі закладам, яка   визначена для допомоги учасникам антитерористичної 

операції, визнано київський шпиталь, де відкрито реабілітаційний центр на 

60 ліжок мультидисциплінарного профілю: консультативний кабінет 

психотерапії, кабінет психологічного розвантаження, фізіотерапія та 

бальнеологія. За 10 місяців 2017 року проліковано 660 учасників 

антитерористичної операції, прооперовано 32 учасника антитерористичної 

операції.  

З приводу фінансування. В 2016 році за кошти місцевого бюджету 

закуплено обладнання для реабілітаційного центру на суму 730 тисяч 

гривень. На сьогодні реабілітаційний центр для надання медичної допомоги 

учасникам антитерористичної операції забезпечений усім необхідним 

обладнанням. Медикаментозне лікування та лікувальне харчування 

здійснюється відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України (№ 34) 

(від 27 січня 2016 року). На 2017 рік кошторисом виділено 8,5 мільйонів 

гривень на харчування та 11 мільйонів гривень медикаменти та вироби 

медичного призначення.  

Для проведення психологічної  реабілітації учасників АТО у закладах 

охорони здоров'я залучені лікарі загальної практик, сімейні лікарі, психологи, 

медичні психологи, психотерапевти, лікарі психіатри та соціальні 

працівники.  

На сьогодні медико-психологічна допомога за 10 місяців 2017 року 

надано 611 учасникам антитерористичної операції та 275 членам їх сімей. 

Перспектива удосконалення надання медичної допомоги – это 

відкриття центрів психосоматичної допомоги планується для учасників 

антитерористичної операції в місті Києві на базі Київської міської клінічної 

лікарні № 8 на 20 ліжок та  Київської міської психоневрологічної  лікарні № 

2 на 40 ліжок. 
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Також планується відкриття додаткового відділення на 10 ліжок для 

надання медичної допомоги…  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я понял. Извините, у меня вопрос. Сколько в Киеве 

участников боевых действий?  Знаете, нет?  

Тогда нам вообще говорить  не о чем! 

Я всем дам слово после обговорення.  Я всем дам слово, еще раз 

говорю. 

И второй вопрос. Кто в Киеве ответственный за АТОшников? Есть 

фамилия? ФИО есть? (Шум у залі)  

Ну который бы вел бы этот процесс. 

 

ШВЕД О.І. В Департаменті охорони здоров'я…  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Не в департаменте. ФИО есть? Фамилия, имя, 

отчество человека, который  ответственен за эту категорию людей в Киеве? 

Есть? (Шум у залі)  

 

 _______________. (Не чути)  

 

 ГОЛОВУЮЧИЙ. Я спрашиваю не у вас, а у чиновника, который 

пришел докладывать по городу Киеву. Задаю вопрос: ФИО. 

 

ШВЕД О.І.  Я представляю Департамент охорони здоров'я міста Києва. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Я понял. То есть у вас один департамент занимается 

одним, второй департамент занимается другим. В  результате… 

Ну по земле вам тоже задавать вопрос бесполезно, я понял, поэтому…  

А в Киевской области есть ответственный?  (Шум у залі)  
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Нет, не надо только рассказывать, как все хорошо в Киевской области, 

пожалуйста. Ответственное лицо есть?  

 

МЕЩАН І.В.  Так. Це я. Директор Департаменту соціального захисту.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Это как-то  розпорядженням каким-то утверждено?  

 

МЕЩАН І.В. Це внесено до Положення про департамент, і ми 

координуємо… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Это в Положенні?  

 

МЕЩАН І.В.   Да.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Добре. Сколько АТОшников в Киевской области? 

 

МЕЩАН І.В.   16 тисяч за даними Державної служби, за реєстрацією в 

органах соціального захисту – 14,5 тисяч. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Ну уже как-то внятней, да. Как-то внятней. 

Хорошо, давайте мы тогда послушаем  еще несколько… Я не буду 

сейчас вам задавать вопросов, я не буду сейчас вам задавать вопросы, потому 

что рассказывать как все хорошо, попытаемся потом перевести это все в 

дискуссию объективную. 

К нам приехали еще из шести областей. Почему мы подняли эту тему 

по шести областям. Согласно Постанове № 34 в госпиталях ветеранов 

передбачено харчування на… Я сейчас не говорю это много или  мало, я 

говорю просто юридические факты. 55 гривен, а на медикаменты – 65 гривен.  

В Волынской области 35, 41 соответственно. Где Волынская область?  

Її тут немає.  
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_______________. Є Волинська область. Доброго дня. Я хочу сказати 

щодо збільшення видатків, то порухи з сторони нашої області були зроблені. 

Оскільки рішенням сесії за рахунок коштів обласного бюджету додатково 

було виділено 400 тисяч для госпіталю ветеранів війни. Це 200 тисяч на 

харчування і 200 тисяч на медикаменти.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Извините, у меня простой вопрос. Есть постанова 

Кабмина, где стоят цифры финансирования. Задаю простой вопрос. Почему 

не выполняется?  Не надо мне говорить 200 тысяч, 400 тысяч. Вот почему не 

выполняется? Вот и все. 

 

 _______________. Будемо виконувати.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Що? Що? 

 

 _______________. Будемо виконувати.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Коли?  Понятно.  

Следующий вопрос к Черкасской областной администрации. 

Соответственно 40, 38 и 39. Еще раз повторяю, я сейчас не дискутирую это 

много или мало. Почему даже это не выполняется?  

 

 _______________. Доброго дня, Олександр  Юрійович. Фактично, 

якщо говорити про Центр реабілітації АТО, який створений на базі обласного 

госпіталю ветеранів і про відповідне відділення в обласній лікарні, то 

постанова там забезпечується.  

Повністю підтримаю колегу з Волині, що якщо брати інші лікарні, 

відповідно брак відповідних фінансових ресурсів місцевих бюджетів. Але ми 
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врахуємо сьогоднішнє  зауваження і попрацюємо з місцевими радами. 

Дякую.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. А скажите, без зауважень просто к людям нормально 

относиться никак?   

 

 _______________. Це стосовно харчування медикаментів, в цілому по 

учасникам АТО я готовий доповісти в межах відведених п'яти хвилин, щоб 

довести, що на Черкащині… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Не надо, потому что я хочу пообщаться. 

 

_______________. Дякую. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Следующий вопрос к Херсонской областной 

администрации. Соответственно  44 –  12 гривен, 45 – 56. (Шум у залі)  

Это сколько на еду, на медикаменты? 

 

_______________. Херсонська обласна рада. 

Ми намагаємося виконати  Постанову № 34 Кабінету Міністрів  

України, і з цією метою обласна рада виділила мільйон 200 тисяч в цьому 

році  на… саме на поліпшення цих параметрів. Ми підняли їх виконання до   

80  відсотків. До  53,7 – на ліки і 44… на 30 – на харчування. Зараз 

бюджетною комісією, самим депутатським корпусом обласної ради 

вирішується питання щодо забезпечення фінансування в межах 100 відсотків. 

Робота триває. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. І що?  

 

______________.  Межі бюджету теж не безмежні. 
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Вы, правда, считаете, что это большие цифры для 

людей? 50 гривен и 55 гривен… 

 

_______________. В порівнянні з тим, що було раніше, ми підняли на 

20 відсотків. (Шум у залі)  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ну вы, правда, считаете, 55 и 65 – это  неподъемные 

цифры для  области и очень тяжело  их выполнить? А  в абсолютных деньгах 

это сколько?  

 

_______________. Что?  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. В абсолютных деньгах это сколько будет? Ну если 

помножить. 65 на какую цифру надо умножить, чтобы получить в  

абсолютных деньгах с бюджета? Сколько это должно быть?  

 

_______________. Ну на мільйон 200 тисяч пішло збільшення 

фінансування. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. На год, да?  

 

______________.  На область. Да. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Не понял. Нема мільйон 200 в області.  

А деньги можно не хранить на депозитах? И это будет честно. А отдать 

людям их. Так как центральный бюджет это запланировал. Ну это же честно.  

Какая сумма на депозитах в Черкасской области находится?  Я завтра 

сам узнаю. И тогда мы поговорим насчет миллиона 200. Спасибо.  

Сумская облрада. Ричкаль Анатолий Яковлевич. 40… 52 
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РІЧКАЛЬ А.Я.Да, дійсно, є проблема. 40 і 52. Але буквально  на сесії, 

яка буде 24-го ми 350 тисяч виділяємо для того, щоб дійти до рівня 65 і 55 

гривень. (Шум у залі)  

Сесія 24-го буде. 

 

______________.  24 грудня?  

 

 РІЧКАЛЬ А.Я.  24 листопада. На цій сесії буде прийнято рішення. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ответ какой-то внятный. Понятно.  

И Чернивецкая область. Пивень Юрий Йосипович. (Загальна дискусія)  

 54 гривны у вас.  

 

ПІВЕНЬ Ю.Й.  У нас не вистачає ще 120 гривень… 20 гривень до 120 

сумарної. Але в області діє комплексна програма допомоги учасникам АТО 

та членам їх сімей, де 1 мільйон 800 тисяч, і ще 300 тисяч гривень 

виділяється на лікувальні заклади. І зараз ми трошки додамо там коштів і 

вийдемо на ці цифри. 

 

_______________. Коли? 

 

ПІВЕНЬ Ю.Й.  Ну, до кінця року, я думаю, що ми зробимо цю річ. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. А когда у вас сессия ближайшая. 

 

ПІВЕНЬ Ю.Й.  Вчора була сесія. 

 

БУРБАК М.Ю. Юрій Йосипович, Юрій Йосипович, вчора була сесія. 
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ПІВЕНЬ Ю.Й.  Максим Юрійович, була. 

 

БУРБАК М.Ю. І перерозподілили вчора, не ви, місцеві депутати 

обласні. Я їх так люблю всіх, поважаю, але вони перерозподілили 

перевиконання бюджету двадцять два з половиною мільйони гривень. Люди 

добрі, сама маленька область Чернівецька, я звідти мажоритарник. Я ж их 

всех, людей, я их очень люблю, всіх цих депутатів обласної ради. Лише щоб 

весь загал почув. 

 

ПІВЕНЬ Ю.Й. Я їх тоже. 

 

БУРБАК М.Ю. Вони собі підняли зарплатні. Голова обласної ради – 38 

тисяч гривень, заступники – 28 тисяч гривень. Оце їм, на це в їх бюджет 

вистачає, а дати хлопцям, підняти те, щоб… держава зобов'язала можна? 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. И дала деньги на это. 

 

БУРБАК М.Ю. Гроші дали. Те, що у вас не вистачає, перевиконання є. 

Так вони собі зарплатні підвищили! Передайте їм велике вітання від мене. І я 

червонію за них, за цих, що… чотири депутати… Я не буду червоніти. Навіть 

вся країна знає, і знає, вся країна знає, хто там керує в обласній раді: 

"Батьківщина", радикали і "Свобода". Мали б совісті трохи. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я, честно говоря, тоже не понимаю. После этого 

выходит кто-то из популистов, рассказывает, что центральная власть ничего 

не делает. А скажите, вы все тоже поддакиваете, говорите: "Да, они такие-

сякие, они вот такие плохие". 

 

БУРБАК М.Ю. Народні депутати винні, вони там в Києві… 
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Это ж удобно, там они все виноваты. Я не снимаю с 

себя вины, с нашего комитета, не вопрос. А в чем проблема, в 5 гривнах на 

человека, если перевиконання 22 миллиона? Ну, в чем? В абсолютных 

деньгах, я думаю, это тысяч, наверное, будет 300-400, судя вот по 

коэффициенту, который только что... 

 

ПІВЕНЬ Ю.Й.  Гроші є. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ну так жалко? 

 

ПІВЕНЬ Ю.Й.  Маємо зробити… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Понятно. А мы должны часто собираться, чтоб 

каждый раз вот это вот устраивать, да? Хорошо. Переходимо до обговорення.  

Я в начале дам слово,  с вашего позволения, всем, кто записался, потом 

дам слово, кто хочет выступить. Все равно, есть  как бы какой-то порядок, 

который нужно соблюдать. 

Олег Степанович Барна, народный депутат. Олега нет? Добре. 

Сидоренко Павло Володимирович, координатор  ініціативної  групи 

постраждалих на Майдані. 

 

СИДОРЕНКО П.В. Сидоренко. Дякую. 

Шановні колеги! По-перше,  я теж хотів би висловити спочатку слова 

подяки народним депутатам, особисто голові комітету Олександру 

Третьякову і міністру соцполітики Андрію Реві, що вчора, нарешті, перед 4-

ю річницею  Революції Гідності, особи, які  отримали поранення і не стали, 

Богу дякувати, інвалідами під час Революції  Гідності, отримали можливість  

отримання соціального захисту, гарантій та пільг з боку держави.  

Хочу окремо наголосити, що жодного статусу учасника бойових дій 

поранені майданівці не отримали. Це було передбачено  першим читанням, 
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але з адвокатами  Небесної Сотні, з ГПУ, з комітетом в форматі робочої 

групи ми доопрацювали. Ми не дамо жодного козирю захисту беркутівців, 

вбивць Небесної Сотні у судах, щоб вони  використали якось там свій статус 

на користь Януковича і його поплічників. Тому статус звучить 

"Постраждалий  учасник Революції Гідності", але пільги, соціальний захист, 

хлопці отримали такі ж як і учасники бойових дій. 

Ми вже переговорили з Андрієм Олексійовичем щодо реалізації цього 

законопроекту, найближчим часом, вони будуть  напрацьовані, вони будуть 

дуже прості. І ці 1094 особи, за виключенням 130 інвалідів війни, це, тобто 

менше тисячі  осіб, ми думаємо, найближчим, до нового року то точно, 

зможуть вже отримати посвідчення і сповна скористатися всіма  

передбаченими законодавством пільгами.  

Друге, що правильно зазначив Андрій Олексійович, ми працюємо з 

Мінсоцом. І я думаю, що у нас відбудеться десь в кінці листопада на початку  

грудня планова робоча зустріч з  Прем'єр-міністром, де ми переговоримо 

питання поранених майданівців. І переговоримо те, що Закон 745, який мав 

бути виконаний  в 2014 році, тобто, виплати особам, які постраждали під час 

Революції Гідності, він буде повністю виконаний і закритий в наступному 

році, в 2-18 році. Це приблизно сума, яку озвучував міністр, 294 мільйона, і, я 

думаю, що держава спроможна і міністр соцполітики, і прем'єр це цілком 

підтримують.  

І третє, що я хотів би звернутися безпосередньо до комітету, до 

народних депутатів, що у нас залишилося з того, що ми говорили на 

слуханнях і того, що в компетенції законодавців. Ми також, спільно з 

прем'єром, з Мінсоц опрацювали питання можливості долучення осіб, які 

постраждали під час Революції Гідності до державної бюджетної програми 

санаторно-курортного лікування, профсоцадаптації осіб, які учасники 

бойових дій, атошники. Проте, на жаль, ми вимушені констатувати, що ця 

програма по атошникам на сьогоднішній день, враховуючи 310 тисяч, 

виконується і фінансується на 40 відсотків. Тому нами було ухвалено спільно 
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рішення з Мінсоц розробити окрему бюджетну програму для 1 тисячі 94 осіб, 

яка повністю може бути забезпечена. І ми б хотіли просити, і комітет 

підтримати те, і, я думаю, обов'язково і Мінсоц вже розробив  цю програму, 

зараз вона перебуває на погодженні у Мінфіну. І уряд буде просити 

законодавців підтримати цю пропозицію до другого читання, щоб ці 1 тисяча 

94 особи отримали змогу окремо можливості санаторно-курортного 

лікування, профсоцадаптації для осіб, які постраждали під час Революції 

Гідності.  

І друге питання, що стосується можливості лікування поранених 

тяжких і середніх майданівців ДУС, і була одна з рекомендацій слухань щодо 

поширення можливостей використання не тільки лікарні "Феофанія", а й 

інших лікарських та санаторно-курортних закладів охорони здоров'я, які 

перебувають у підпорядкуванні ДУС, то в цьому плані необхідно 

законодавчого розширення і підстава для того, щоб ДУС могла надати ці 

можливості. Тому ми, думаємо, будемо звертатися до комітету і спільно, вже 

традиційно ми зможемо опрацювати ці зміни до відповідної постанови 

Верховної Ради з тим, щоб використання і двох санаторіїв, які є у ДУС, і 

поліклініку на вулиці Верхній, щоб теж могли хлопці теж використати. І 

також, ви абсолютно правильно сказали, Олександр Юрійович, ці цифри 250 

атошників і 120 майданівців за три роки, які скористалися "Феофанією", з 

одного боку, дійсно, перешкод немає. Але в той же час інформування про 

права осіб, те, що ви казали, і це дуже важливо, люди не знають, що вони 

можуть туди поїхати, ми кому можемо доносимо. Але питання інформування 

про права, про можливості для атошників, для майданівців, воно дуже 

актуальне, і я думаю ми будемо поширювати співпрацю з комітетом, і з 

Мінсоцом, щоб доносити цю інформацію до кінцевих споживачів, до осіб, які 

потребують відповідного і лікування, і соцзахисту. Дякую.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Я полностью поддерживаю, Феофанию передать 

службе ветеранов. И закончиться это подякой и все. Инициируйте, вы же 
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советник Премьер-министра, всего-на-всего постанова Кабмина, вообще 

закон не нужен и все. 

 

СИДОРЕНКО П.В. На жаль, Олександр Юрійович, на основі постанови 

Кабміну ДУС не може приймати осіб, тому що їм потрібно законодавче 

врегулювання. Так як законодавець… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  То, что они приняли 250 – это криминальная 

ответственность уголовная, да?  

 

СИДОРЕНКО П.В. Я би так не сказав. 

 

_______________. Не "Феофанію", а вони хочуть інші санаторії.  

 

СИДОРЕНКО П.В. …які мають підпорядкування ДУС, наприклад, 

поліклініка на Верхній, майданівець сьогодні не може, наприклад, 

обстежитись, які ж  у нього проблеми зі здоров'ям. Він йде у звичайну 

лікарню, поліклініку, де немає обладнання, ліків, фахівців… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  І що мішає сделать постанову Кабміну? 

 

СИДОРЕНКО П.В. Це постанова Верховної Ради 851 від 2015 року, 

Олександр Юрійович, яка передбачила можливість тільки по "Феофанії", а 

щоб майданівців… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  А чего  ты ни разу не пришел, мы бы сделали бы 

изменения… 

 

СИДОРЕНКО П.В. Ми ж кажемо, що все просто на часі, вчора ми 

тільки закон  прийняли самий важливий, зараз будемо далі працювати. 
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ГОЛОВУЮЧИЙ.  Понятно, хорошо. 

Давайте дальше, на параллели не работает. Давайте дальше, слово 

предается Щербатюку Тарасу Александровичу, громадська організація 

"Волонтери Черкащини". 

 

ЩЕРБАТЮК Т.А. Всім доброго дня! Прошу звернути увагу на 

маленьку презентацію нашу. Наша доповідь сьогодні буде стосуватися саме 

також інформаційної доступності, саме на  місцевому рівні. Наша організація 

разом з волонтерами  юристами з інших обласних центрів було проведено 

моніторинг стосовно доступності інформації про права учасників АТО. 

Але насамперед хотів би зазначити про що рекомендація 

парламентських слухань на тему: "Державні гарантії соціального захисту 

учасників антитерористичної операції, Революції Гідності та членів їх родин: 

стан і перспективи" від 09.2.17 року, було визначено наступні завдання. Це 

розробити за участю представників громадськості та волонтерів і затвердити 

комплексний порядок забезпечення учасників АТО інформацією; 

забезпечити учасників АТО інформацією з питань їхніх соціально-правових 

гарантій; забезпечити членів сімей осіб, які загинули, пропали безвісті, 

померли в наслідок поранення, контузії або каліцтв одержаних під участі в 

Революції Гідності та участі в антитерористичній операції, інформацію з 

питань їх соціально-правових гарантій.  

Що ми на сьогоднішній день бачимо? Що в результаті проведеного 

моніторингу дані рекомендації не було виконано або ж виконано не в 

повному обсязі.  

Прошу наступне. Щодо того моніторингу, який ми проводили. Ми його 

провели на базі п'яти областей: це Чернігівська, Дніпропетровська, 

Вінницька, Хмельницька, Черкаська область.  

Прошу наступний слайд. Щодо питань, які ми досліджували. Стан 

інформації доступності про пільги на сайтах органів місцевого 
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самоврядування. Тут не тільки органи місцевого самоврядування тут і 

обласні, районні держадміністрації та сайти об'єднаних територіальних 

громад. Крім того, ми досліджували інформацію, чи  публікується 

інформація про місцеві програми саме на цих сайтах. Як ми бачимо, що серед 

п'яти областей лише 42 органа місцевого самоврядування розмістили 

інформацію про права та пільги учасників антитерористичної операції. Щодо 

відповідно програм, місцевих програм, які, до речі, майже скрізь прийняті, то 

ми бачимо, що лише 51 сайт органів місцевого самоврядування містить 

відповідну інформацію. Відповідно 326 сайтів органів місцевого 

самоврядування не містять інформацію про права та пільги та 393 сайта. 

взагалі, не містять інформацію про наявні місцеві програми. Виникає 

питання, звідки учаснику АТО дізнаватися про ці місцеві програми?  

Щодо інформування. Слід зазначити, що ми взяли за основу для 

інформування учасників АТО саме пам'ятку учасникам АТО від громадської 

організації "Юридична сотня". Як ми бачимо, що… Ну, до речі, внаслідок 

також проведення нашого дослідження пам'ятка друкується за кошти 

благодійників на четвертий рік війни. Розповсюдження несистематичне, 

вибіркове, але ще завдяки активності тих же волонтерів від "Юридичних  

сотні" та інших громадських організацій, які опікуються даним питанням.  

Щодо фінансової складової.  Як ми прорахували, вартість друку однієї 

пам'ятки становить 18 гривень. Якщо б ми розбили між чотирма, самими 

структурними, державними органами, як Міністерство оборони України, 

Держслужба у справах ветеранів, Мінсоц та Генштаб, то виходить всього 1 

мільйон 350 тисяч гривень в рік на виготовлення цих пам'яток на одного. 

Крім того, до фінансування цього питання також могли підключитися органи 

місцевого самоврядування, відповідно слід зосередити увагу як депутатам 

обласних рад на запитання прийняти в обласних комплексних програмах 

відповідне фінансування, це взагалі копійки.  

Прошу, наступний слайд. Крім того, хотів би зазначити, що у звіті 

Мінсоцполітики про стан виконання парламентських слухань на тему, як 
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результат зазначеного, повне виконання плану заходів щодо медичної, 

психологічної, професійної реабілітації та соціальної адаптації учасників 

АТО, що було затверджено розпорядження Кабінетом Міністрів 359. До речі, 

в плані заходів також є інформаційна доступність, забезпечення 

інформацією. Що ми бачимо? Знову ж таки не виконано. Дякую за увагу. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Спасибо, хорошая статистика. Вы же потом нам 

дадите попользоваться. Спасибо. 

 

_______________. Олександр Юрійович, а може по результатам нашого 

сьогоднішнього засідання ми розішлемо місцевим органам самоврядування 

так, щоб вони це почитали? От щоб вони почитали і взяли, не те, що до 

відома, а якось відреагували. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Обов'язково, якщо відреагують.  

Лавринюк Виктория Федоровна, организация "Юридична сотня", 

громадська організація "Юридична сотня".  

Є? 

 

ЛАВРИНЮК В.Ф. Доброго дня! Зараз презентація завантажиться.  

Я б хотіла розповісти про стан виконання рекомендацій 

парламентських слухань саме в частині медичного забезпечення учасників 

АТО. Одним із заходів виконання парламентських слухань це було вжиття 

заходів щодо забезпечення виплати одноразової грошової допомоги членам 

сімей загиблих, які померли після звільнення зі служби, але члени всі мають 

загиблих учасників АТО, які померли не у статусі військовослужбовців, 

після звільнення зі служби. А також інвалідам війни, які стали інвалідами 

внаслідок захворювань, набутих під час захисту Батьківщини. 

Згідно чинної редакції законодавства, Закону про соціальний і 

правовий захист військовослужбовців такі люди мають право на виплату в 
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розмірі мільйон 200 гривень. Однак, це ж законодавство воно має  певні 

обмеження і ця виплата не передбачена, якщо смерть настала вже не у статусі 

військовослужбовця. 

Наразі, тобто, якщо людина вже померла дома протягом місяця, 

протягом двох місяців після того як покинула Міністерство оборони та 

Збройні Сили, вона не отримує нічого, ні статусу, ні грошей. Родина теж не 

отримує жодних соціальних гарантій і навіть при наявності документу, який 

пов'язує участь набуття цього захворювання із захистом батьківщини та 

смерть внаслідок захисту батьківщини, все-одно неможна отримати таку 

виплату.  

Аби виправити таку ситуацію був поданий законопроект 6268 та 6268-

1. Законопроекти передбачають отримання такої одноразової грошової 

допомоги, 6268 – якщо смерть настала протягом трьох місяців після 

звільнення зі служби, а другий законопроект, що протягом року.  

Однак, до цих пір законопроекти, вони не виносяться на голосування, 

зокрема, профільним Комітетом з питань національної безпеки та оборони, 

було рекомендовано 6268-1 до включення в порядок денний та прийняття за 

основу. 

Також ці законопроекти вони є в плані роботи сьомої сесії Верховної 

Ради до 26 січня. Однак до цих пір жоден із законопроектів він не був 

поставлений на голосування та не вноситься на голосування. Тому звертаю 

на це, присутніх народних депутатів, якщо є можливість якось прискорити 

цей процес, щоб надати там в принципі не досить велика сума і таких людей 

не так і багато, які, в принципі, мають право на виплату по закону, але не 

можуть її отримати. Прискорити процес прийняття такого законопроекту.  

Наступний слайд. Ще однією рекомендацією парламентських слухань, 

було надання статусу інваліда війни, людям, які отримали інвалідність 

внаслідок захворювання, а також надання статусу члена сім'ї загиблого 

людям, чиї родичі померли теж після звільнення зі служби внаслідок 

захворювання. Вчора був прийнятий у нас законопроект  5697, до якого була 
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внесена поправка до другого читання, яка надає можливість таким людям 

тепер отримати цей статус. Тобто, цю рекомендацію можна вважати 

виконаною, побачимо, як ця норма буде далі реалізовуватися. 

Також однією із рекомендацій парламентських слухань було питання 

прискорення прийняття концепції державної цільової програми  медичної, 

психологічної, соціальної реабілітації та адаптації учасників АТО. Станом на 

сьогодні концепція затверджена в липні 2017 року і на разі, триває робота  

над програмою, сподіваємось, що ця робота буде завершена хоча б до кінця 

року тому що вже далі відкладати нікуди і це має бути пріоритетом для 

держави.  

Ще одним завданням  парламентських слухань – це було передбачення 

фінансування за рахунок державного бюджету ендопротезування  та 

нейрореабілітації учасників АТО. Наразі, це завдання не є виконаним. Яка 

взагалі ситуація? Чинний  порядок забезпечення  протезування, він не 

дозволяє використовувати  державний бюджет на ендопротезування та 

нейрореабілітацію, хоча для  багатьох учасників АТО  це є єдиним шансом 

для того, щоб відновити втрачене здоров'я. І зараз  такі операції, вони 

проводяться за кошти волонтерів або спонсорів, хоча цей ресурс є, звісно, 

нестабільним і недостатнім. 

В бюджеті 2016 року, коли, власне, і формувалися парламентські 

слухання, рекомендації, були передбачені такі кошти, були розроблені зміни 

до цієї програми. Зокрема, було  150 мільйонів на цю програму, які мали би 

подалі розподілитися для того, щоб людина змогла утримати регенерацію  

кісток. Однак, ці кошти до кінця 2016 року так і не були витрачені за таким 

напрямом, тому що  хоч і держслужба  розробила ці зміни в постанову, але 

вони так і не були погоджені іншими органами державної влади. І як 

наслідок, рік 16-й закінчився, кошти 150 мільйонів витрачені не були, тому 

що лише 17 мільйонів із цих були витрачені за цією бюджетною програмою і 

у 2017 році було вже передбачено за цією бюджетною програмою тільки 17 
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мільйонів, постанова не затверджена, і надалі кошти продовжують збирати 

волонтери на таку реабілітацію.  

Також рекомендаціями парламентських слухань було передбачене 

необхідність передбачити фінансування на діагностування та лікування 

інфекційних захворювань осіб, які брали участь в АТО. Ще при проведенні 

тестування ще в 15-му році було виявлено, що рівень поширення гепатиту С 

при вході в зону АТО, тобто тих людей, які, зростає на 2 відсотки, тобто 

люди, які не були в АТО, мають 2,5 відсотків, мають гепатит С, люди, які 

повернулися із зони бойових дій, мають вже 4,5 відсотки, тобто на 2 відсотки 

зростає. Ну, яка може бути причина? Наказ міністра оборони, № 402, про 

затвердження положення про військово-лікарську експертизу в Збройних 

Силах України він не передбачає тестування для мобілізованих на інфекційні 

захворювання, лише для контрактної служби, а також для призовників. 

Тобто, яка ситуація? Фактично у нас пройшло 6 хвиль мобілізації, людей на 

захворювання не тестували, тобто при звільненні, коли вже проходила 

ротація з військової служби, то теж ніхто медогляду не проходив. І у 16-му 

році, коли армія перейшла повністю на контрактну основу, це питання 

відійшло трошки на другий план, тому що якби у нас тепер тільки 

контрактники і вони всі мають тестуватися. Хоча далеко не всі вони теж 

проходили медогляд, оскільки контракти, які заключалися вже під час 

особливого періоду та в умовах бойових дій, ну, там не було можливості, 

щоб провести таке тестування. І тому ця проблема теж залишається не 

вирішеною.  

До нас по декілька разів на місяць телефонують військовослужбовці, 

ветерани, з проханням допомогти знайти кошти на лікування  інфекційних 

захворювань, зокрема гепатиту С, програма лікування  яких є досить таки 

дорого-вартісними.  

Тому зараз ця рекомендація парламентських слухань є не виконаною 

тому що на державному рівні немає жодної програми для учасників АТО 

щодо лікування інфекційних захворювань. У мене все. Дякую.  
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ГОЛОВУЮЧИЙ.  Спасибо. На самом деле мы хотели как раз, чтобы 

каждое министерство, то, что вы сейчас сказали, именно в своем разделе, то, 

что касается их, ответило почему не сделано. А не как все прекрасно, все 

сделано.  

Слово надається Демиденко Ганні, громадська організація 

"Доброволець".  

 

ДЕМИДЕНКО Г. Доброго дня. Дякую, що запросили нас. Нас дуже 

рідко куди запрошують. Наша організація займається справами ветеранів і в 

першу чергу добровольців. 

Я би зараз  хотіла звернутися до пана міністра соціальної політики, бо 

на початку засідання він сказав, що скарг немає. Це не правда, скарг дуже 

багато, особливо на Управління соціального захисту.  

Я дуже жалкую, що раніше ми все вирішували в такому телефонному 

режимі, або якось домовлялися і не відправляли офіційні листи на теж 

міністерство, бо насправді скарг дуже багато, дуже-дуже багато. 

В управлінні соцзахисту на четвертий рік війни абсолютно не 

орієнтуються в тому, які права є у ветеранів. Коли приходить людина, або 

родина загиблого, ви розумієте, в якому вона стані, і коли там сидить якась 

жінка… я розумію, що у них маленькі зарплати, що велике навантаження. 

Але, коли вони без мінімальної, елементарної поваги починають посилати 

цих людей в воєнкомати, це, наприклад, якщо до добровольців, ще кудись. 

Це не припустимо. 

Потім, виплати. Ми дуже вдячні, що наразі, добровольці, які отримали 

статус інвалід війни або родини загиблих мають право і на виплати, і на 

соціальні пільги. Але, є дуже багато проблем, наприклад, є терміни визначені 

в постанові, коли ця виплата має відбутися.  

Ті люди, які втратили своїх рідних в 2014 році не могли отримати 

пільги на протязі майже двох років. Потім питання, коли родина чекала на 
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пільгу і в цей час хтось із членів сім'ї помер, наприклад, батько теж. У нас є 

одна така родина і залишилися одна мати, і частку батька вона змогла 

отримати тільки зараз. Тобто люди рано не доживають. 

Потім, в мене ще питання до МОЗ. Медичні соціальні комісії це просто 

жахлива ситуація, це не тільки добровольці, це взагалі люди, які туди 

приходять. По-перше, у них саме відношення, вимагають гроші. По-друге, 

дуже часто голови МСЕК на обласних рівнях, на міських рівнях просто-на-

просто кажуть, у нас є там свої інструкції, ви не підходите. Тобто людина з 

контузіями, глуха, у якого йде кров з вуха, тобто різні ситуації, вони просто 

кажуть, вибачте, ви не можете цю групу отримати. Як з цим боротися ми не 

знаємо, тому просимо також допомоги. 

Потім, я б хотіла звернутися до комітету з пропозицією привести у 

відповідності постанови та порядку отримання пільг або виплат. До 

прикладу, Міністерство оборони виплачує родинам загиблих, там є виплата 

дітям до 21, якщо я не помиляюся, чи до 23 років. Якщо це через 

Міністерство оборони, якщо родина подає у міжвідомчу комісію, в службу у 

справах ветеранів, то родина може отримати цю виплату, якщо у дитини 

немає власної родини, вік там не вказаний. Тобто це також несправедливість 

і люди звертаються, і мої колеги, які працюють в міжвідомчій комісії, також 

знають про це.  

І, звичайно, я хотіла б звернутися по питанню добровольців. 

Добровольці, які воювали у складі формувань, які не увійшли в офіційні 

підрозділи, мають право отримати офіційний статус лише в тому випадку, 

коли вони стали інвалідами або їх родини, коли вони загинули, тобто ми їх 

приймаємо тільки в такому вигляді. І я просто хочу, щоб ви мене зараз 

зрозуміли, що нам доводиться відповідати хлопцям, не будемо цей рік, 2014-

2015 хоча б, які воювали. І вони питають, ну як там з нашими правами. Ми 

кажемо, sorry, зараз тільки загиблим та пораненим. Тобто якщо ти 

повернувся живий або воюєш... 
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Что мешает им войти?  

  

ДЕМИДЕНКО Г. Ми говоримо про 2014-2015 роки.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Еще раз говорю, а что мешает им войти в 

подразделение? 

 

ДЕМИДЕНКО Г.  2014-2015 роки.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Еще раз говорю, что мешает? 

 

ДЕМИДЕНКО Г. Добре, давайте тоді сідати з командирами, збиратися, 

якось це питання піднімати. Але ми говоримо про тих добровольців, які… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. А вы, правда, считаете, что мы не разбирались с 

этим? 

 

ДЕМИДЕНКО Г. Ну, якщо наразі ситуація не вирішена, і комітет в 

стаді розгляду має законопроект 6202, 7190 подали, питання не вирішено. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Почему "Азов" вошел, а другие не хотят входить? А 

вы знаете, что там еще 90 процентов на самом деле даже не было фамилий, 

просто есть позывные. 

 

ДЕМИДЕНКО Г. Я з вами згодна. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. И это сделать невозможно, и ведомость невозможно 

сделать. 

 

ДЕМИДЕНКО Г. Ви пробували робити ці відомості, робили запити? 
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Пробовал, пробовал? А вы пробовали? 

 

ДЕМИДЕНКО Г. Давайте ми допоможемо. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Принесите. 

 

ДЕМИДЕНКО Г. Добре. Давайте допоможемо, домовилися. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Хорошо, давайте. 

 

ДЕМИДЕНКО Г.  Ну, і звичайно, питання інформування і дотримання 

прав також дуже гостро стоїть, бо по областям дуже часто, особливо по 

райцентрам нам доводиться просто висилати "Новою поштою" роздруковані 

постанови і порядки, бо люди, на жаль, не мають ні технічних можливостей, 

ніякої змоги отримувати це зверху. 

У мене все, дякую. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Сейчас. Смотрите, первое, мы вот всю нашу сейчас 

встречу говорим по поводу информирования. И это ничего нового здесь нет. 

Я понимаю, что вы готовились к выступлению. 

Второе, вы просто…  А вы в комитете хоть раз были? В комитет хоть 

раз были? 

 

ДЕМИДЕНКО Г. Ні, не була. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. За три года, да? Приходите. 

 

ДЕМИДЕНКО Г. Добре, добре, я теж… 
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Он есть такой. Смотрите, за три года вы узнали, что 

он есть. Прекрасная ситуация, это второе. 

Третье. Есть, к сожалению, единичные случаи, то, что вы сейчас 

назвали, они будут. Это не массовые случаи, то, что вы сейчас говорили. 

 

ДЕМИДЕНКО Г. Що саме ви маєте на увазі? 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Первое, то, что касается детей, то, что касается, как 

кто воевал и дальше по тексту. Это не массовые случаи. С 319 тысяч  это не 

массовые случаи. И комитет всегда готов, комитет всегда готов помочь.  

У комитета была основная задача, потому что 80 процентов тех 

законов, по которым сегодня получают социальные все гарантии АТО-

шники, это 80 процентов комитетские. Если брать по Небесной Сотне, мы с 

Павлом их писали, 100 процентов законов, которые принял парламент, это 

все мы писали с Павлом, это все комитетские. Все остальные только 

разговаривают. 

Хочу сказать, в комитете работает 5 человек… 

 

_______________.  Из восьми.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. …из восьми.  А, смотрите, следующее, поскольку 

государство… оно было не готово ни к войне, ни к последствиям войны мы, 

правда, не знаем, что делать. Но еще не было случая,  чтобы кто-то пришел в 

комитет с проблемой, и мы ему закрыли двери и сказали… Павло может 

подтвердить, да? И что мы им закрыли двери и не помогли в  чем. Начиная от 

принятия закона, кончая, да, ручным каким-то регулированием вопроса, где-

то даже ну идя на какие-то мелкие нарушения. Поэтому, пожалуйста,  

приходите в комитет.  

 

ДЕМИДЕНКО Г. Добре. я дякую вам за запрошення.  
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ГОЛОВУЮЧИЙ. А по поводу вообще философии – то, что вы сейчас 

говорили – еще раз говорю, МСЕКи кому принадлежат? МОЗу. МОЗ даже не 

соизволил прийти ни к каком виде. 

Я к чему это говорю? Я просто  очень прошу громадські об'єднання 

людей просто разобраться, где конкретно… (Шум у залі)  

Не в целом. Вот все кругом земляные червяки. Помните этот  мультик 

про Маугли? …там говорит: "Каа! Каа, эти бандерлоги тебя назвали 

земляным червяком!" А давайте конкретно говорить о конкретной работе, и 

это будет честно и эффективно. Вот  к этому я призываю всех. И, 

пожалуйста, приходить в комитет. 

 

_______________. Щодо  питань по МСЕКам. Три роки підряд ми 

боремося з цим злом. Вважаю його злом, особливо щодо  людей з 

інвалідністю, у яких нема кінцівок, і вони кожен рік повинні посвідчувати, 

що вони не виросли. Ну це нонсенс для мене.  

Минулого комітету ми  розглядали в першому читанні, вчора 

проголосували за включення в порядок денний  законопроект Вікторії 

Сюмар, яка врегульовує частково цю проблему, тому що це стосується 

учасників бойових дій в зоні АТО, які отримали  інвалідність, і для того, щоб 

врегулювати це питання, щоб вони не  кожен рік посвідчували. Але давайте 

будемо дивитися  на цю проблему ширше. Ми не можемо дискримінувати. 

Тобто закон ми приймемо, це буде перший шлях для того,  щоб всі люди з 

інвалідністю в Україні… тобто ну якщо він цивільний, у нього на 

підприємстві відрубало кисть, то вона в нього не виросте ніколи,  і він також 

кожен рік  повинен ходити, доказувати, проходити цей МСЕК, платити 

хабарі. Тому ми маємо… (Шум у залі) Тому ми маємо це певно зробити, да. 

Оцей закон Вікторії Сюмар, ми комітетом домовилися його 

допрацювати, щоб він був не дискримінаційний, а був для всіх. То, думаю,  

що цю проблему, принаймні, ми почнемо вже виводити на вищий рівень, і  я 
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вважаю, і кожен член комітету вважає, що реально такий стан МСЕК,  це 

просто зло. Крапка. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. И еще то, с чего я начал. Мы должны просто понять, 

пока нет одного ответственного, структуры ответственной, Минздрав будет 

говорить, что Минсоцполитики, а Минсоцполитики будет говорить, что это 

Министерство молоди и спорта, и семьи, потому, что говорят "мы же тоже  

занимаемся семьями". В министерстве прямо написано, поэтому семьи 

погибших – это тоже наша компетенция.  Пока у нас разные, извините меня, 

удостоверения  даже цвета, которые дают семьям погибших, МВД свое, 

Минобороны свое. То есть, вообще нету никакой системы и все, что вы 

сейчас назвали – это элементы бессистемности, Я не вижу другого 

механизма.     

На самом деле, что мы, вот  ездили в Америку, смотрели ситуацию, они 

проиграли ситуацию с вьетнамскими ветеранами, они проиграли эту 

ситуацию, то есть, они не обеспечили. Сегодня в Украине уже порядка, по-

моему, более 800 за этот год суицидов ребят. Я не видел ни одного  ролика 

по телевидению общественного.  А знаете почему? А кто его должен делать, 

Минсоц, или Минздрав? И так 3 года.  

Мы провели слушания, основная тема слушаний, было, на самом  деле, 

выйти на создание министерства, пускай не министерства, пускай этого 

самого,  серьезной мощной организации. Мы съездили в Америку, да,  они 

выиграли ситуацию с Ираком, в Ираке было, миллион человек воевало, они 

делали, американцы делали очень короткую ротацию, дабы человек мало 

воевал и психологически, не сходил  с ума.  А наши, наоборот, часто кричат: 

надо делать длинные ротации. Вот человек, чем больше  под бомбежкой и 

видит  смерти других, тем больше у него психологическое расстройство. Это 

же тоже понятно, да?   Минздрав, наверное, это может подтвердить. 

И самое главное, последнее говорю,  нет философии. То есть, я 

понимаю одно как человек, который все-таки учился в военном училище, 
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служил офицером, государство обязано с момента призыва  до похорон 

обеспечивать,  все. Да, может быть, это будет немного, да, это может быть, 

пока государство развивается, другие цифры, и человек,  который служит, 

должен четко понимать, что у него на выходе. А не так, как на одном 

комитетов 14-м году нам мужественный человек с Министерства обороны 

говорит, да у нас за каждым погибшим отдельный самолет... Помнишь, 

Макс? У нас за каждым погибшим отдельный самолет летает. Мы чуть не 

заплакали.  Говорим, точно? Стенограмму можно отдадим вашему министру 

и дальше по  тексту. За каждым погибшим отдельный самолет, везет его на 

родину. Ну с "черным тюльпаном" провели достаточно много разговоров по 

поводу похорон. Многие у нас наши депутаты мажоритарщики этим 

вопросом занимались. Потому что нельзя по принципу: там ваш погиб, 

приезжайте, забирайте. Ну как это вот практиковалось.  

Поэтому у меня большая просьба.  Вот если несложно, зайдите… 

зайдите просто на сайт Министерство ветеранов Канады, Америки. В Англии 

это находится под Министерством обороны, служба ветеранов. И 

прочитайте, как оно устроено, и тогда вы найдете много ответов на свои 

вопросы. А поскольку у нас достаточно большой правовой нигелизм, мы 

методом проб и ошибок пытаемся выставить ситуацию. Спасибо. 

Олег, будешь говорить?  

 

БАРНА О.С.  Да. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Говори.  

 

БАРНА О.С. Доброго дня. (Не чути)  

 Питання надзвичайно назріло. Питання повернення боргів 

…………….. це є питання честі і гідності будь-якої нації. І саме цим 

визначається, наскільки нація шанує своїх героїв, наскільки держава, дійсно, 

є держава патріотів і справжніх громадян і відстоює інтереси їх.  
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Тому ми робимо все належне, щоб в межах тих бюджетних ресурсів які 

є в країні, враховуючи те, яке іде війна, що першочергово треба ставити 

інтереси захисту наших кордонів і забезпечити військовослужбовців 

технікою, озброєнням новітнім, і при цьому ми ще повинні  мати і боротися з 

внутрішнім фронтом тут, де захищати наш треба суверенітет, нашу державну 

мову від деяких шовіністичних, інших організацій, українофобів з західних 

кордонів чи внутрішніх. Але тільки в єдності ми розуміємо, що ми здолаєм 

дуже багато. І, зокрема, останній законопроект, який зареєстрований за 

поданням і керівника комітету пана Олександра Третьякова, і моєю 

ініціативою, це законопроект, от сьогодні зареєстрований, чи вчора був, 

щодо забезпечення, першочергове забезпечення інвалідів АТО, які мають 

допуск медичний на керування транспортом, автомобілями або грошовою 

компенсацією. До цього часу першочергово були тільки ветерани Великої 

Вітчизняної війни, їх невелика кількість, але ми внесли теж в першочерговий 

список і інвалідів АТО.  

Але основне завдання те, що кожний робить на окрузі. У нас 

мажоритарників, це те, що ми повинні людям, які пройшли АТО, давати 

можливість реабілітації у суспільному житті, давати роботи, створювати 

робочі місця. А взагалі-то наша позиція дуже чітка, і я думаю, що ми це 

разом спільно напрацюємо, разом із групою депутатів, питання просто 

звичайно людської гідності або громадянства, яке повинно полягати в тому, 

що той, хто був в АТО, хто проливав кров за країну, чи їхні батьки 

проливали, саме таким людям треба надавати преференцію на заняття 

державних посад. Бо ті, хто ухилявся від служби, втікав від мобілізації, 

переховувався, а зараз вони хочуть бути, ну, мається на увазі крім жінок, чи 

там ті, хто мають певні там здоров'ям відхилені і тому подібне, такі люди не 

повинні представляти державу і народ, який вони боялися іти захищати.  

Тому ви можете повністю розраховувати на нас, бо саме такі круглі 

столи дають і пропозиції, які виходять саме знизу щодо вирішення тільки 

самих наболілих питань. І з міністром соціальної політики паном Андрієм 
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Ревою ми неодноразово погоджували ці питання і розробили спільний 

механізм щодо оцього забезпечення автомобілями. І повірте, ну, будем разом 

працювати, тоді буде набагато кращий і результат. Але головне про те, щоб 

зараз разом спільно піднімати країну. А країну ми можемо підняти тоді, коли 

вона стабілізується економічно і політично, бо саме тоді до нас зможуть 

приходити інвестиції, створюватися робочі місця і відкриватися 

підприємства. Інакшого виходу нема. 

Дякую вам. Слава Україні. І дякую учасникам АТО за їхню позицію. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Переходим к дискуссии, да? Давайте 20 минут, чтобы 

мы еще успели второй… я дам всем слово, второй вопрос. 

У меня маленькая ремарка, со всем большим уважением к коллегам, я 

скажу, что в Америки признан лучший министр за все года, что было 

Министерство ветеранов, это бывший директор Procter & Gamble. Ну, вот 

такая жизнь. При этом я вам скажу, что в Министерстве ветераном работает 

35 процентов из тех, кто работает в Америке, это сами ветераны. Потому что 

никто, никто лучше, чем человек воевавший, друг друга не поймет. Но 

лучшим министром был директор Procter & Gamble. Это так, маленькая 

ремарка. 

Пожалуйста, давайте. Вы? Представляйтесь. 

 

СИНИЦЬКИЙ О.І. Синицкий Олег Иванович, заместитель 

председателя Всеукраинского объединения инвалидов, пострадавших от мин 

и АТО. 

Мене… конечно, с большим удовольствием я б задал этот вопрос 

господину Гройсману, жаль, что его нет. Поэтому, наверное, к 

представителям профильных коми… министерств я имею ввиду: 

соцполитики, Министерства здравоохранения, Министерства обороны. 

Сначала вопрос такого порядка, вот Министерство соцполитики там 

говорили, что инвалиды там столько… там столько денег выделили, столько 
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денег. Скажите, вы знаете, какую пенсию получает инвалид войны 19 лет по 

ІІІ группе?  

Ответа не будет, я так понимаю, да? 

 

_______________. (Не чути)   

 

СИНИЦЬКИЙ О.І. Еще раз. 

 

_______________. Інвалід війни ІІІ групи не може отримувати менше 

ніж 3 тисячі 267 гривень, 225 відсотків прожиткового мінімуму. 

 

СИНИЦЬКИЙ О.І. Вот так вот, не может меньше получить, да? Ну, я, 

ладно, не буду на эту тему говорить. Просто даже…хорошо, пускай будет 

такая сумма.  

Вот скажите, 19 лет человеку, да? 19-25 лет человеку. Естественно, у 

него  рабочего стажа –  ноль, он получает вот этот вот минимум. Да, спасибо, 

приняли закон, что пенсии не облагаются налогом, можно идти работать. И 

кому он нафиг нужен на работе, если ему надо предоставить летний отпуск 

полный, плюс 15 суток еще по любому его требованию в нужное ему время? 

Если он обязан  для подтверждения своей инвалидности, минимум, два раза в 

год лечь на лечение в больницу, а это, минимум,  каждый раз по 20 дней. Кто 

его возьмет на работу? Как ему жить за такие деньги? Как ему строить 

семью? Как ему строить дальнейшую жизнь? (Шум у залі)  

Пожалуйста. 

 

______________.  (Не чути)  

…я гадаю, що будучи інвалідом, я ще працюю. Але  треба більше 

звернути увагу на тих, хто… котрих…. повертати до життя, хто, дійсно, не 

може працювати; хто …. інвалід. Але при цьому всьому я з великою повагою 

відношуся до всіх, але ми, в першу чергу, є громадяни…  (Загальна дискусія)  
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СИНИЦЬКИЙ О.І. Я сейчас говорю немножко  не о том. Я говорю о 

том, что не стыдно такую пенсию  платить человеку, который потерял свое 

здоровье, защищая  Родину?  Это первое. Не важно будет он работать или не 

будет работать. Это значения не имеет абсолютно. Это первое.  

Второе. Второе. Я еще раз повторяю, что не каждый возьмёт  такого  на 

работу. Сейчас мы не говорим идти работать куда-то там в какие-то 

комитеты и так далее, мы говорим  про рабочего парня, про обыкновенного 

рабочего парня, про парня из  деревни, который может… Ну грубо   говоря. 

Кто его возьмет на работу, инвалида? Не возьмет. Поверьте мне, не возьмет. 

Я знаю, о чем говорю. Это первое. 

Второе.   

 

БАРНА О.С. (Не чути)  

Чесно кажу, з великою повагою до вас. Інваліду……………… Але я 

працюю, працював і залишаюся працювати вчителем в школі. ……… 

Тернопільщині першочергово беруть таких людей на роботу. Головне, щоб 

було бажання робити, а не чекати і вимагати. Дякую.  

 

 СИНИЦЬКИЙ О.І. Я еще раз говорю, что это очень хорошо, что вы 

пошли работать, там кто-то другой пойдет работать. Сейчас вопрос не об 

этом. Не имеет значения, повторюсь еще раз, не имеет значения, пойдет он 

работать или не пойдет. Он должен получать достойную пенсию. Вот о чем 

разговор.  

Теперь второе. Немножко мне раскрыли там как бы вопрос по МСЕКу 

и так далее. Очень  важный вопрос, очень болезненный вопрос.  Смотрите, у 

нас, значит, военнослужащий после ранения там или после травмы и так 

далее, проходит ВЛК. На ВЛК определяют его степень годности к несению 

дальнейшей службы. Почему сразу же не по месту определить его 

инвалидность. Почему он должен ходить еще на МСЕК кланяться, 
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выпрашивать, проходить дополнительно… То есть это знаете, как в том 

анекдоте, мне надо, чтобы было хорошо и красиво, мне надо, чтобы ты… я 

прошу прощения у присутствующих здесь дам, затрахался.  Простите еще 

раз, говорю. Это так. Это хождение по мукам.  

 

 _______________. (Не чути)  

  

СИНИЦЬКИЙ О.І.  Я, по сути. Я по сути.  

Значит, и еще один момент. У нас при прохождении МСЕК отставить 

ВЛК, значит, часто членам комиссии ВЛК пишут в заключении комиссии вот 

такую формулировочку: "ранение получено в связи с прохождением 

воинской службы". Вместо того, что бы писать: "ранение получено під час 

захисту Батьківщини". Вроде бы разницы никакой, а на самом деле разница 

огромная. Для чего это делается, я хочу спросить сейчас у представителя 

Министерства обороны.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Министерство обороны ……….. Потому что такое 

законодательство. Это первое. 

 Второе.  

 

СИНИЦЬКИЙ О.І. Законодательство, что люди…  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Второе. А скажите, а сколько… Вы же говорили, 

теперь моя очередь.  

  

СИНИЦЬКИЙ О.І. Прошу прощения. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Второе. А сколько не стыдно платить пенсию?  

 

СИНИЦЬКИЙ О.І. Не расслышал. 
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ГОЛОВУЮЧИЙ. А сколько не стыдно?  

 

 СИНИЦЬКИЙ О.І. Ну, приблизительно вот так, как женщина сказала, 

только немножко меньше. Неважно. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ну сколько не стыдно назовите?  

 

СИНИЦЬКИЙ О.І. Ну, около там, около 3 с копейками, там не 3200… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Сколько не стыдно? Цифру назовите. 

 

СИНИЦЬКИЙ О.І.  Ну у меня сейчас при себе нет. А, не стыдно? А… я  

не… Я этот вопрос решить не могу, потому что я не являюсь…  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ну как вы думаете, ну сколько не стыдно?  

 

СИНИЦЬКИЙ О.І. Минимум 10. Минимум 10. При том эти деньги 

должны быть привязаны к  инфляции.   

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Да что вы говорите? 

 

СИНИЦЬКИЙ О.І. Да. Однозначно. 

 

_______________. (Не чути)  

 

 СИНИЦЬКИЙ О.І. Однозначно.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  И третий вопрос. У нас есть прогрессивный министр 

здравоохранения. Вы там хоть раз были?  
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СИНИЦЬКИЙ О.І. Я там ни разу не был. Меня туда не приглашали.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ну так видите, вот в чем разница. Есть 

прогрессивный министр, который рассказывает, как в Америке все хорошо. 

 

СИНИЦЬКИЙ О.І. Да я прекрасно знаю, что в Америке все хорошо.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. А, пожалуйста, вот  в этом случае ну  все-равно  

нужно как бы разделять  ответственность. Вы, будьте добры, зайдите или в 

Комитет  здравоохранения, или в министерство. Я готов вам помочь, вместе в 

вами даже пропуск выписать. 

 

СИНИЦЬКИЙ О.І. Прекрасно… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Когда мы три года говорим в комитете по поводу 

МСЭКов –  бесполезно. Когда мы все это  поднимаем, бесполезно. Вы 

видите, вот уровень Мин… МОЗа, который сегодня пришел. Зам начальника 

управления. Даже не управления. Управления или департамента?  

Департамента. Больше, да. Это отношение.  

А знаете почему? 

 

СИНИЦЬКИЙ О.І. Я понимаю. Я прекрасно   понимаю…  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Боятся. 

Так давайте  это вместе делать. Так боятся же. 

 

СИНИЦЬКИЙ О.І. Так я говорю, давайте… давайте решим. Пускай…  
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Пожалуйста. Я готов пригласить  на следующий 

комитет весь МОЗ. Только оно не придет.  

 

СИНИЦЬКИЙ О.І. Пускай ВЛК….  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Только она не придет. 

 

СИНИЦЬКИЙ О.І.  Да нет, я не про то говорю. Я говорю, почему не 

поднять вопрос  принять на законодательном уровне, чтобы ВЛК  и давало 

инвалидность. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Еще раз. Вот вы, наверное, не слышали, что я говорю. 

 

СИНИЦЬКИЙ О.І. Нет, я вас услышал. Они не хотят отпускать это от 

себя, это ясно.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я говорю о том, что……….у кого проблемы нужно 

решить системно, а не говорить про МСЭК, про ВЛК или еще про  что-то. 

Пока нет структур – услышьте! – оно….  

 

СИНИЦЬКИЙ О.І. И с этим я согласен. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Оно не работает.  

 

СИНИЦЬКИЙ О.І. Так давайте создадим…  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. И каждый раз будет возникать какая-то проблема. 

Каждый раз. То, что мы сделали, мы сделали в законодательном плане с 

Министерством социальной политики, мы сделали путем проб и ошибок, не 

понимая, что делать.  Объективно говорю.  Да, общаясь с волонтерами. Да, 
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общаясь с ребятами, которые воевали. А, общаясь с юристами, которые там 

"Юридична сотня", которая нам помогала. Но мы  не знаем многих вещей. 

Комитет всегда открыт. Есть объективная ситуация, есть объективная 

ситуация. Давайте дальше. Кто хотел сказать еще? Ребятам… Да, 

пожалуйста. 

 

РЯБОВ О.О. Рябов Алексей, Рада ветеранов АТО при КМДА. 

Я хочу просто подрезюмировать. У чиновников все хорошо, у тех, кто 

пользует услуги от всех департаментом, ведомств, – все плохо. Я совершенно 

вас поддерживаю, что надо создавать одну структуру с одной идеей. Что для 

этого надо и сколько это времени займет? 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Просто маленький вопрос. Ни один журналист ни в 

одном средстве массовой информации вообще не хочет эту тему подымать. 

Им интересней, кто кого… кто кого съел на завтрак, кто сколько украл, кто 

сколько не украл. Но ни один журналист не поднял ситуацию, что делать с 

министерством ветеранов. Ни один канал, как бы я ни просил… Я сказал, 

что: "Давайте, даже дам деньги, поедьте в Америку, снимите сюжеты, как это 

делается, в Канаде". Американцы говорят следующее: "Ребята, у нас это 

благодатная тема, мы готовы финансировать". Канадцы, которые имеют 10 

процентов населения украинцев, готовы финансировать и помогать. Но ни 

одному журналисту, никому не интересно. 

Мы это подымаем на слушаньях в парламенте, мы проводим открытые 

слушанья комитета, мы нецензурно ругаемся с некоторыми людьми. А, по-

моему, всем остальным все все равно. 

 

_______________. Жодної камери знов нема. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Смотрите, все… смотрите, вот посмотрите, да, когда 

здесь проходит Погоджувальна рада, и все мужественно выступают, как 
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нужно спасать Украину, тут камер, знаете, сколько? А сейчас ни одной, 

вообще всем пофиг. 

 

БАРНА О.С.  Ні-ні-ні, я прошу пробачення, на підтвердження цих слів. 

Я тільки що з Комітету протидії корупції. Поверх 35 камер, щоб послухати 

тільки заяву одної Соломатіної, яка не підтверджена ще правоохоронними 

органами. Тобто скандал, піар, кров, брехня і так далі, а проблеми не 

вирішуються. От я тільки що звідти, поцікавтеся. Дякую. 

І ще одне, я просто хотів на додачу. Низький уклін і шана всім, хто 

жертвував своїм здоров'ям, пішов добровольцями в АТО, але коли до мене 

звертається поранений інвалід АТО ІІ групи з проханням посприяти йому 

повернутися на службу. Оце є герой. Дякую. 

 

РЯБОВ О.О. Еще, еще можно добавить. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Пожалуйста. 

 

РЯБОВ О.О. Я переформулирую, что нам надо сделать? Мы как 

потребители этих услуг, да, мы хотим их получать вовремя, быстро и 

качественно. Что мы должны сделать, как вам помочь, чтобы заработало 

наконец-то министерство или хотя бы начался рассматриваться вопрос 

Министерство ветеранов? 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Знаете, в чем, в чем парадокс? Я даже провел 

социологию, 12-тысячник по Украине. Ну, там было много вопросов, и мы 

поставили в социологию вопрос: поддерживают граждане Украины 

Министерство ветеранов? Как правило, человек, как правило, при слове 

новое министерство, у него начинается, – так, это опять коррупция, это опять 

они там что-то будут воровать, никаких министерств и что… ну, и дальше по 
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тексту. 52 процента – поддерживают, 25 процентов – не поддерживают, и 23 

процента – не определилось. 

То есть это на самом деле благодарная тема. Я, честно говоря, не 

понимаю, почему власть имущих не делает этого. Я просто прошу об одном: 

говорите про это везде. Говорите, что проблему нужно решать не точечно. 

Еще раз говорю, Третьяков не идет в министры. Все разговоры по поводу 

того, что Третьяков говорит о министерстве для того, что хочет быть 

министром, – не идет. Я не буду вставать в 8 утра, ленивый, старый, говорю 

честно. Но у меня просьба одна: давайте вместе это говорить и это самое. 

Все, что зависит от комитета, ну, поверьте, мы уже принимали и 

решение комитета, мы принимали решение этот самый… слушанья 

парламентские. Мы писали письма, мы встречались один на один. Я 

предлагал, что давайте поможем принять решение, выведу, обращусь к 

ветеранам, выведу пару тысяч людей в камуфляжах не та ту херню, 

которую… извините, пожалуйста, за выражение, которую Саакашвили 

кричит, а за реальную ситуацию. 

Вот я на округе, полторы тысячи АТОвцев, Святошино на Борщаговке. 

Мне прискорбно, когда город Киев рассказывает о том, что… как они 

помогают им. Вот мне прискорбно. Я знаю, что я делаю, но мне прискорбно, 

что в городе Киеве этим никто не занимается. Я обращался в город Киев, 

говорю, давайте проведем хоть раз совместное заседание ваших профильных 

ведомств и комитета. Без шансов. Ко всем, поверьте, я ж не мальчик и я не 

буду говорить фамилии. Вы, правда, считаете, что я не понимаю жизни или 

там невластный человек. 

 

 _______________. Питання працевлаштування. Молода, здорова 

людина ніколи голодною  не буде. І він може після героя, проходе час, якщо 

роботи немає становиться именно на кримінальним такий шлях.  
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Тому я пропоную, незалежно від форми власності як раніше було, даже 

коли із міст позбавлення волі, звільнялося 5 відсотків. Встановити 5 

відсотків. Але хлопців потрібно працевлаштовувати. Дякую.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. … законопроект, причем я вам скажу, что в этой 

ситуации… (Не чути) 

…рассчитаться.  И там начинают, не буду говорить фамилии, начинают 

кричать, нельзя ужесточать правила. Мы привели пример европейских 

законов, промониторили всю ситуацию. Там очень жёстко по инвалидам и 

очень много этот самый.  

Что сделали американцы. На Пятой авеню торговать, например, хот-

догами могут только ветераны Вьетнама. Я не говорю, ну эти марочные 

магазины, да, которые внутри. То есть такой мелкий, средний бизнес, да. Что 

проблема это сделать на Крещатике? Проблема это сделать в областных 

центрах? Договорятся между собой АТОшники.  

Но есть другая ситуация. В Америке две ветеранские организации 

основные по ветеранам. Знаете, сколько в Украине сейчас? Назовите 

циферку. 

(Загальна дискусія)  

Полторы тысячи.   

 

 _______________.  В Києві більше 400. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Это в Киеве. Я говорю по Украине. И каждая 

организация приходит и говорит, нам финансирование, мы требуем так, мы 

народ.  

Пожалуйста.  
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 ОСТРІКОВ М.В. Остріков Михайло, Рада ветеранів міста Києва. 

Дякую за запрошення. І підтвердження. Ми запрошуємо вас на Раду 

ветеранів при КМДА, щоб  створити це.  

По поводу міністерства і Києва хочу сказати, що взагалі Міністерство 

соціальної політики та її керівники  управлінь, які займаються  

АТОшниками, вони взагалі  не знають, що  треба робити. А на відповідь вони 

кажуть, що ми краще знаємо, що треба ветеранам. Так ось, коли вони 

запрошують громадські  організації на збори якоби і розповідають, що вони 

все зробили гарно, то треба питати у громадських організацій, що треба 

ветеранам, а не казати, що ми знаємо краще вас, що треба ветеранам.  

Я дуже поважаю  міністра Реву, тому і є в громадській раді при 

Мінсоці. І по Києву дуже  хотів запитати, де ж це "чудо-реабілітаційний  

центр", який  полікував киян, в Києві 22 тисячі атошників, а полікували 650 -  

це теж дуже велике питання. Тому про створення міністерства з нашої 

сторони як київських організацій, ми  будемо розповсюджувати. Я розумію, 

що це велике табу і в  Кабінеті Міністрів і таке, що не хочуть це підіймати, це 

питання, але воно потрібне, дуже   потрібне. Дякую. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Кто еще? Давайте, два вопроса. 

 

ШВЕЦЬ Т.  Я – дружина Героя Небесної Сотні… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Три вопроса, если вы не против, и перейдем ко 

второму вопросу повестки дня. 

 

ШВЕЦЬ Т. Можна? 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Да.  

 

ШВЕЦЬ Т. Дружина Героя Небесної Сотні Швець Тамара. 
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По-перше, я хочу подякувати за особисту мені допомогу, в  обласній 

лікарні посприяли мені, щиро дякую.  

Друге питання. Йшла мова щодо забезпечення і працевлаштування 

хлопців поранених з різними пораненнями. Знаєте, коли стояв Майдан, була 

така пішла репліка і преса дуже підхватила, що Майдан заселили бомжі. Я у 

них запитую: "А ви їздили по глибинках і дивилися, хто там живе, чим вони 

харчуються як вони живуть і в що одягаються. Під час  Майдану в 2014 році 

їх одягли, обули і нагодували тут". Заразна війну йдуть хлопці теж з    

далеких сіл для того, щоб заробити гроші і не вмерти, щоб родина вижила.  

То як ви думаєте, після того, як вони повертаються поранені, у них є 

робота на селі? Немає. І дуже їм важко працевлаштуватися, а ще й психіка 

травмована, вони прийшли травмовані і вони не знають, зможуть вони мати 

сім'ю повноцінну чи не зможуть? Тому це дуже тонке питання, той, хто з цим 

не стикався, не може зрозуміти, коли людина втрачає близьких, не одного, 

двох, вона тоді розуміється в що це виливається, а так зі сторони дуже добре 

виглядає.  

І ще питання у мене. Яка різниця між родинами загиблих в 

антитерористичній операції і родинами загиблих в АТО? Колись мені пан 

Рева обіцяв розповісти, казав, що ніякої, але на сьогодні вона існує, в 

законодавчому полі теж існує.  

Так само існує різниця між пораненими в антитерористичній операції і 

пораненими на Майдані. Я сьогодні ходжу на суди, я майже на всі ходила, 

стоять біля мене двоє хлопчиків, один на одному засіданні суду, а другий на 

другому. Біля одного зірвалася граната і його всього опекло, зварило з ніг до 

волосся, йому відірвало кість руки. Другий хлопчик, цей більш-менш 

впорався  психологічно. А другий хлопчик, йому було 19 років, зараз трішки 

більше, дитина, мабуть, дуже контужена була, тому він ледве говорив. Дитя 

теж, він піймав гранату в ручки. І є такий дуже знаменитий адвокат генерала 

Щеголєва Рибін. Багато хто про нього чув. Він сепаратист. То кругом того, як 

він піймав гранатку, разів по десять в нього запитували, а звідки вона летіла, 
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а як вона летіла, а навіщо ти її ловив. Тому треба розуміти, що хлопці 

однаково постраждали –  що в АТО, що на Майдані. Крім того, зараз 

майданівські поранені почали помирати, в них від отруєння тих гранат йде 

розпад чи мізків, чи легенів, чи печінки і селезінки, і немає значення, де вони 

втратили здоров'я – на полі бою чи на Майдані.   

Тому я вас дуже прошу, будь ласка,  коли ви пишете закони, а ми всі 

зараз в одному законі, робіть паралель між  одними і іншими. Дякую. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Первое, я скажу, что  нет никакой разницы, 

естественно, все погибли за Украину. Теперь я скажу, мы первые, кстати, 

комитет ввел это понятие, которое у нас было словесное, юридически, на 

законодательном уровне: Небесная сотня, Революция достоинства. Это 

первый комитет в своих законах ввел. 

Второе. Почему мы не назвали в законе, который вчера был принят, 

была дискуссия очень долгая по поводу того, давать статус УБД, 

подчеркиваю, не льготы, льготы все даны, а статус УБД. Юристы, которые 

подали в международные суды, говорят, что если мы дадим статус УБД, то у 

нас получается будет, что это была не мирная гражданская демонстрация, а 

боевые действия. Они категорично стали против, прокуратура, которая 

представляет в международных судах, тоже была категорично против. 

Поэтому мы вышли из положения, что де-факто, мы прировняли, человек… 

вчера мы этот закон приняли, он был подписан на этой недели и 

опубликован, получает по льготам то же самое, но имеет статус 

постраждалого на Майдані. Опять таки это была позиция адвокатов 

Небесной сотни. При чем, честно скажу, эта позиция она двоилась, одни 

адвокаты говорили одно, а другие адвокаты говорили другое. 

Поверьте, не проблема в парламенте провести УБД, давайте суды 

находятся в Гааге и мы это сделаем. Теперь касаемо, нового закона, мы 

действительно хотели, чтобы это все было все в одном законе. Чтобы этим 

подчеркнуть, что мы не разделяем людей.  
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Когда говорят, что на Майдане были бомжи, значит я тоже бомж. Я 

тоже был на Майдане и на двух Майданах. И ночевал в палатках и был в 

самые тяжёлые дни, это как бы правда. И всеми силами помогал, не будучи, 

подчеркиваю, народным депутатом тогда. И задача комитета – всеми силами 

помочь и УБДшникам,  и всем постраждалым на Майдане. Если бы еще 

остальные фракции – да, немножко политики – например, "Самопоміч" 

честно делегировала бы  хотя бы одного   человека в комитет, ну хотя бы 

одного для того, чтобы проще проходили законы, и он мог на фракции 

доложить; если бы "Батьківщина" делегировала хотя бы одного человека  в 

этот парламент, а не просто рассказывала, как они всех любят… В этот 

комитет… Вы думаете, что мне так просто как председателю и членам 

комитета, действительно, встречаться с бойцами, ранеными и с матерями 

погибших, что мы постоянно делаем? И всегда помогаем. И это  наша 

основная миссия. 

Я абсолютно уверен, что то, что мы сегодня имеем хоть какую-то  

большую социальную защищенность, это благодаря комитету. Потому что 

кто-то должен вместо слов сесть и написать бумажку, закон, а не просто 

выйти на трибуну и поговорить красиво. Спасибо. 

Есть еще? Давайте… У нас есть второй вопрос просто.  Пожалуйста. 

 

ДОРОШЕНКО О. Дорошенко Александр, Социальный центр 

адаптации  ветеранов АТО. 

Ну мы собрались, чтобы тут как-то конструктивно все-таки решить эти 

вопросы. У меня первая просьба. Александр Юрьевич, сейчас активно 

блокируется  выдача участникам АТО сельхозземли по интересному 

Постановлению Кабинета Министров, которое предусматривает в случае 

получения сельхозземли гражданами Украины вынесения решения на 

комиссию, и после этого  комиссия не утверждает проекты землеотводов (это 

по сельхозземле), а передает на, соответственно, тендер, по которому… там 

есть два момента и нашим ребятам отказывают очень активно. Все, что 
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нужно сделать, это просто в это постановление внести, чтобы оно не касалось    

участников АТО, и мы решим эту проблему. 

Есть уже прецеденты, когда, пользуясь этим постановлением, люди 

просто в наглую  начинают отказывать по жилищным даже  застройкам. Они 

отказывают по жилищным застройкам, внося в документы вот это  

постановление, хотя оно касается только сельхозземли. 

Ребята наши  с КМСа  сейчас просто вышли, но они молодцы, потому 

что они ходили в Кабинет Министров, Гройсман обещал разобраться с этой 

ситуацией. Но пока ничего, никаких решений принято не было. Я вас очень 

прошу, чтобы как-то посмотрели, что можно сделать и как ускорить этот 

процесс? 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Давайте сразу отвечу. На прошлой раде реформ, это 

было буквально две недели, Премьер-министр уволил человека, который 

занимался "Держгеокадастр", ну который этим занимается. 

 

ДОРОШЕНКО О. Но это не его вина, наше постановление он не 

вносил. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дайте я договорю. Вот всегда есть человеческий 

фактор, я абсолютно уверен, что мы этот вопрос отрегулируем, вот 

абсолютно уверен. Пожалуйста, прейдите на следующий комитет и мы тоже 

его обсудим.  

 

ДОРОШЕНКО О. Ну хочется в это верить, просто озвучили для того, 

чтобы люди понимали проблематику, с чем сейчас ребята сталкиваются, 

какие пути решения их? 

Теперь перед тем как перейти к другому вопросу, хочу тоже озвучить 

статистику, это так, чтобы все понимали. А статистика очень плохая. За 

четыре месяца, но у меня есть только там, сейчас скажем, по некоторым 



75 

 

областям. Черкасская – 2 человека, Киев – 4 человека, Киевская область – 3 

человека. Это те люди, которые покончили жизнь самоубийством, участники 

антитеррористической операции.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Потому что у вас неполная статистика. 

 

ДОРОШЕНКО О. Теперь дальше скажу вам статистику за четыре 

месяца. Днепропетровская область – 28 человек, Киевская область – 14 

человек, Киев – 9, Харьковская – 7. Это те люди, которые умерли в следствие 

травм, полученных в зоне АТО, будучи уже, как говорится, уволенными в 

запас, некоторые имели инвалидность. Вот такая у нас статистика, это мы 

называем "психологическая реабилитация участников АТО", как-то так оно 

звучит.  

Скажу так, что я больше по городу Киеву, 500 человек в организации, 

все хотели в этом году поехать в ………, так и не поехали. Не знаю по каким 

причинам, та и никуда не поехали. Поэтому ситуация психологической 

реабилитации печальна очень и может в следующем году обостриться. 

Поэтому с этим надо что-то делать и, как минимум, разобраться необходимо, 

потому что на самом деле люди обращаются, а мы не знаем что им говорить.  

И я бы просил, Андрей Алексеевич, разберитесь, пожалуйста, если вы 

можете, потому что люди обращаются в совбез, потому что он занимается 

этим вопросом, а там у нас получается такая ситуация, что есть очередь. И 

сотрудники совбеза говорят, что мы, вот если человек стал на очередь, пока 

он не поедет, мы другого отправить не можем.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Хорошо. Давайте, просто… 

 

ДОРОШЕНКО О.  Еще один момент. Я хочу сказать по поводу... Земля 

–  достаточно важный момент для ребят, они постоянно обращаются с этим. 

Но для того, чтобы снять напряженность и вопросы конфликтные, которые 
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возникают, достаточно просто ввести порядок формування черги. Мы так это 

видим в своем понимании, каким это образом будет відбуватися… перейдут, 

попробую на русском изложить. У нас очень много вопросов, которые 

рассматривают земельные комиссии, органы власти и каждый раз у них нет 

четких, обоснованных моментов для решения спорных вопросов. Когда 

возникает на один участок три-четыре участника. Когда есть выделенные 

земли, а на очереди стоить 5-6 тысяч. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Давайте по сути. Я вам скажу следующее. По 

сегодня, то, что дал, мы рассматривали пару комитетов назад. 43 процента 

участников АТО, это порядка 150 тысяч человек получило, на которую есть 

все соответствующие бумаги, я готов вам их показать. Много лет или мало, 

когда страна вообще не понимала как это делать, считаю нормальным.  

Следующее, я абсолютно уверен, что в течении двух лет вопрос земли 

окончательно будет закрыт.  

Третье скажу, поддерживаю, ли я этот закон, который был принят? К 

сожалению, прошлой каденцией? Нет. Потому что сам обращаю проблему. 

что делать с ребятами, которые живут в городе Киеве, Днепропетровске, 

Харькове и хотят землю на Крещатике.  

 

ДОРОШЕНКО О. Я просто еще раз хочу, чтобы вы поняли в чем 

ситуация. Ситуация заключается в том, что чиновник принимает решение, не 

беря во внимание социальный статус человека. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Можно, конкретный случай? 

 

ДОРОШЕНКО О. У меня были прецеденты… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Давайте конкретный случай. 
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ДОРОШЕНКО О. Когда человек, имея три квартиры, получает 

земельный участок, впереди инвалида войны ІІ группы… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Давайте закончим, потому что еще люди… 

Пожалуйста, конкретный случай. 

 

ДОРОШЕНКО О. Конкретно у меня предложение, все-таки 

рассмотреть вопрос и утвердить порядок поочередности того, как эти люди 

будут получать право.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я вам дам все нормативные документы. Пожалуйста, 

оставьте свой e-мail, вам пришлют все нормативные документы.  

 

 ДОРОШЕНКО О. Хорошо.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Добро.  

Давайте еще два вопроса и начинаем. Будь ласка.  

 

ТРІСКАЧ С.М. Добрий день. Хочу подякувати всім за запрошення. 

Тріскач Сергій Миколайович? Українська асоціація інвалідів АТО.  

Шановний Олександр Юрійович, шановний Андрій Олексійович, 

дякуємо. Державна служба у справах ветеранів, насамперед подяка за ту 

роботу, яку робите для ветеранів, для учасників АТО, для інвалідів.  

Я хочу підняти перше питання по системі реабілітації. Буквально дві 

години був запрошений на засідання, ну не Комітету інформаційної ради 

Верховної Ради, де був презентований Закон (6492) разом з Міністерством 

оборони відпрацьований, де передбачає працевлаштування інвалідів АТО.  

Це є великий крок вперед. Тому що люди, які захищали Україну, втратили 

здоров'я, сьогодні будуть мати можливість працевлаштовуватися в 

Міністерстві оборони. Це сьогодні було представлено.  
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Ми зараз опікуємося реабілітацією двох учасників АТО. Один 

Коваленко Олександр знаходиться в санаторії "Перемога", який є інвалідом І 

групи, отримав поранення в голову, і в нього куля находиться в голові.  І він 

сьогодні проходить, і сьогодні є питання, я піднімав під Міністерством 

оборони. Чому Міністерство оборони не фінансує реабілітацію такої 

людини? Він звільнений, в зоні АТО отримав поранення в голову. Мені 

відповіли, що Міністерство оборони готове фінансувати реабілітацію такої 

людини, якщо він проходить курс реабілітації в наших військових шпиталях. 

Але ж його мати сьогодні не хоче, немає можливості проходити реабілітацію 

в медичних закладах Міністерства оборони. Вона найшла реабілітологів, які 

сьогодні працюють в Міністерстві соцполітики, і проходить реабілітацію в 

"Перемоги" в санаторії.  

Справа в тому, що ми сьогодні фінансуємо його реабілітацію. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Что нужно сделать?  

 

ТРІСКАЧ С.М. Сьогодні  потрібно закон, який би передбачав точно так 

же, як закон по закупці квартир, людина вибирає квартиру і йому фінансують 

житло. Точно так же сьогодні учасник АТО вибирає медичний заклад, де він 

хоче проходити реабілітацію, і має бути закон, підтверджуючий 

фінансування його реабілітації в тому медичному закладі, в якому він хоче 

проходити цю реабілітацію. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Все? 

 

ТРІСКАЧ С.М.  Це… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Смотрите, первый закон принят, медицинская 

реформа принята и там нет гражданских, или военных, все имеют право, 

почитайте, медреформу почитайте. 
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ТРІСКАЧ С.М. Так, сьогодні ми… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Еще раз: почитайте медреформу. 

 

ТРІСКАЧ С.М.  Сьогодні в санаторії "Перемога" курс лікування… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Почитайте медреформу. Если кто-то не выполняет 

своих служебных обязанностей, то давайте тогда в прокуратуру, в НАБУ, 

куда угодно, в полицию,  я готов написать сам письма, давайте материалы.  

 

ТРІСКАЧ С.М. О'кей. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Принят закон, давайте напишем. 

 

ТРІСКАЧ С.М. Створення реабілітаційних центрів. 

 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Что такое "створення реабілітаційних центрів"?  

 

ТРІСКАЧ С.М. Сьогодні багато є напрацювань і  фахівців… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Например? Конкретика. 

 

ТРІСКАЧ С.М. Конкретика. Санаторій "Перемога". Команда 

реабілітологів, яка проводить реабілітацію і фахівці, які дають результат, які 

людей ставлять на ноги. Сьогодні, після 2014 року, людина лежала в ліжку…  

 

   ГОЛОВУЮЧИЙ. Подождите, мы же, не обижайтесь, не на  

комсомольском собрании, давайте по сути. 
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ТРІСКАЧ С.М. Він почав ходити, тобто є результати, він почав ходити, 

в мене є відеоролик… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Так что нужно сделать? 

 

ТРІСКАЧ С.М. Сьогодні потрібно таких фахівців законодавчо 

підтримати, щоби вони могли… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Давайте напишем вместе закон. 

 

ТРІСКАЧ С.М. Добре, давайте. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я уверен, что вы его не сможете написать. А как мы 

будем определять, он хороший или плохой?  

 

ТРІСКАЧ С.М. Результатами. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Результатом?  

 

ТРІСКАЧ С.М. А чому? Є результати. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я понял. Я понял, слов нету. 

Идем ко второму вопросу. 

 

ЯКОВЛЄВ В. Доброго дня! Владислав Яковлєв, учасник бойових дій 

2014-2016 роки, інструктор спецпідрозділу, внурішньо переміщена особа.  

В першу  чергу хочу подякувати, що нарешті  нас як ви кажете, ті 2 

тисячі осіб почули, минулих парламентських слухань я виступав з трибуни 

Верховної Ради та наголошував на цьому питанні, що потрібно виділити в 
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окремий статус учасників бойових дій і внутрішньо переміщених осіб. Для 

цього не потрібно вносити якийсь законопроект, чи законодавчу ініціативу, 

мені здається, що це можна вирішити на рівні постанови Кабінету Міністрів. 

Я вам за це дуже вдячний, що ви нас не забули.  

І хочу ще підняти одне питання, яке сьогодні, на жаль, ще не 

піднімалося, це забезпечення безкоштовного, тобто пільгового проїзду 

учасників бойових дій в міському транспорті. На сьогоднішній день у нас є 

така невелика… 

 

БУРБАК М.Ю.  Шановні колеги! Стосовно безкоштовного проїзду 

пільгових категорій населення, як і учасників бойових дій в зоні АТО, може 

сказати так, що для того, щоб впорядкувати це і унеможливити будь-які 

зловживання ми уже який рік поспіль це переклали на місцеві бюджети. 

Чому? По-перше, бюджетна децентралізація пройшла, вона показала свої 

позитиви,  гроші на місцях є – раз. 

Просив би вас звертатися до органів місцевого самоврядування, тому 

що ми всім розіслали, деякі відіслали нам відповіді стосовно впровадження 

таких програм під відшкодування пільгового перевезення місцевими 

маршрутами, це щоб були місцеві програми і їх наповнення було на 

місцевому бюджеті. Тому що базу, гроші ми їм дали. 

І, по-третє, можу вам сказати, міністр інфраструктури 2014 року, 

державне відшкодування пільгового перевезення кожного року за часів 

України не перевищувало 60 відсотків від базової потреби. Тобто, зараз 

кількість перевезених пільгових верств населення розраховується по 

формулі. Тобто в кінці місяця перевізник вам надає формулу і держава винна 

йому гроші – це їх основний заробіток. Ми ввели такий законопроект про 

електронний квиток, який дозволяє, по-перше, відфільтрувати всіх нечистих 

на руку пільговиків. А, по-друге, показати реальну картину скільки грошей 

перевізник повинен отримувати за перевезення. Тому, це все місцеві 
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бюджети, деякі міста вже пішли по цій програмі по електронному квитку і 

вони повинні вас забезпечити. Тобто це на місця ми ресурс передали. 

 

ЯКОВЛЄВ В.  Я перепрошую, може я помиляюсь.. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я добавлю, подождите. Никто лучше не знает, 

действительно, кого нужно возить, как прямо ……… это самое. 

К сожалению, они тоже не публикуют, кому они возвращают деньги. Я 

имею в виду державну администрацию. Если они начнут публиковать, я 

думаю,  что мы увидим, что там одна-две компании.  Но в этом случае вы не 

выбираете их, ну нет другого механизма. Но в Киеве очень тяжело  понять, 

кого нужно перевозить, как перевозить и название организации.  Ну 

невозможно просто. Они писали отчетики… Смотрите, они писали отчетики, 

государство выплачивало   огромные суммы денег, все – в пустоту и то же 

самое все.  

 

_______________. Питання прозаїчніше. Треба, мені здається, просто 

прибрати  норму в Законі України про статус учасників бойових дій  та 

соціальні гарантії. Там вказано, що ці гроші виділяються з державного та 

місцевих бюджетів. Тому місцеві органи самоврядування  вони "косять" на 

те, що тут же ж прописано, що з державного бюджету теж. 

 

БУРБАК М.Ю. Кожного року затверджується проектом про  

Держбюджет. Тобто кожній рік ми голосуємо, що Держбюджет передає ці 

повноваження місцевим органам. Прибирати нічого не треба. 

Може, колись ми повернемося, що держава буде відшкодовувати  з 

центрального бюджету. Може, колись. Але  думаю, що після бюджету 

децентралізації цього не буде. Дякую.  
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Еще раз. Самый большой вопрос, который мы 

обсуждали, то, что АТОшники реально не знают своих прав и обязанностей. 

И эта ситуация по всей стране. Каждый, кто говорил какую-либо  вещь, 

которая его волнует, он просто не в информационном поле и не знает, что 

делать. Мы им говорим, что мы сделаем с Министерством социальной 

политики ролики, которые все рассказывают. К сожалению,  ну как можно 

говорить с местными бюджетами, которым жалко 5 гривен добавить  на 

харчування, при этом все поднимают  себе зарплаты. И при этом всем самое 

удобное кивать: это они там – подонки. А может не так?  Вот я вам привел 

откровенные цифры. 

Мы говорим, что у нас прогрессивный МОЗ. А МСЭК – это аля какого 

года? Когда он был реализован? Еще при Ленине, наверное… (Шум у залі)  

Он Ленина видел живым. И никто об этом ничего не говорит. Поэтому 

вопрос один. Это реформирование страны. Только не криками, а реальными 

действиями. Мы подготовим все, что принято парламентом за три года 

касаемо АТО. Мы подготовим все права. Вопрос …….., давайте в 

прокуратуру подавать. Я готов вам помочь. Давайте подавать в органы. Но 

просто человеческий фактор, который бездельник и который ничего не хочет 

делать, ну, его никто не отменял.  

Последний вопрос и переходим… 

 

БІЛОСВІТ М.В.  Доброго дня! Я Білосвіт Микола Володимирович. Так 

склалося, що з травня 14-го року служив 2,5 роки, два і шість місяців. 

Звільнився. Був командиром батальйонна, 12-го нашого окремого. В 

Святошинському районі проживаю. Дуже було мені приємно, коли донька 

дзвонила і каже папа тут від тебе подарунок. Більше ніхто такого не робив. 

Це вам особисто дякую.  

Зараз уже рік звільнився і не можу зрозуміти де я. Чесно говорю, не 

можу зрозуміти. В Києві 23 тисячі атошників, організацій багато. Повірте 

мені, стільки законів є які повинні працювати, там з перевізниками зараз 
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кажуть, все. Я знаю, що перевізників, в Києві ні одному перевізнику, була 

нарада в Департаменті транспортної інфраструктури, ми піднімали це 

питання, ні одному перевізнику в місті Києві не було компенсації за ці 

перевезення. Це, що до відповіді на це питання.  

Ну, так склалося, що я живий залишився. У нас в Києві є сім'ї загиблих, 

які на сьогоднішній день ще не отримали землі. Та земля, всі знають про неї, 

на Биковні, вона тільки на папері. От сидить Ірина Віхнюк, дружина комбата. 

І зараз ідуть суди. Ви знаєте робиться щось в страні таке, що завідома дається 

те, що неможливо, чи робиться те, що… Давайте якось зробимо, щоби якісь 

запити ви ініціюєте, напишіть, щоби всі організації, які державні, які 

займаються загиблими, учасниками, давайте скажем, учасниками бойових 

дій, щоб вони відповіли на це, що зроблено. Не суха якась, я просидів тут дві 

години і прослухав цифри, які є, і що зроблено, що не зроблено, ми не 

знаємо, бачите, в Києві навіть не знають скільки учасників бойових дій в 

Департаменті здоров'я, я не знаю.  

І по працевлаштуванню. Олег Варна сказав, що це такий кричущий 

момент, от я себе рік не можу знайти де мені працювати. Мені там було 

зрозуміло, я знав де ворог, тут, ви знаєте, я чесно вам кажу, я вже рік не можу 

себе знайти, був бізнес, який за три роки похоронився, все. Тому прошу вас 

якісь більш суттєві, дієві заходи, не треба щось там, взяли там один 

напрямок, зробили, коли стільки відповідальних. Яка відповідальність, з кого 

запитувати, що робити?  

Тому я не знаю, стільки ідей є, стільки всього у наших хлопців, у всіх, 

всі ми можемо зібратися. У мене ще така думка, знаєте, така поговірка є, там 

де два українця, три гетьмана. Ми будемо збиратися там. От Сергій Тріскач 

сидить, тут афганці є, які пройшли це, і є досвід тих афганців, які пройшли із 

створенням стілької кількості організацій, є досвід їхній. Ми не можемо щось 

хотіти щось іншого, чим я чи Льоша, чи Володя, чи Ірина, та, яка втратила 

чоловіка. Дякую. 
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ПРИМАЧЕНКО Д. Олександр Юрійович, я прошу вибачення, 

буквально одна хвилина по суті конкретна.  

Дмитро Примаченко, Рада ветеранів, Київ. В мене є пропозиція, 

послухали чиновників, послухали громаду, да, тобто можна вже так паралелі 

викласти наскільки громада в принципі є якісніше ніж ті чиновники, які 

доповідають, цифрами, статистики, бла-бла-бла і все таке інше. вийшла 

громада, конкретно зробила презентацію, де все зрозуміло, що  треба зробити 

і як треба зробити, і які є проблеми, і все таке інше. Пропозиція  наступна. 

Для того, щоб вийти з цієї ситуації, можна вийти на такий спосіб, є громада і 

активісти працюють на ентузіазмі і доказали те, що вони хочуть це робити і 

сьогодні на комітеті показали якісну свою робот. Тоді держава робить запит 

до громадських  активістів і в грандовій системі   платить їм гроші для того, 

щоб вони виконували за них їхню роботу. І тоді все стане на свої  місця. 

Тому що зараз всі ці працюють і "Юридична сотня", і "Доброволець", і 

"Восьма сотня", і ветеранські організації працюють на ентузіазмі і роблять 

роботу за них.  

А ми що тут бачимо? Вони прийшли, начитали, начитали, начитали,  а 

ми прийшли і показуємо, що ні, ви ж бачите, що зовсім різні ситуації. 

Насправді,  вони кажуть одне, все нормально, все класно, а ми сидимо 

навпроти і кажемо: ні, чекайте, ми що тут, какие-то дураки или що. Ми навіть 

вам зробили презентацію, молодці, черкаський центр юридичний, вообще 

красавцы.   

Отака в мене пропозиція коротко, ясно і по суті. Грантова система,  що 

вам треба зробити, платіть гроші, і ми зробимо…  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я с вами абсолютно согласен, мы на прошлом 

комитете рассматривали вопрос финансирования ГО. Вообще, на самом деле 

громадська організація, как на мое усмотрение, должна жить на членские 

взноси.  
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ПРИМАЧЕНКО Д.  До речі, я побачив доповіді міністра соціальної 

політики, там було питання, але чомусь воно ушло. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Сейчас, дайте, пожалуйста.  

Должна жить на членские взносы. А весь мир  финансирует гранты, 

проекты. Сделали ребята –  молодцы, должны получить деньги.  

На сегодняшний момент что у нас  происходит? 65 процентов уходит 

на так званую статутну діяльність. По законодательству это значит,  люди  

просто получают зарплату.  Организаций, я вам говорил, АТОшников 

полторы тысячи, афганцы в  гораздо лучшей ситуации их две самых 

больших, а остальное, там  практически нет.  

Поэтому я вижу на самом деле ситуацию, что служба ветеранов должна 

как раз этим заниматься и объективно говорить, выставлять на сайты, кто 

выиграл  по гранту. Это идея министра, и я абсолютно, мы в комитете ее 

поддерживаем. Так же как была идея министерства  покупать за деньги, 

вернее, выдавать деньги, а не квартиры, то, что я приводил   вам пример до 

этого, как, извините меня, Киевская КМДА, не все, не Виталик точно, а 

некоторые чиновники, Виталик – порядочный человек. Поэтому так оно 

будет. Оо со следующего бюджета будет.  

Мы сейчас больше не обсуждаем первый вопрос, с вашего позволения. 

Потому что, потому что, смотрите, я прошу прощения, мы никогда не 

выйдем на этот самый. Я прошу всех, пожалуйста, приходите в комитет. 

Пожалуйста, у нас двери всегда открыты. У нас совершенно 

работоспособный секретариат, с сильными юристами. А уже провести любой 

закон в силу должности мне и Максиму и нашему Кабинету Министров, 

поверьте, это вообще не есть проблема, это не есть проблема, все. 

Я считаю, что даже вопрос мы не будем рассматривать, объясню 

почему, там просто голые цифры. Мы вам раздадим материалы. Я вас очень 

прошу, приходите в комитет. Пожалуйста, посмотрите, как это устроено в 

других странах. Вы можете написать свои e-mail, и мы вам дадим 
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презентации в переводе на украинский язык американской системы, 

канадской системы.  

 

_______________. Можно один вопрос? 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Да. 

Я скажу сейчас для протокола, это не касается всех. Наша пропозиція. 

Для вирішення комітету взяти інформацію до відома. Звернутися до Кабінету 

Міністрів України щодо вжиття заходів по виконанню рекомендацій слухань. 

То есть мы напишем, это процедурная вещь, мы напишем во все 

министерства, что не сделано. 

 

 

 


