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Комітет у справах ветеранів, учасників бойових дій, 

учасників антитерористичної операції та людей з інвалідністю 

 

 

 

 

ПРОТОКОЛ ЗАСІДАННЯ № 63 

 

 
6  грудня  2017 року 

 

 

(вул.Банкова, 6/8, кім.319, о 15.00) 

 

 

 

 

 

Головує: Третьяков О.Ю. – голова Комітету. 

 

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

Рибчинський Є.Ю., Шухевич Ю-Б.Р. 

 

Відсутні: Бойко Ю.А., Загорій Г.В. 

  

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

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

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

Хмара С.М. 

 

Запрошені на засідання Комітету: 

Королевська Наталія  

Юріївна 

народний депутат України 

Федорович Наталія  

Володимирівна 

заступник Міністра соціальної 

політики України 

Мальцев Ігор  

Всеволодович  

перший заступник голови Державної 

служби України у справах ветеранів 

війни та учасників антитерористичної 

операції 
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Кучук Руслан  

Миколайович 

заступник директора Департаменту по 

роботі з ветеранами війни та 

учасниками АТО – начальник відділу 

організаційно-методичного 

забезпечення з питань надання пільг та 

житлового забезпечення Державної 

служби України у справах ветеранів 

війни та учасників антитерористичної 

операції 

Охріменко Олена  

Валентинівна  

директор Департаменту пенсійного 

забезпечення Пенсійного фонду 

України 

Білоус Сергій  

Ярославович   

директор Департаменту 

містобудування, архітектури та 

планування територій Міністерства 

регіонального розвитку, будівництва 

та житлово-комунального 

господарства України 

Павлів Віта  

Ігорівна  

заступник директора Департаменту 

державних програм та розвитку 

житлового будівництва – начальник 

відділу Міністерства регіонального 

розвитку, будівництва та житлово-

комунального господарства України 

Афанас`єва Світлана  

Петрівна 

начальник відділу держаної соціальної 

допомоги Департаменту видатків 

бюджету соціальної сфери 

Міністерства фінансів України 

Герод Євгеній  

Петрович  

начальник відділу Управління у 

справах учасників АТО Міністерства 

внутрішніх справ України 

Фісан Андрій  

Іванович  

заступник начальника відділу 

Управління у справах учасників АТО 

Міністерства внутрішніх справ 

України 

Щербінін Олександр  

Миколайович  

 

заступник директора Департаменту 

військової освіти, науки, соціальної та 

гуманітарної політики Міністерства 

оборони України 

Осідач Юрій  

Геннадійович  

помічник-консультант народного 

депутата України В.Дідича 

Ліпіріді Олексій  

Дмитрович  

голова Громадської ради при 

Міністерстві соціальної політики 

України 

Греков Микола  

 

представник ГО "Громадський рух 

учасників АТО та громадян з 

тимчасово окупованої території "Нова 

нація" 
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Беспалов Олексій представник ГО "Громадський рух 

учасників АТО та громадян з 

тимчасово окупованої території "Нова 

нація" 

Грищук Ігор представник ГО "Громадський рух 

учасників АТО та громадян з 

тимчасово окупованої території "Нова 

нація" 

Янчевська Анна  

Володимирівна  

координатор Центрів допомоги 

учасникам АТО 

Миколюк Назар представник Асоціації міст України 

Манько Валентин   представник громадськості 

Кушнір Богдан  

Георгійович  

представник громадськості 

Шатровський Дмитро  

Олегович  

представник громадськості 

Гаврилюк Наталія  

Миколаївна  

представник громадськості 

Козак Сергій  

Іларіонович  

Асоціація ветеранів АТО України 

Зубрицька Олеся  

Михайлівна 

помічник-консультант народного 

депутата України О.Третьякова 

Тарновецька Леся  

Петрівна 

помічник-консультант народного 

депутата України Г.Загорія 

Гламазда Олена  

Петрівна 

помічник-консультант народного 

депутата України М.Бурбака 

Васківнюк Сергій  

Миколайович 

помічник-консультант народного 

депутата України М.Бурбака 

Волинчук Оксана  

Анатоліївна  

помічник-консультант народного 

депутата України Є.Рибчинського 
 

 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

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

актів України щодо посилення вимог законів України, спрямованих на створення 

безперешкодного доступу для осіб з інвалідністю до будівель і споруд                                 

(реєстр. № 6536, Урядовий законопроект) 

 Доповідає: Федорович Наталія Володимирівна – 

заступник Міністра соціальної політики України 

Супроводжує: Білошапка Тамара Іванівна – 

головний консультант секретаріату Комітету 
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2. Про проект Закону України про внесення змін до деяких законів України 

щодо соціального захисту мирних (цивільних) громадян, які стали інвалідами 

внаслідок бойових дій чи збройних конфліктів (реєстр.№ 7046, проект н.д. 

Н.Королевської та ін.) 

 Доповідає: Королевська Наталія Юріївна – автор 

Супроводжує: Білошапка Тамара Іванівна 

 

 Про проект Закону України про внесення змін до деяких законів України 

щодо соціального захисту мирних (цивільних) громадян, які стали інвалідами 

внаслідок бойових дій чи збройних конфліктів (реєстр. № 7046-1, проект н.д. 

Н.Веселової) 

 Доповідає: Третьяков Олександр Юрійович – голова 

Комітету 

Супроводжує: Білошапка Тамара Іванівна 

3. Про проект Закону України про внесення змін до статті 9 Закону 

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

надання статусу учасників війни деяким категоріям осіб, мобілізованих на 

особливий період (реєстр. № 7072, проект н.д. Т.Батенка та ін.) 

 Доповідає: за дорученням автора –

Осідач Юрій Геннадійович – помічник-консультант 

народного депутата України В.Дідича 

Супроводжує: Бойко Тетяна Володимирівна – 

головний консультант секретаріату Комітету 

 

4. Про розгляд звернень громадських організацій ветеранів військової 

служби щодо підвищення рівня пенсійного забезпечення колишніх 

військовослужбовців 

 Доповідає: Третьяков Олександр Юрійович – голова 

Комітету 

Супроводжує: Мельничук Наталія Петрівна – 

заступник керівника секретаріату Комітету 

 

 

1. СЛУХАЛИ:  
Інформацію заступника Міністра соціальної політики України Федорович 

Наталії Володимирівни про проект Закону України про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо посилення вимог законів України, спрямованих 

на створення безперешкодного доступу для осіб з інвалідністю до будівель і 

споруд (реєстр. № 6536). 

 

ВИСТУПИЛИ: Бурбак М.Ю., Миколюк Н., Шамбір Н.В., Білоус С.Я., 

Третьяков О.Ю. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  «за» - 5 (одноголосно), 

                                «проти» - 0,  

                                «утрималися» - 0. 
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ВИРІШИЛИ: рекомендувати Верховній Раді України проект 

Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

посилення вимог законів України, спрямованих на створення безперешкодного 

доступу для осіб з інвалідністю до будівель і споруд (реєстр. № 6536 від 01.06.2017 

р.), поданий Кабінетом Міністрів України, за результатами розгляду в першому 

читанні прийняти за основу (рішення додається).  

2. СЛУХАЛИ: 

Інформацію співавтора законопроекту Королевської Наталії Юріївни про  

проект Закону України про внесення змін до деяких законів України щодо 

соціального захисту мирних (цивільних) громадян, які стали інвалідами внаслідок 

бойових дій чи збройних конфліктів (реєстр.№ 7046). 

 

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

 

 СЛУХАЛИ: 

Інформацію голови Комітету Третьякова Олександра Юрійовича про 

перенесення проекту Закону України про внесення змін до деяких законів України 

щодо соціального захисту мирних (цивільних) громадян, які стали інвалідами 

внаслідок бойових дій чи збройних конфліктів (реєстр. № 7046-1). 

 

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

 

ГОЛОСУВАЛИ:  «за» - 5 (одноголосно), 

                                           «проти» - 0,  

                                 «утрималися» - 0. 

 

 ВИРІШИЛИ: перенести розгляд законопроектів про внесення змін до 

деяких законів України щодо соціального захисту мирних (цивільних) громадян, 

які стали інвалідами внаслідок бойових дій чи збройних конфліктів та про 

внесення змін до деяких законів України щодо соціального захисту мирних 

(цивільних) громадян, які стали інвалідами внаслідок бойових дій чи збройних 

конфліктів на одне з наступних засідань Комітету. 

 

 

3. СЛУХАЛИ: 

Інформацію помічника-консультанта народного депутата України В.Дідича 

Осідача Юрія Геннадійовича про проект Закону України про внесення змін до 

статті 9 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 

захисту" щодо надання статусу учасників війни деяким категоріям осіб, 

мобілізованих на особливий період (реєстр. № 7072). 

 

ВИСТУПИЛИ: Щербінін О.М., Бурбак М.Ю., Шухевич Ю-Б.Р.,       

Третьяков О.Ю. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  «за» - 5 (одноголосно), 

                                «проти» - 0,  

                                «утрималися» - 0. 
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ВИРІШИЛИ: рекомендувати Верховній Раді України проект 

Закону України про внесення змін до статті 9 Закону України «Про статус 

ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» щодо надання статусу учасників 

війни деяким категоріям осіб, мобілізованих на особливий період (реєстр. № 7072 

від 06.09.2017), поданий народними депутатами України  Батенком Т.І., Дідичем 

В.В., Шевченком В.Л., Дубініним О.І., Купрієм В.М., Шевченком О.Л., 

Констанкевичем І.М., відхилити (рішення додається). 

 

 

4. СЛУХАЛИ: 

Інформацію голови Комітету про звернення громадських організацій 

ветеранів військової служби щодо підвищення рівня пенсійного забезпечення 

колишніх військовослужбовців. 

 

ВИСТУПИЛИ: Бурбак М.Ю., Шухевич Ю-Б.Р.,   Федорович Н.В.     

 

ГОЛОСУВАЛИ:  «за» - 5 (одноголосно), 

                                «проти» - 0,  

                                «утрималися» - 0. 

 

ВИРІШИЛИ: 1) звернутись до Прем'єр-міністра України з проханням 

надати інформацію щодо реального стану підготовки законопроекту про внесення 

змін до деяких законодавчих актів України щодо перерахунку пенсій 

військовослужбовців з урахуванням оновленого грошового забезпечення; 

2) звернутись до Комітету Верховної Ради України з питань соціальної 

політики, зайнятості та пенсійного забезпечення з пропозицією провести спільну 

робочу зустріч Комітетів за участю Міністра соціальної політики України Реви 

А.О., представників Міністерства оборони України та Міністерства фінансів 

України, з метою обговорення ситуації, яка склалася в частині пенсійного 

забезпечення колишніх військовослужбовців, у тому числі визначення реальних 

строків подання Урядом на розгляд Верховної Ради України відповідного 

законопроекту (рішення додається). 

 

 

 

Голова Комітету                                                      О.ТРЕТЬЯКОВ     

 

 

 

Секретар засідання, 

заступник голови Комітету                                   М.ГАВРИЛЮК  

http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=248981615&cat_id=247077361

