СТЕНОГРАМА
засідання Комітету у справах ветеранів, учасників бойових дій,
учасників антитерористичної операції та людей з інвалідністю
07 лютого 2018 року
Веде засідання Голова Комітету ТРЕТЬЯКОВ О.Ю.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Так. Всем добрый день! Это первое заседание у нас в
новой сессии. Секретаря комитета у нас, к сожалению, нет. Я это буду
повторять из каждого комитета в комитет. У нас все с трибуны Верховной
Рады активно ратуют за помощь ветеранам участникам АТО, людям с
инвалидностью, работать в комитет почему-то никто не хочет идти. В
комитете работает 5 человек, 6 человек в комитете работает, там бюджетном
– под 40. Ну, такое дело, вот и наши фракции, такие как "Оппозиционный
блок" есть присутствие, только нет… Есть юридическое присутствие, нет
факта, ни разу не был на комитете. "Батьківщина" считает, наверное, что это
неинтересно.
ШУХЕВИЧ Ю.-Б.Р. Ниже своего достоинства.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Ниже своего достоинства.
"Самопоміч" тоже считает, наверное, что это не нужно вот.
_______________. (Не чути)
ГОЛОВУЮЧИЙ. Вот, главное, да. Поэтому в комитете нет секретаря, и
мы вынуждены избирать каждый раз секретаря. На прошлой сессии был
секретарем у нас Михайло Гаврилюк. Предлагаю продолжить ту же практику
и до следующих внеочередных выборов, дробь, очередных избрать Михайла
секретарем. Кто за это предложение?

Ты не можешь голосовать по новому закону? По новому закону у тебя
конфликт интересов, у тебя конфликт интересов? Могут возбудить сразу
уголовное

дело.

Поэтому

проголосовало…

для

протокола

говорю,

проголосовало раз, два, три, четыре человека. Михайло не голосовал. Но
решение принято всеми присутствующими, кто имел право голосовать.
Переходим к рассмотрению порядку денного. Перше питання – про
проект

підвищення

рівня

пенсійного

забезпечення

колишніх

військовослужбовців. Мы все знаем, что в стране достаточно серьезное
сейчас находится социальное напряжение по этому вопросу. Кабинет
Министров принял постановление про пенсионное обеспечение ветеранов и
колишніх військовослужбовців. Потом посчитали, что это невозможно
выполнить. Насколько у меня есть информация, что там нужно порядка 60
миллиардов гривен на это. Только у меня один вопрос, это сейчас к Кабинету
Министров и к исполнительным органам власти. А когда принимали, не
думали? То есть, вначале создали напряжение в обществе, пообещали людям.
А самое худшее, что может быть, это невыполненные обещания. Простым
языком невыполненные обещания – это есть популизм. Потому что
выполненные обещания – это правильно, это работа. А невыполненные
обещания – это популизм.
И я до сих пор не очень понимаю, как выходить из этой ситуаций как
парламентарий, и все мои коллеги соответственно. Но, мое ощущение, если
сказали, назвались груздем, то надо полезать в кузов. Или нести какую-то
политическую ответственность за принятое решение. Потому что, когда у нас
многие чиновники не приходят, когда их вызывают в Верховную Раду,
говорят, что они в это время находятся в Америке или еще очень заняты.
Мне очень понравился последний случай, который был в английском
парламенте, где министр, опоздав на 40 минут, в английском парламенте, да,
на 40 минут в Палату лордов, написал заявление, что за неуважение, ну, что
он считает, что он поступил неправильно, не уважая английский парламент, и
написал заявление про отставку. Парламент не принял это заявление. Но сам

факт уважительного уважения к вертикали власти и к органам власти,
наверное, Украине нужно поучиться, наверное, там тысячелетие должно
пройти. Хотелось бы, конечно, меньше. Но там английскому парламенту
тысячелетие, хотелось бы, чтобы тоже такое у нас было или мы учились
этому.
Поможет? Перед заслушиванием исполнительных органов власти по
данному вопросу, Женя. Для протокола, пока я говорю, Женя была в
заслании, мы Михайла избрали секретарем, ты не против?
(?) РИБЧИНСЬКИЙ Є.Ю. Категорично.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Категорично – за?
Для протокола говорю, что проголосовало пять членов комитета. Еще
раз говорю, что Михайло не голосовал.
Максим Бурбак.
БУРБАК М.Ю. Да, я по цій тематиці, тому що так сталося, що сьогодні
пікетували Верховну Раду наші пенсіонери військові, так сталося, що
сьогодні я зустрівся з ними і в готелі "Київ" і в кулуарах, куди представники
Партії регіонів, які на комітет не ходять, але досить добре

знають, як

провести обурених пенсіонерів і скати, ось коаліція – робіть з ними, що
хочете.
Я поспілкувався, тому прошу… Представник Мінсоцполітики тут є?
Наталія Володимирівна… Ні! А хто ще? Є?
КУДІН В.А. Да. Кудін Валентина Анатоліївна з цього питання.
БУРБАК М.Ю. Передайте, будь ласка, панові Реві, що наступний раз я
з ними прийду туди. Не футбольте людей, не робіть з парламенту відстой

всього! Наш обов'язок ми виконали, ми прийняли бюджет. Заздалегідь, 7
грудня, хочу нагадати. Ви його розробляли, ви їх забули.
Я те не перекладаю, я з ними зустрівся і буду далі зустрічатися. Я
вважаю, що все можна врегулювати Постановами Кабінету Міністрів. Не
розказуйте людям неправду, що потрібен ще один закон. Ми стільки
наприймали законів, а скільки важелів є! Робіть все, що завгодно. Несіть
відповідальність за те, що говорять ваші очільники. Тому що звик
відповідати за свої слова, і так буде завжди.
І ця проблема, як говорив один такий "товарищ", який уже в Ростові,
"не рассосется", чесно кажучи. Жодних законів, я вважаю, не треба. Крапка!
Тому, знаєте, що була ініціатива, ми звернулися до Голови Верховної
Ради, я повідомляю, наступної середи буде зустріч із Головою Верховної
Ради, пленарний тиждень через два тижня почнеться з усіх заяв усіх голів
фракцій стосовно

цього питання і відповідальності, яку повинно нести

профільне міністерство за свої обіцянки-цяцянки. Оце так толерантно ще
сказав. Вони говорили трохи іншими словами.
І далі, я хочу, щоб ви зрозуміли, які в мене є перестороги стосовно
виплат і підняття пенсій колишнім пенсіонерам військовослужбовцям…
пенсіонерам-військовослужбовцям. Перше, мене цікавить, як ви зможете,
тому

що

поставити

бар'єр

або

запобіжник

на

підняття

пенсій

військовослужбовцям, які здали зброю в Криму. Раз. Які зрадили і не
виконали устав, там приказу не треба було устав є. Є Присяга вони 20 років
отримували зарплату з дружиною ходили на полігон типу охороняти, а коли
треба було просто пілотку поміняли, як…
Друге, що ви будете… як ви будете боротися з пенсійним туризмом
коли військовій пенсіонери, які часто-густо допомагають терористичним
військам і їх обучають, тому що їх ще навчали ще за Радянського Союзу. Як
ми з цим будемо боротися? Тому тут я вважаю, можна якісь закони для
запобіжника.

І третє. А як

ми пояснимо людям, я їм задають питання, ми всі

задекларували, всі знають, що за три роки волонтери, громадськість, вся
Україна відбудовувала армію, яку 25 років нищили всі ці пенсіонери тащили
з складів все: бензин, вони крали в акумулятори в танків, яких не було. Як
вони повинні отримувати підвищену пенсію, коли армію відбудувала вся
країна, весь народ. Тобто це подвійне оподаткування чи як? От в мене є три
запитання, які я задаю прямо в лоб: "ми захищали державу". Ви нічого не
захищали, перепрошую, відбували повинність ну, це моє, так переконання
тверде. Ось у цьому законопроекті я це задав Людмилі Леонтіївні Денісовій,
яка буде доопрацьовувати те, що завжди подало профільне міністерство, яке
на голову не налазить, треба знову зробити те, що пройде в залі, тому що ми
знову будемо

винними. Хто ж

винний? Депутати винні.

Ось три

запобіжники я хочу, щоб ви врахували при прийнятті ваших постанов і їх
просування або просування законопроекту в залі.
Дякую.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Спасибо.
Ведь профильный комитет будет Денисовой, но наш комитет будет
работать или вместе с Денисовой я говорю о том, что Верховная Рада не
против того, чтобы… и парламент, и мы как депутаты, чтобы принять какието законы, которые должны соответствовать. Но очень некрасиво, когда
органы власти друг на друга переводят стрелки и кого-то ищут виновного,
поэтому всегда парламент может ответить. И хочу просто напомнить, что
Кабинет Министров избирается парламентом. И нехорошо…
_______________. Призначає.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Призначає.

И нехорошо, в переводе там, может быть, на какой-то бизнес-язык,
директору рассказывать, что акционеры плохие – ну, нехорошо, так не
бывает в жизни.
Я когда в 2005 году заявил что… в интервью "Украинской правде", что
Президент – это наемный менеджер и акционер у него – народ. Тогда меня
"Украинская правда" заклеймила позором и сказала: как можно было такое
говорить? А сейчас это уже стало достаточно красивой, красноречивой
вещью, о которой все говорят. Так вот на самом деле, переводя там, еще раз
говорю, в бизнес-язык, не может директор говорить, что акционеры плохие,
не бывает такого. Поэтому готовы работать вместе, но мы готовы работать
именно вместе, а не каждый друг против друга, это первый вопрос.
Второй вопрос, еще в ноябре месяце мы собирались в этом комитете и
убедительно просили: дайте проект закона. Это есть в стенограмме, это есть
на совещании – дайте проект Закона по выплатам, по повышению пенсий
военнослужащим. С ноября месяца только вчера, да?
_______________. (Не чути)
ГОЛОВУЮЧИЙ. Проект закона.
_______________. Його немає.
_______________. .... засекречен. Пан Юрій хоче з цього питання
сказати.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Сейчас, пане Юрий, я дам слово.
С ноября месяца мы этого не видим, мы этого не видим. Кабинету
Министров захотелось сделать красивую картинку – приняли на Кабинете
Министров без парламента. Тогда у меня вопрос логичный в продолжение
того, что я говорил, хотите так – нате так, хотите вместе с парламентом –

давайте проект закона. Но не может уже более 3-х месяцев мы об этом
говорим, а воз и ныне там.
Пан Юрий и переходим дальше уже к ответам на вопросы.
ШУХЕВИЧ

Ю.-Б.Р.

Так,

в

мене

запитання

до

представника

Міністерства соцполітики. Ви знаєте, що? Там, в тому пенсійному законі,
була 132 поправка, яка була прийнята, і ви мали зареєструвати постанову
до… закон, перепрошую, до 1 листопада, минулого року, безумовно, а не
цього. Де є той закон? Це є перше питання.
А друге, ви тепер там щось, як то кажуть, "состряпали", але чому ви
засекречуєте і не даєте? Про що йде мова? Мають депутати знати, ми,
кажуть… (Шум у залі) Кажуть, що ми ж парламентська… ніби має бути
контроль парламенту. А ви від кого, від нас секрет? Я не впевнений, що ті,
від кого ви засекречуєте, що не мають цього, я думаю, що мають. А нам ви
не хочете дати! Оці два питання я прошу відповісти.
КУДІН В.А. Доброго дня! Кудін Валентина Анатоліївна, Міністерство
соціальної політики.
ГОЛОВУЮЧИЙ. …… все, что мы говорим просто… первый раз на
комитете – да? Нет? Я просто не помню…
КУДІН В.А. Нет-нет.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Это не касается ничего личного. Мы говорим
институционально. Это мы ни в коем разе там не хотим переходить на какието личностные вещи. Мы говорим институциями. И поскольку вы
представляете институцию в этом случае Минсоцполитики, вы отвечаете за
институцию.

КУДІН В.А. Дякую.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Давайте, будь ласка.
КУДІН В.А. Повернуся на самий початок, чому ми не можемо
здійснити просто перерахунок пенсій згідно цих постанов, які були прийняті,
зокрема, мова йде про 704-у – про оновлене грошове забезпечення.
В минулому році були внесені зміни до пенсійного закону в частині
того, що умови, порядок перерахунку пенсій з урахуванням оновленого
грошового закону, грошове забезпечення здійснюється у порядку та
розмірах, який визначається Кабінетом Міністрів. Саме тому з урахуванням
всіх тих проблем, які у нас останнім часом нарощувалися, починаючи з 2008
року, а саме з 2008 року були останнього разу переглянуті основні складові
грошового забезпечення. Мова йде про посадовий оклад, вислугу і звання.
Після цього ніяких рішень окремих з боку уряду не приймалось. Не
приймалось в більшій мірі через те, що це знову ж таки передбачало б
подальший перерахунок пенсій для військовослужбовців.
З урахуванням норм того ж закону і з урахуванням всіх тих існуючих
проблем, що якщо ми вирішуємо питання тих, хто сьогодні у нас перебуває
на військовій службі, ми одночасно повинні були б замислюватися над тими,
хто у нас сьогодні вже перебуває і отримує пенсію за вислугу років по
військовому закону. Було прийнято рішення підійти комплексно до
вирішення питання як призначення нових пенсій, так і здійснення
перерахунку вже призначених.
Дійсно, в жовтні, коли приймали пенсійну реформу, Закон 2148, було
зобов'язано Кабінету Міністрів подати проект закону. Оскільки цей проект є
досить складним і зачіпає питання як правильно здійснити перерахунок
пенсій, яким чином передбачити умови для того, щоб в подальшому ми не
стикались з цією проблемою, яка сьогодні стоїть перед нами про те, що
постійно треба передбачати поточні видатки для виплати оновленого

грошового забезпечення і паралельно передбачати видатки для збільшення
знову ж таки того ж дефіциту бюджету Пенсійного фонду.
Тому проект закону, який ми напрацювали і, як ви сказали, вже був
розглянутий на засіданні Кабінету Міністрів, в тому числі 29 грудня на
засіданні Ради національної безпеки, він саме містить оцей комплексний
підхід для того, щоб ми один раз і назавжди вирішили питання, яким чином
правильно призначати пенсії по військовому закону. Закласти дієвий
механізм перерахунку пенсій вже призначених, без прив'язки до підстав
збільшення грошового забезпечення. І цей проект був розглянутий на шести
засіданнях за участю одинадцяти силових структур. І за результатами цих
засідань ми його доопрацювали.
31 січня ми надіслали до тих же силових структур на опрацювання та
погодження. І от, зараз триває саме ця процедура. Після чого знову ж таки
буде внесено на розгляд до

уряду після чого буде надано

народним

депутатам.
Дякую.
ГОЛОВУЮЧИЙ. От я хочу понять просто, телега впереди лошади или
лошадь впереди телеги, как правильно. Я со всем уважением отношусь к
РНБО, но это они не голосуют в зале, со всем уважением отношусь ко всем
силовым органам, которых парламент призначав, со всем

уважением

отношусь к целому Кабинету Министров, который парламент призначав. У
меня только один вопрос, что впереди: телега или лошадь? А вы думаете,
что депутатский корпус это просто на кнопочку нажимает. Вот вы прошли
со всеми согласование, прекрасная мысль. Смотрите, прекрасная мысль
правильно. А может просто при этом

участвовал бы

еще профильный

комитет в этом? А потом вы хотите еще пару месяцев пройти согласование
в комитетах и потом говорить людям военным, что, извините, пожалуйста,
мы все сделали, а опять эти, дай, Бог, здоровья, депутаты тормозят процесс.
У меня один вопрос. Мы в ноябре месяце просили, и сейчас обращаюсь к

вам, почему вы не привлекаете профильные комитет к рассмотрению
законопроекта, не к рассмотрению, а к разработке законопроекта. У меня
один вопрос, в этом государстве, когда научатся работать, системно, это не
касается сейчас о юридических нормах в законе, я говорю о системной
работе, и я повторяю, просто, а что впереди: телега или лощадь.
КУДІН В.А. Я думаю, що ми дамо на опрацювання вашому комітету
цей проект закону, тому що до роботи в принципі був залучений…
ГОЛОВУЮЧИЙ. Нашому комитету она делает одолжение… Наш
комитет просто хочет работать нам не нужно отдложений. Наш комитет
хочет выолнить свою простую элементарную работу, которой выписано в
Регламенте Верховной Рады. Все наш комитет не претендует и никогда не
претендовал на звезды и героев Украины, что это мы сделали. И нам
абсолютно все равно, кто будет автор даного законопроекта, и нам
абсолютно все равно кто этот самый из всех присутствующих, здесь никто
не будет баллотироваться в Президенты, я вам точно говорю, в этом
комитете. Наш комитет просто… (Шум у залі)
Наш комитет просто хочет выполнить свою работу. Если вы считаете,
что в других органах более юридически грамотные люди, а в комитете
работают менее грамотные люди, это может быть позицией. Подискутируем,
когда увидим закон.
Следующее. Ну, мы все-таки как бы во власти находимся? Если только
представить комитет, не все находятся присутствующие в коалиции. Это я по
отдельному поводу потом сам скажу еще, по поводу своей позиции по
коалиции. Но, пока находимся вместе, может, все-таки как-то мы будем
нести консолидировано ответственность? А то у вас вначале, вы принимаете
постанову, я сейчас говорю к уряду, принимаете постанову Кабмина, мы же,
говорит, вместе. А потом говорите: "Не, это парламента проблемы".

БУРБАК М.Ю. А временные рамки? Когда?
ГОЛОВУЮЧИЙ. Да, хороший вопрос. То, чем хотел бы закончить. А
коли? У меня младший сын просто любит, у меня младший сын просто очень
любит спрашивать: "Папа, коли?"
КУДІН В.А. На цьому тижні має завершитись одержання пропозицій
від силових структур. На наступному тижні орієнтовно маємо надати на
розгляд Кабінету Міністрів.
Ми 31 січня… 31 січня проект закону, який був напрацьований і
доопрацьований з урахуванням тих пропозицій, які були висловлені під час
робочих зустрічей з силовими структурами, ми надіслали 31 січня на
погодження центральним органам виконавчої влади з проханням надати
пропозиції до 2 січня.
_______________. Лютого?
КУДІН В.А. …лютого, вибачаюсь. Після чого ми відповідно внесемо,
сьогодні уже у нас 7 лютого, доопрацьовуємо з врахуванням тих пропозицій,
які надані ще додатково, і будемо доопрацьований варіант подавати вже на
Кабмін.
БУРБАК М.Ю. Ви знаєте, а я не вірю в це, з огляду на свій маленький
досвід. Ви до 2 лютого повинні були опрацювати, отримати всі відповіді. На
сьогоднішній день вони, напевно, ще не всі надійшли. А потім ви почнете їх
опрацьовувати. А потім вам треба це погодити між міністерствами і
відомствами. А потім ви ще в юстицію повинні це подати. А потім лише
винесете на урядовий комітет. А з урядового комітету піде на що, піде лише
на засіданні Кабміну. То я вам кажу, так 2-3 тижні.

КУДІН В.А. Я єдине хочу те, що я не уточнила у своїй доповіді про те,
що положеннями цього проекту однозначно передбачено, що перерахунок
пенсій має здійснений бути з 1 січня 2018 року.
БУРБАК М.Ю. Я все розумію. Просто вони… У наступну середу буде
засідання у Парубія. То я пропоную, Олександр Юрійович, щоб ви
звернулися до Андрія Володимировича Парубія з тим, що в нас ця бесіда
відбулася, що ми всі наполягаємо терміново на цьому всьому розгляді, і,
думаю, що на зустріч спікера парламенту з представниками військових
пенсіонерів… пенсіонерів-військовослужбовців запросити або міністра – ну,
певно, що це рівень для спікера. Якщо міністр не ходить до нас, то може
прийти до спікера. Ні?
ГОЛОВУЮЧИЙ. Ну, еще надеюсь, что и меня как председателя…
БУРБАК М.Ю. Да, и вас как… (Шум у залі)
ГОЛОВУЮЧИЙ. …как председателя комитета тоже было бы… (Шум у
залі) … тоже было бы неплохо.
БУРБАК М.Ю. … щоб вас залучити до зустрічі. Я хочу подивитися, як
ви їм розкажете, що ми вас… з 1 січня всім все дамо. Вони кажуть: "Коли?"
От просто: ко-ли?
ГОЛОВУЮЧИЙ. От мой синок говорит: "Колі, папа?"
И вот в плане продолжения этого разговора, с позволения членов
комитета, хочу, чтобы мы проголосовали, чтобы мы вторым вопросом
рассмотрели шестой вопрос, который у нас в повестке дня. (Шум у залі)
Все – за? Все – за. Спасибо.

Шестой вопрос – я просто потом объясню, почему я хочу рассмотреть
их вместе – шестой вопрос, Наталія Володимирівна, будь ласка!
Давайте я його зачитаю для стенограми. Про стан реалізації пункту 3
Прикінцевих положень Закону України "Про внесення змін до Закону
України від 14 листопада 2017 року №2203-VIII "Про статус ветеранів війни,
гарантії їх соціального захисту" щодо посилання соціального захисту
учасників антитерористичної операції, учасників Революції Гідності та
членів сім'ї загиблих таких осіб" щодо прийняття Кабінетом Міністрів
України нормативно-правових актів, необхідних для реалізації цього закону
та проведення нормативно-правових актів у відповідність із цим законом.
Почему я хочу сейчас рассмотреть? Сейчас мы посмотрим, увидим
статистику, что у нас происходит с подзаконными актами, чтобы закон
заработал, и вернуться к первому вопросу про этот закон, который мы когданибудь проголосуем, про первый вопрос.
Пожалуйста, Наталья Владимировна.
ФЕДОРОВИЧ Н.В. Олександре Юрійовичу, я буду просити сьогодні,
щоб начальник управління доповідав з цього приводу. Тарасова.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка.
ТАРАСОВА О.С. Доброго дня. Стосовно питання надання статусу
постраждалим під час Революції Гідності, питання вже узгоджено і сьогодні
порядок повинен вийти на центральні органи виконавчої влади. Там була
ускладнена ситуація тим, що талони та посвідчення, які належать до цієї
категорії, нема кому друкувати, тому потрібно було вносити зміни не тільки
щодо порядку видачі і друку посвідчення, але і спрямування бюджетних
коштів.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я вас перебью, извините. Сколько должно быть
подзаконных актов, простым языком, к этому закону?
ТАРАСОВА О.С. До цього закону, мабуть, 13.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Сколько принято уже?
ТАРАСОВА О.С. Нуль.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Нуль. Прекрасно.
ТАРАСОВА О.С. Но вони погоджені…
ГОЛОВУЮЧИЙ. Стоп, давайте сейчас просто.. Я сейчас не хочу
заслушивать долгую вот эту вот беллетристику, она роздана всем членам
комитета. Если кто-то захочет из присутствующих здесь ознакомится,
пожалуйста, я имею из приглашенных на комитет, пожалуйста, мы раздадим.
То есть нужно 13 подзаконных актов?
ТАРАСОВА О.С. Ну до чинності закону…
ГОЛОВУЮЧИЙ. Стоп. У меня простой вопрос. Когда принят закон?
ТАРАСОВА О.С. Принят, подписан Президентом…
ГОЛОВУЮЧИЙ. Вошел в силу?
ТАРАСОВА О.С. Він іще не чинний, він буде чинний 24 лютого 18-го
року. Тому ми встигнемо до цієї дати прийняти ці підзаконні акти. Вони на
виході вже, деякі – в Мін'юсті, деякі знаходяться зараз…

ГОЛОВУЮЧИЙ. Закон прийнятий 14 листопада.
ТАРАСОВА О.С. Так, але чинність він буде набувати 24 лютого 18-го
року.
(Загальна дискусія)
ГОЛОВУЮЧИЙ. То есть мы говорим о том… Мы пока говорим, мы
говорим о том, что все 13 подзаконных актов Кабинета Министров будут
приняты своевременно с…
ТАРАСОВА О.С. Так.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Хорошо.
ТАРАСОВА О.С. Бо вони вчасно були подані… (Не чути)
ГОЛОВУЮЧИЙ. Хорошо. Мы ж под стенограмму это говорим.
Хорошо. Это с позиции Минсоцполитики, правильно, то есть мы после этого
несем политическую ответственность за каждое слово, правильно?
ТАРАСОВА О.С. Я несу особисто.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Прекрасно. Я только "за". Просто еще в истории
Украины такого не было, мы принимали подзаконные… Вы, вернее, Кабинет
Министров, принимал подзаконные акты к практически всем законам,
которые принимались парламентом, так где-то полгодика.

_______________. Після набрання чинності.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Після набрання чинності.
ФЕДОРОВИЧ Н.В.

Олександр Юрійович, (Мікрофон вимкнено)

будемо…
ГОЛОВУЮЧИЙ. Но я очень надеюсь, что мы живем по-новому и все
изменим.
ФЕДОРОВИЧ Н.В. Ми будемо робити все, щоб ці нормативні акти
прийнялися якнайшвидше і щоб вони були прийняті вчасно. Ми будемо все
для цього робити.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Скажите… А я скажу следующее…
ФЕДОРОВИЧ Н.В. Ми розуміємо, що це не просто.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Я скажу следующее: если это не будет принято, то
тогда нужно нести политическую ответственность. Ваша политическая
ответственность меня не интересует. Или я выйду из коалиции, потому что я
больше не могу терпеть и быть членом коалиции в ситуации такой, что я как
член

коалиции

должен

отвечать

за

ваше

бездействие,

или

тогда

исполнительные органы власти будут нести свою ответственность как члены
тоже коалиции за свои действия.
Но я устал как председатель комитета выслушивать то, что не должно
относиться к компетенции нашего комитета и моей как народного депутата
все проблемы всего мира и защищать – подчеркиваю слово – защищать
Коалиционное соглашение всех членов коалиции. Не хо-чу!

Поэтому… Я никогда не говорю слов просто так. Я выйду из коалиции.
Я буду просить, чтобы фракция меня тоже поддержала. Если я не найду
поддержки у фракции, значит, я выйду из фракции. Я устал из месяца в
месяц, из года в год – я сейчас говорю как народный депутат Александр
Третьяков, не как председатель комитета – выслушивать бездействие
исполнительных органов власти и брать на себя всеобщую ответственность.
Это не правильно!
Я не хочу, чтобы моих коллег по коалиции там........ говорит, Максима
Бурбака, и многих из нас… Вот сейчас вот мы сидели, это самое… было
много там ребят участников АТО – айдаровцы, там, "Батя" сидел и мы там
разбирались, сидели, ну, комбат "Айдара". Не хочу выслушивать всего этого!
Я устал бороться с исполнительными органами власти по поводу
законов про суды военные. То есть Антикоррупционный суд можно
создавать, и это не противоречит двойной подсудности и двойной системе
судов, а военный суд нельзя создавать. Я не понимаю в чем логика. А чего
нельзя военный суд? 25 тысяч уголовных дел сегодня на военнослужащих.
_______________. Судей не наберем…
ГОЛОВУЮЧИЙ. 25 тысяч… Это сейчас не касается Минсоцполитики,
я сейчас говорю под стенограмму. 25 тысяч уголовных дел, судят в
Луганской и Донецкой области, судят люди, которые или сами были, там,
рыльце в пушке, или у которых семьи находятся в "ДНР" и "ЛНР", которые
шантажируют через семьи.
_______________. Золоті слова.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Ну, сколько это может продолжаться? И всем пофиг.
Я устал, что за 3 года ни в Администрации Президента, я уважаю Президента
с ним долгий путь прошел, ни в Кабинете Министров не было не проведено

ни одного совещания по ветеранам и участникам АТО. Я устал, я сейчас
говорю, как народный депутат, под стенограмму, что год мы говорим или
полтора года мы говорим о Министерстве ветеранов и всем все равно, когда
20 министерств и ведомств занимаются ветеранами. Мы год здесь выясняли
между Минздравом и Минсоцполитикой… Как это слово у вас? Вот это, как
называется?
_______________. Зв'язок.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Зв'язок мы искали.
_______________. Причинний зв'язок…
ГОЛОВУЮЧИЙ. Причинний зв'язок мы год искали в этом комитете,
что первично лошадь или телега? И кто первый… этот самый. Год выясняли
между Минздравом…
_______________. Сейчас тоже будем выяснять.
_______________. Те саме можна я додам?
ГОЛОВУЮЧИЙ. Сейчас тоже будем выяснять, да?
_______________. Можна я скажу вам?
ГОЛОВУЮЧИЙ. А еще не выяснили, да?
_______________. Ну, зараз знову також не знають, хто буде
займатися…

_______________. Олександр Юрійович…
ГОЛОВУЮЧИЙ. Ей ненравится. Где представители Министерства
обороны? Нет?
_______________. Є.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Скажите, пожалуйста, где-то в мире службой
ветеранов Минсоцполитики занимается или нет. Есть хоть один прецедент в
мире? А мы, вот это вот, первопроходцы, да? А можно тренироваться на
кошках, а не народе? Это ведомство всегда входило или отдельно было, или
входило в Министерство обороны. Но нигде никогда оно не входило в
Минсоцполитики. И, я понимаю, часто и министра, и, понимаю, часто,
сотрудников Минсоцполитики, которые просто не знают многих вещей,
которые знают Минобороны.
Объективно они просто не знают, это не их профиль. Ну, почему
должны заниматься непрофилем другие? Это говорю под стенограмму и
говорю для министра обороны. Я не понимаю. У меня такое впечатление, что
этих бойцов туда отправили и забыли. Вернее, впечатление, так оно
складывается.
И смотрите, туда в 14-м году поехала самая активная, социально
активная часть населения, которые прямо с Майдана поехали воевать. Ну, это
нонсенс. Ну, это нонсенс. Это нонсенс. Я закончу сейчас. Я очень прошу, у
меня это уже крик души, я серьезно говорю. Или я буду говорить о своем
присутствии в коалиции. И, поверьте, мое мнение разделяют очень много
людей. Я не хочу потрясений в этой стране, но так дальше быть не может.
Спасибо.
_______________. Я хотіла би додати, що дійсно, Постанова 1317 і
зараз змінюється, навіть в двох варіантах у нас по цивільним, які отримали

ушкодження в зоні АТО і по захворюванням, якщо ви знаєте, по військових.
Но ми взяли на себе сразу цю відповідальність і по обох цих категоріях
провели зміни відповідні. Але є і питання щодо забезпечення безкоштовними
ліками. І ми вважаємо, що це прерогатива змін в цю постанову виключно
МОЗ. На що МОЗ говорить, що: "Вносіть, будь ласка, самі". Я би просила все
ж таки вплинути.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Еще раз скажу по поводу МОЗ. Я очень рад, что
ребята, которые потеряли конечности, руки и ноги, должны каждый год
ходить, подтверждать свою калечность. Прекрасно, что депутаты внесли
законопроект в первом чтении, мы его ко второму чтению это распространим
не просто на всех военных, а на всех людей с инвалидностью. Потому что это
нонсенс.
У меня вопрос к МОЗ, а скажите, вы этого не знали? Вы могли хоть
один, еще раз говорю, все, что я говорю, не персонифицировано. Вы этого не
знали? Им нужно ходить, справочку получать?! Если у нас парламент на
сегодняшний момент выполняет роль исполнительных органов власти, ну,
хорошо, это тоже позиция. Тогда зачем нужна там эта Грушевского? Я имею
в виду квартал ниже.
Сдадим просто из председателя комитета уряд и будем выполнять
работу и исполнительной, и законодательной власти. Ну, скажите, ну как это
в стране можно идти человеку без руки и ноги каждый год говорить, что не
отросла?! Уже на ICTV показывают, на телеканалах, еще где-то. Ну, скажите,
сколько это может продолжаться?
ШУХЕВИЧ Ю.Р. А скажіть, пане Олександре… (Не чути)
ГОЛОВУЮЧИЙ. Просто мы говорим о реформе здравоохранения, при
этом забываем, что инвалид вообще тоже человек, человек с инвалидностью
– тоже человек. Чего-то я, наверное, не понимаю. Серьезно говорю,

нормальное предложение председателя комитета, он же профильный
министр и все. Убираем вот эту вот ветку, которая вот это вот… надстройку
и хорошо. Это неправильно, но может как в Америке, может и правильно.
Сейчас, мы говорим… Ну, давайте, хорошо, вы по одному слову и я
закончу и перейдем дальше.
ЯРИНІЧ К.В. Доброго дня, шановні колеги. Яриніч Костянтин, фракція
"Солідарність".
У мене ще є маленьке запитання, тому що багато все-таки хвиль іде
зараз на територіях і люди збираються і запитують, звичайно ж, народних
депутатів і провладних, і непровладних, що нас очікує. Ну, дійсно, ми не
розуміємо, що відповідати людям, тому що постанова є, потім її немає, закон
є, а його немає. І у мене є декілька запитів, які я надсилав і у Мінсоцполітики,
і спілкувався з паном Кубівим. Офіційні відповіді щодо суми, яка
потребується для того, щоб провести цю пенсійну реформу щодо нових
пенсійних умови для військових пенсіонерів, офіційна відповідь каже проте,
що потребується тільки 2,8 мільярдів гривень. Олександр Юрійович сказав
іншу цифру, і я з нею погоджуюсь: десь близько 60 мільярдів гривень. (Шум
у залі)
Будь ласка, якщо можна, для мене особисто і для тих людей, які
очікують… що очікує державний бюджет наразі? Чи є у вас цифра, яку ви
сьогодні можете підтвердити, тому що якщо ви йдете навіть на цей
законопроект чи на цей закон, на прийняття його, а потім імплементацію, ви
повинні розрахувати, чи спроможна наша держава і наш бюджет сьогодні
витратити такі кошти. Звичайно, ми їх будемо шукати. Дайте мені, будь
ласка, на це відповідь.
Дякую.
_______________. Проект закону, який

сьогодні

перебуває на

погодженні, перебуває, що видатки складають 8,2 мільярди гривень на 2018

рік за тих умов, які передбачені проектом закону. При цьому проектом
закону також передбачаються додаткові джерела для того, щоб ми мали
кошти для повного покриття цих 8,2 мільярдів. Тому що по тому бюджету,
який на сьогоднішній день затверджений по Пенсійному фонду, у нас
надлишок коштів орієнтовно складе тільки 7,8 мільярдів.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Это вы говорите сейчас про закон или про постанову?
_______________. Я кажу зараз про проект закону.
ГОЛОВУЮЧИЙ. А про постанову, которую прийняли, цифра какая?
_______________. В тому-то й питання, що…
ГОЛОВУЮЧИЙ. Цифру назовите.
_______________. 35 мільярдів, повна її реалізація. 704-а.
Про яку постанову? Давайте… Зачекайте, про яку… От давайте
розберемося. Про те, щоб … Під пенсійний закон підпадають ті, хто… кому,
точніше визначається грошове забезпечення за постановою на сьогоднішній
день 1292. Вона частково перейшла у 704-у, та, яка має на сьогоднішній день
набрати чинності з 1 січня 2019-го.
Але є в нас такі силові структури, як колишні працівники Міністерства
внутрішній справ, я так думаю, що у вас саме по них запит, і Національна
поліція, у кого визначене грошове забезпечення 988 постановою. Тому
проект закону, той, який ми надіслали на погодження, він враховує як і одну
силову структуру, так і Міністерство внутрішніх справ.
БУРБАК М.Ю. А скажіть, будь ласка, у мене було ще сьогодні
представник ветеранів Міністерства внутрішніх справ. Виявляється, що ми з

вами, коли проголосували про перерозподіл грошей, забрали в них 8
мільярдів гривень і передали на субсидії.
_______________. (Не чути)
БУРБАК М.Ю. Да, да, і вони звернулися до мене: "Пане Максиме, от ви
підписали перерозподіл цих коштів, там є ваш підпис, а тепер хто поверне
нам 8 мільярдів гривень?" Ну, я-то сказав, що ми передали їх на тепло, щоб
всім було тепло, затишно взимку.
ШУХЕВИЧ Ю.-Б.Р.І їм також.
БУРБАК М.Ю. Але я можу вам сказати, більше я підписувати
документи, які розробляє Міністерство соцполітики, не бу-ду. Я не буду
нести персональну відповідальність за те, що ви з калькулятором 2 плюс 2 не
можете зробити, раз. Які цифри зараз ....... мені говорять, що пенсіонеривійськовослужбовців 560 тисяч.
_______________. (Не чути)
БУРБАК М.Ю. От, от.
_______________. (Не чути)
ГОЛОВУЮЧИЙ. А Минфин у вас есть вообще?
БУРБАК М.Ю. (Не чути)
ГОЛОВУЮЧИЙ. Кроме Мінсоцполітики еще ж какбы Минфин должен
быть.

БУРБАК М.Ю. Я не розумію, я готовий нести всі відповідальності за
все, але я не буду нести відповідальність за непрофесійність дій. Я не вийду з
коаліції, але вважаю, що тоді будемо приймати кадрові рішення, якщо люди
не справляються, якщо не буде прийнято тих 13 законів.
Я хочу вам сказати, що...
ГОЛОВУЮЧИЙ. Підзаконов.
БУРБАК М.Ю. Підзаконних актів.
...що вкінці лютого ми будемо вшановувати пам'ять Героїв Небесної
Сотні, 4-а буде річниця вже. Якщо цього не зробите до цього, до цієї дати, то
будуть прийняті кадрові рішення, крапка.
Я... Я устал не настолько, Александр Юрьевич…
ГОЛОВУЮЧИЙ. Я чуть старший депутат просто, я просто чуть больше
по времени депутат в жизни, поэтому я больше устал.
БУРБАК М.Ю. Але хисту і запалу юнацького вистачить, крапка.
ГОЛОВУЮЧИЙ. (Не чути)
БУРБАК

М.Ю.

Окремі

питання

от

стосовно

сьогоднішнього

обговорення по першому і останньому питанню ми зможемо з вами,
Олександр Юрійович, задати на "годині запитань до Уряду" пані Реві
особисто, бо вся країна чекає виконання тих рішень і обіцянок, які ви даєте.
ГОЛОВУЮЧИЙ. А кроме пана Ревы, а скажите, а Минфин где? Есть у
нас Минфин?

_______________. ... сказали, що захворіли...
_______________. ... заболела, которая должна была…
ГОЛОВУЮЧИЙ. В правду, заболела?
_______________. Позвонили из Минфина, сказали ……
ГОЛОВУЮЧИЙ. Просто Минсоцполитики этой мой… Я понимаю все
действия про Минсоцполитики, я полностью разделяю …….. Но кроме этого,
еще есть Министерство финансов, которое тоже голосует за эту постанову.
Ну я говорю, на уряде, когда голосует Министерство финансов, оно же тоже
за что-то отвечает.
БУРБАК М.Ю. Олександре Юрійовичу, ми коли голосували за бюджет,
ми ж знаємо, який дефіцит бюджету?
ГОЛОВУЮЧИЙ. Знаємо.
БУРБАК М.Ю. Ви знаєте, який дефіцит бюджету. Так як же можете
прийняти постанову і ще збільшити дірку…
ГОЛОВУЮЧИЙ. Еще на 35…
_______________. От повернемося на… (Шум у залі) Я просто хочу
роз'яснити, у чому зміст постанови, яку прийняли у серпні, 28 серпня 2017
року, у минулому році.
З 2016 року напрацьовувалася постанова про оновлене знову ж таки
грошове забезпечення для військовослужбовців. Тому що основна проблема
полягала у тому, з 2008 року на сьогоднішній день наші військові отримують

посадовий оклад, який, умовно кажучи, складає 650 гривень. З 2008 року
вони не переглядалися. Основна проблема була те, що якщо ми переглядаємо
тільки основні три складові, це є підставою для перерахунку пенсій
військовослужбовців. З 1 січня 2017 року були внесені зміни до статті, яка
визначала умови для перерахунку пенсій, зокрема було визначено про те, що
перерахунок пенсій військовослужбовцям робиться за рішенням, у порядку
та розмірах, які визначаються Кабінетом Міністрів. Тобто прив'язки до
самого перегляду грошового забезпечення вже не було. Відповідно та
постанова, яка у серпні місяці приймалася, вона приймалася з тих умов, що
ми паралельно йдемо з пенсійною реформою по військовослужбовцям.
Оскільки в рамки у нас по загальній пенсійній реформі ми вклалися тільки у
жовтні місяці…
ГОЛОВУЮЧИЙ. Я понял. Смотрите, я объясню, почему я говорю, что
я устал. Потому что я чуть там дольше депутат и я это слышу действительно
очень долго: Ющенко – Президент, Янукович – Президент или, там, лжепрезидент –

все это рассказывали. Поменялось правителей за это время

просто немерено. Я, действительно, устал это слышать. Я вот поступил в
военное училище в 1997 года. Сейчас как раз мои все сокурсники, 25 лет
выслуги, военное училище входит в выслугу, идут сейчас на пенсию. Они
периодически звонят это мои сокурсники, с которыми учился в военном
училище, и задают вопрос, а не могу как председатель

комитета

замруководителя фракции и просто…(Шум у залі) А я телефон не меняю. И
просто в народе "любий друг" не могу ничего ответить, но так называют, а
сколько это может продолжаться. Мы договорились, я услышал.
Что по шестому вопросу. Давайте говори, подведу итоги…
СИДОРЕНКО П. Павло Сидоренко, координатор ініціативної групи
постраждалих і поранених на Майдані. Буквально два слова. Перше, що
одним із перших рішень уряду в цьому році ухвалено рішення про виплати

згідно з 745 Закону, ще в 2012 році у повному розмірі родинам Небесної
Сотні і пораненим учасникам Революції Гідності. Завдяки сектору Революції
Гідності, який працює в Мінсоці вже рік ці виплати вже закінчуються
виплачувати. У 80 відсотків людей і всі, хто подав заяву вже кошти почали
отримувати і вже як другий тиждень вже на картки, не то, що там десь,
тобто є позитиви.
Щодо цього закону. Він вступив у дію, не готовий відповідати за ці
тринадцять підзаконних актів, але ті положення, що стосуються порядку
надання статусу постраждалих учасників Революції Гідності ми як
ініціативна група не тільки контролюємо, ми разом з Мінсоцом
напрацьовуємо, разом їх просуваємо. І я… зробимо

їх

все можливе і

неможливе, але до 21 лютого ці порядки будуть ухвалені і 24 лютого вони
будуть опубліковані і будуть вже чинними, коли закон вступить в силу.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Я только "за".
Смотрите я только "за". Я ж подводя итоги рассмотрения первого и
шестого вопроса могу одно сказать, вы назвали строки ждем. Я надеюсь,
что

это будет выполнено просто то, что были застереження у Максима

Юрьевича он говорил следующее. Что по его опыту, уже вот который был,
оно еще ни разу не было, но может сейчас получится это то, что касается
твоей напорности, и то, что ты можешь довести до конца, я в этом не
сомневаюсь, и все члены комитета, что мы это знаем. Дай Боже, дай Боже,
если бы еще все сектора так работали, как участников Майдана, может, в
стране было, что то по-другому.
Я понимаю, что каждый отвечает за свое направление и за взятый на
себя груз. Нельзя отвечать за того парня и за всех остальных. Слава Богу.
Благодаря тебе и благодаря комитету мы урегулировали, наверное, все
вопросы социальные, которые связаны с участниками Майдана. Абсолютно
нормальная платформенная робота между Верховной Радой и громадськими
об'єднаннями, которая реально дала эффект.

БУРБАК М.Ю. (Не чути) …у нас больше седых волос стало.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Да, ну, время прошло. Сейчас дам. Дай Бог, чтобы
все так работали, честь и хвала. Давайте и заканчиваем, проходим дальше.
ФЕДОРОВИЧ Н.В. На жаль, сектор в особі однієї особі. І я хочу
сказати про те, що з приводу 1303 і з приводу інших нормативних актів, які
повинні бути розроблені МОЗом і по соціальному захисту ветеранів, і осіб з
інвалідністю. Міністерство соціальної політики готове роботи це замість
МОЗу, але ми просто чисельно, кількісно чисельністю тою працівників, які
не в стані це зробити.
Для прикладу. Ми вже розпочали робити стандарти надання
психологічної реабілітації ветеранам, які має розробити МОЗ. Ми почали це
робити. Але ми не можемо все зробити.
ГОЛОВУЮЧИЙ.

Прекрасная

идея.

Давайте

Минсоцполитики

объединим с МОЗом, а свободное министерство отдадим Министерству
ветеранов и заработает страна просто как…
ФЕДОРОВИЧ Н.В. Це просто… Ми просто технічні можливості в часі
навіть, якщо там…
_______________. Людей.
ФЕДОРОВИЧ Н.В. … людей просто.
БУРБАК М.Ю. Тобто ви пропонуєте збільшити штатну чисельність за
рахунок зменшення штатної чисельності МОЗу?

ФЕДОРОВИЧ Н.В. Ми говоримо про те, що, незважаючи на ту
чисельність, яка є, ми…
БУРБАК М.Ю. Я вас почув. Тобто, я скажу те, що не хочете ви сказати.
Ви пропонуєте, щоб штатну чисельність МОЗу ми скоротили натомість
вставили декілька штатних одиниць вам і це в рамках виділених коштів на
МОЗ реально зробити.
ФЕДОРОВИЧ Н.В. Я не в стані таких пропозицій давати. Але…
БУРБАК М.Ю, Ну, говорите, що є сенс.
ФЕДОРОВИЧ Н.В. Але…
ГОЛОВУЮЧИЙ. Может лекарство будет быстрее доходить и все-таки
дети вскоре не будут ходить в школу…
БУРБАК М.Ю. Давайте так. Будь ласка, надайте ваші пропозиції по
збільшенню цього сектору в Мінсоцполітики…
ГОЛОВУЮЧИЙ. … и все мамы перепуганные не знали, что делать.
БУРБАК М.Ю. Без додаткових навантажень на бюджет (крапка).
РИБЧИНСЬКИЙ Є.Ю.Ну, я, можна я скажу пару слів?
ГОЛОВУЮЧИЙ. Ну, давай, Женя, и заканчиваем, переходим дальше.
РИБЧИНСЬКИЙ Є.Ю. Да. Зараз ми все це закінчимо. Просто цікаво,
Кабмін дуже дружить з парламентом тільки, коли приймається бюджет.

Тобто ви готові нам цілувати, я не знаю, які місця для того, щоб він був
прийнятий, бо далі ви їх розподіляєте. Розподіляєте ви так, що далі народ
шукає, де ті гроші, ну, реально шукає, а Президентська Адміністрація, я не в
коаліції, я можу вільно про це говорити, і Президентська Адміністрація, і всі
засоби під... які під тим є, вони кажуть, що винний парламент, що винні оці
400 дебілів, які там сидять, кнопкодавів, які, Бог знає, чим займаються.
Так я вам хочу сказати, що стрілки ми направимо на вас і на Реву
безпосередньо. Він дуже гарно виступає по телевізору, но в нього є хист до
того, то хай дальше виступає. Хай перестане бути міністром, це не його хист.
Ви хоч один день присвятили міністерству ветеранів просто, щоб обсудити
чи потрібно воно, чи не потрібно, просто сісти і подумати? Ні? А знаєте
чому? Вам по фіг ветерани, вони ходять до нас, а не до вас. Але коли вони
прийдуть до вас і по вас – у вас буде зовсім інший настрій. Це я вам кажу як
депутат-мажоритарник, тут у нас всі фактично мажоритарники. До нас вони
ходять і ви будете розплачуватися не державними коштами дальше, а своїми
власними, як ми. Так щоб цього не відбулося – трошки подумайте за це,
присядьте, своєму Реві так посидіть і скажіть: Андрюша, подумай за людей,
а? .
ГОЛОВУЮЧИЙ. Смотри, Женя.
РИБЧИНСЬКИЙ Є.Ю. ...а не за себе.
Дякую.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Если… Ну смотрите, Рева – это как профильный
министр, на самом деле это вопрос к Премьер-министру, впервые.
_______________. А кто у нас Премьер?
БУРБАК М.Ю. Ні, ні.

_______________. (Не чути)
_______________. Це ...... не подобається.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Вопрос. Вопрос... Хорошо. (Сміх)
БУРБАК М.Ю. Пропоную продовжити.
ГОЛОВУЮЧИЙ. А он же от БПП.
БУРБАК М.Ю. (Не чути)
ГОЛОВУЮЧИЙ. Вопрос... Хорошо. Вопрос ко всему Кабинету
Министров. Вы... Я поддерживаю Женю. Вы хоть раз… Кабинет Министров
мог собраться вообще и обсудить: нужно это или не нужно. Не вопрос даже
персонально к министру. Министра позицию я знаю – он поддерживает. Хотя
позицию Премьер-министра тоже я знаю – поддерживает. И даже Президента
позицию я тоже знаю – поддерживает. Все поддержали, никто ничего не
сделал. Все поддержали, никто ничего не сделал.
У меня просто вопрос в этом случае, опять-таки говорю для
стенограммы, а вот Кабинет Министров может уделить какой-то не короткий
промежуток времени и сесть обсудить это?
БУРБАК М.Ю. ....феноменальне решение.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Мы постанову зарегистрировали, Макс.
БУРБАК М.Ю. Знаєте як створити міністерство? От моя пропозиція,
тому що всі – за, а ніхто нічого не хоче зробити. Нам просто треба обрати

особу, яку потім призначить міністром. І він це зробить, тому що ми зараз все
зробимо, а потім почнуться торги, хто буде міністром. То давайте, хто
зробить цю роботу феноменально той і логічно очолить міністерство, яке він
зробить. Тобто так чи ні?
ГОЛОВУЮЧИЙ. Ну, давайте.
БУРБАК М.Ю. Тому що, по-іншому, я бачу…
_______________. (Не чути) …ви готовий піти з голови фракції?
БУРБАК М.Ю. Я не можу, я депутат-мажоритарник, мене обирали
люди, я перед ними звітую.
_______________. (Не чути)
ГОЛОВУЮЧИЙ. Хорошо. Мы переговорили, я надеюсь, что Кабинет
Министров нас услышал. У меня просьба замов и начальников отделов
департаментов, которые сегодня присутствуют здесь доложить своим
министрам о чем была речь, прочитать стенограмму и все-таки начать
действовать, потому что на самом деле, ну, правда, закончится тем, что, ну,
мы с комитета просто пойдем с ветеранами тогда в Кабинет Министров.
Поверьте, у нас достаточно хорошие отношения с многими комбатами,
ветеранами и, поверьте, это мы можем сделать очень легко. Поэтому у меня
большая просьба, чтобы мы все-таки решили на уровне, решили это на
уровне исполнительной и законодательной власти.
Переходим ко второму вопросу про проект Закону про внесення змін
до деяких законів України щодо соціального захисту осіб з інвалідністю,
законопроект 7209 урядовий.

_______________. (Не чути)
ГОЛОВУЮЧИЙ. Если чьи-то вопросы там мы прошли, можно уходить
по мере рассмотрения данных вопросов.
Пожалуйста, Наталья Владимировна.
ФЕДОРОВИЧ Н.В. Шановний пане голово, шановні народні депутати,
на ваш розгляд виноситься проект Закону про внесення змін до деяких
законів України щодо соціального захисту осіб з інвалідністю.
Запропонованим законопроектом ми пропонуємо запровадити новий
механізм забезпечення автомобілями громадян, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи, осіб з інвалідністю, реабілітованих осіб, осіб, які
мають особливі заслуги перед Батьківщиною, колишніх малолітніх в'язнів
концтаборів, гетто та інших місць примусового тримання визнаних особами з
інвалідністю.
Ми пропонуємо зазначеним законопроектом порядок умови і розмір
надання допомоги для придбання автомобіля або надання автомобіля
визнаного гуманітарною допомогою визначити Кабінетом Міністрів. Також
ми… Зокрема, запропонованим законопроектом ми пропонуємо надати таким
особам грошову допомогу для придбання автомобіля нового або, щоб був
вперше зареєстрований не пізніше ніж 8 років тому, або надання автомобіля
визнаного в встановленому порядку гуманітарною допомогою за вибором
особи.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Я прошу прощения. А скажите, вот, ветераны,
участники АТО, добровольцы в этом законе учтены?
ФЕДОРОВИЧ Н.В. За умови, якщо вони визнані особами з
інвалідністю.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Далі.
БУРБАК М.Ю. А скажіть…
ГОЛОВУЮЧИЙ. (Не чути)
БУРБАК М.Ю. У мене запитання. Знову ж таки 8 років. Чому? Тому
що, пам'ятаєте, ми приймали законопроект і цю ситуацію, яка з 2006 року чи,
коли там було, що люди… держава дала дозвіл завозити як гуманітарну
допомогу. Вони завозили. Потім людина з інвалідністю помирали, люди не
могли взяти собі їх назад. Ну, тобто ми зараз дамо всім, що зараз і 8 років до
того. Потім до нас прийдуть ті товариші, які в 2006-2007 році…
ФЕДОРОВИЧ Н.В. Ні, ні. Ми пропонуємо, що автомобіль. Ми
говоримо про 8 років це з прив'язкою до автомобіля. Тобто автомобіль не
старший 8 років.
БУРБАК М.Ю. Так я розумію…
_______________. Не металобрухт. Це не металобрухт.
БУРБАК М.Ю. Я розумію. Одні прийдуть і зараз скажуть: "Люди добрі,
нас держава надурила". Це ті, які купили 10 років назад, більше, завезли за
кордон, як гуманітарну допомогу, але вони Мінсоцполітики закривало очі на
це, вважало, що це гуманітарна допомога, а це просто людина сама їхала за
кордон купувала машину, визнавала її гуманітарною допомогою, ви ставили
собі її на баланс держави, потім він користувався без розмитнення, потім він
помирав, сім'я не могла в судах забрати цю машину собі, тепер ми дозволили
змінами в закон її забирати. І потім вони кажуть: "Тепер ви даєте гроші тим
людям або зараз автомобіль, або не старше 8 років". А вже держава нас

дурила тоді, може ви нам гроші також дасте? Я просто прогнозую, що буде
потім запитання до нас: "Чому ви не передбачили… Можливо, 8 років не
говорити взагалі. Тобто всім.
ФЕДОРОВИЧ Н.В. Ну, просто, коли ми говоримо про придбання, коли
ми говоримо про те, що за кошти, які дає держава особа собі може придбати
автомобіль, то ми все-таки пропонуємо визначити цей термін з тим, щоб вони
не купляли от…
_______________. Старый.
ФЕДОРОВИЧ Н.В. … старого такого…
БУРБАК М.Ю. Так, я розумію, вот, ви зараз, як ви будете ділити людей
тим, що зараз ви дасте, правильно. А ті, що вже купили? Тобто виявляється,
держава їх надурила, хто тоді не піддався спокуси і не завіз собі машину, не
поставив на Мінсоцполітики також хочуть мати… Виявляється, їх здурили
двічі. Чи як?
_______________. Можно я… (Не чути)
БУРБАК М.Ю. Да, будь ласка. Просто я вам кажу, що вони до мене
ходять, їх ціла асоціація цих людей з інвалідністю, а члени їх сімей і людей з
інвалідністю, які померли і їм тепер треба це…
_______________. Справа в тому, що ця грошова допомога буде
виплачуватись особам, які перебувають на обліку для забезпечення
автомобілями. Якщо людина так, як ви говорите, придбала автомобіль або
отримала його в якості гуманітарної допомоги, на сьогодні діє механізм, ця
гарантія давалась на 10 років. Кожні 10 років особа могла знову стати на

облік і ввести собі гуманітарний автомобіль. Тобто він свою норму
реалізовує. Якщо в нього старий автомобіль, термін закінчився, він ставав на
облік і сьогодні, якщо він стоїть на обліку, він зреалізує своє право на
отримання грошової допомоги. Якщо в нього ще термін не закінчився, він на
облік не становиться і права на допомогу ще немає.
_______________. (Не чути)
_______________. Тобто…
ШУХЕВИЧ Ю.-Б.Р. Слухайте, але ви мені скажіть таке. 10 років,
людина прожила 7 років і дістала автомобіль, прожила 7 років і помирає,
інвалід. А, що з автомобілем?
ФЕДОРОВИЧ Н.В. Залишається у власності органу соціального
захисту.
_______________. Ні, ні, гуманітарний автомобіль передається члену
сім'ї.
БУРБАК М.Ю. Да. Гуманітарний… Ми ж прийняли …
ШУХЕВИЧ Ю.-Б.Р. От що… ми тепер прийняли, а тож…
_______________. Державний автомобіль, який видався, ми ж говорили
про гуманітарний, який от правильно відмітити.
ШУХЕВИЧ Ю.-Б.Р. А, чекайте, а і гуманітарний раніше було спочатку,
що давали і члени сім'ї успадковували, а потім соцзахист почав забирати і
навіть люди, які там, бо була така умова, що хтось з членів сім'ї мав…

_______________. Ні, ні. Вже 2 роки вже норму ви прийняли.
ФЕДОРОВИЧ Н.В. Раніше було те, що залишався у власності органу
соцзахисту, а зараз ні.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Смотрите… Дайте я скажу слово. Во-первых, я
скажу, что, наверное, мое мнение, лично мое. Переход на унитарную
составляющую, это правильно. То, что сделало Минсоцполитики в ситуации
покупки квартир для инвалидов-участников АТО эффективно, ну, я говорю,
что когда давали деньги. Когда-то нужно переходить от товарного обмена к
денежным отношениям и давать людям деньги.
Вопрос тот, который был абсолютно правильно задан о какой-то
социальной справедливости по отношению к тем, кто раньше что-то делал. А
давайте продумаем. Ну, если мы будем стоять, это опять-таки мое мнение,
стоять на месте и не изменять систему, то эта система будет такой еще и
много-много лет.
БУРБАК М.Ю. У мене ще одне запитання. Як ви прогнозуєте, яка буде
одноразова виплата? От, скажіть мені. Я хочу почути і "не сісти і ту калюжу",
в яку ми сіли при розгляді попереднього закону щодо нарахування пенсій
військовослужбовцям. Ми зараз приймемо цей закон. Ми прозвітуємо: "Альо,
ми всім даємо щастя!" А скільки це в грошах?
_______________. У нас на сьогодні в законі є три категорії: безоплатне
і пільгове. Пільгове: за 7 відсотків і за 30 відсотків вартості. Ми зараз
закладаємо в порядку 160 тисяч розрахунково, це на безоплатне. Якщо
людина буде мати право також само за 7 відсотків чи за 30, сума ця буде
зменшуватись відповідно на відсотки.

БУРБАК М.Ю. Скажіть, будь ласка, скільки у нас людей з
інвалідністю, які стоять на безоплатну в черзі?
ФЕДОРОВИЧ Н.В. 64 тисячі і 665 осіб
БУРБАК М.Ю. Скільки?
ФЕДОРОВИЧ Н.В. 64 тисячі, понад 64 тисячі.
БУРБАК М.Ю. Так, чекайте. Беремо калькулятор, 64 тисячі множимо
на 160 тисяч, так? Боже мой, у меня столько цифр не помещается! Триллион
или что? Я не знаю, може, ви що робите, люди добрі?! Ви скажіть, ну, що ви
робите?
_______________. Что?
БУРБАК М.Ю. Ну, я просто взяв і помножив. Завтра ми це опублікуємо
– і становиться черга: "Де мої 160 тисяч, ти, сволота пиката?!" Ну, так воно
буде. Я в це не граю, перепрошую. Це 10 мільярдів, то просто в другий
режим, 10 мільярдів 240 мільйонів! Ви що, що ви з нами робите?! Так хочете,
щоб мене вбили раніше чи що, я не знаю?
ФЕДОРОВИЧ Н.В. Тому, що ми розуміємо, що це серйозна проблема,
дуже велика. І я скажу, що це одне з чотирьох питань, на яке керівники на
місцях органів соціального захисту не мають відповіді дуже часту.
БУРБАК М.Ю. А, вони перекладають на нас?
ФЕДОРОВИЧ

Н.В.

Ні-ні,

я

просто

хочу

продовжити.

Тому

Міністерство соціальної політики кілька разів пропонувало, щоб розв'язати

цю проблему, пропонувало підхід, пов'язаний з дозволом разово людини
ввезти автомобіль без мита.
БУРБАК М.Ю. Так, це я ще розумію.
ФЕДОРОВИЧ Н.В. Але інші міністерства цієї позиції Міністерства
соціальної політики не підтримали.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Стоп. Я не разделяю этой позиции тоже. Я скажу, что
когда были у нас парламентские слушания по участникам АТО, вышел один
популист с такой большой ногой, он любит драться ногой, и говорит:
"Предлагаю каждому атошнику по машине без налогов". 320 тысяч
атошников, ну, там 330, и каждому атошнику – по машине и без налогов.
Если мы сейчас, допустим, для кого-то можно, для кого-то нельзя, мы
придем к феноменальной ситуации. Мы опять взбудоражим общество, и
приведет это не понятно куда.
Мое

предложение

по

данному

законопроекту,

перенести

его

рассмотрение. Чтобы было Министерство финансов.
_______________. У мене пропозиція як це зробити.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Я хочу Министерство финансов послушать. Это ж
урядовый, Макс, это урядовый. Пускай Министерство финансов, оно ж щоб
підтримало.
БУРБАК М.Ю. Я тоді дам пропозицію, як можна це владнати. Ви не
кажіть безмитне ввезення, ви запропонуйте, що розмитнення і наповнення
бюджету заплатить Мінсоцполітики. Він завозить сюди, нараховуються
митні платежі, він їх сплачує, подає вам квитанцію про сплату митних

платежів, а ви відшкодовуєте йому гроші. Це з одної кишені бюджету
перейде в іншу. Все.
_______________. Мінекономіки знаєте, чому не підтримує? Воно
говорить, що це лобіювання іноземних виробників.
БУРБАК М.Ю. У нас ЗАЗ закрився. Все! ЗАЗу нема! Забудьте! (Шум у
залі) Все! Нема ЗАЗу.
ГОЛОВУЮЧИЙ. У нас все іноземне! У нас своїх нету!
БУРБАК М.Ю. Запропонуйте так. Це, до речі, буде значно дешевше і
навантаження для бюджету буде мінімальне.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Смотрите…
БУРБАК М.Ю. А? (Шум у залі)
ГОЛОВУЮЧИЙ. Смотрите, я предлагаю… еще раз…(Шум у залі)
…закончу. Дайте я скажу.
Я предлагаю перенести рассмотрение данного вопроса, я хочу, чтобы
было Министерство финансов. Это же урядовый законопроект? Значит,
Министерство финансов… Что сказало Министерство финансов по данному
законопроекту?
_______________. Воно його підтримало. Тому що він йде в межах
видатків бюджету.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Підтримало? Прекрасно! У меня нет вопросов к
Минсоцполитики, у меня сейчас вопрос к……(Не чути) Если Минфин
підтримав, то пускай скажет, где возьмет.
БУРБАК М.Ю. (Не чути)
_______________. Мінфін, дивіться… Це велика…
ГОЛОВУЮЧИЙ. Все!
Уважаемые народные депутаты, прошу поддержать перенос данного
рассмотрения вопроса. Когда будет Министерство финансов, зададим вопрос
Министерству финансов, где оно возьмет 10 миллиардов.
БУРБАК М.Ю. Прозвітує про джерела надходження.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Джерела надходження.
Кто за мое предложение?
Дякую, рішення прийнято.
Ну, соответственно, законопроект 7209 альтернативный, где нужно не
10 миллиардов, а еще больше, мы тоже туда же. Ну, результат я знаю,
который будет с ним. Просто 7209, там еще больше нужно денег.
Третє питання, про Проект Закону про внесення змін

до Закону

України "Про статус ветеранів війни та гарантії їх соціального захисту"
(щодо посилення соціального захисту військовослужбовців які стали
інвалідами внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювань,
одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції).
Ну, хорошо, уже пишем, что захворювання є тоже інвалідністю.
Раньше такого не было.
Доповідає Охонько Олександр Васильович – т.в.о. голови військовомедичного управління Міністерства оборони.

ОХОНЬКО О.В. Шановний Олександре Юрійовичу, шановні народні
депутати України! Проект Закону розроблено Міноборони на виконання
Указу Президента України.
Законопроектом вносяться зміни до статті 13 Закону України "Про
статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" з метою посилення
соціального захисту та правового впорядкування, надання безоплатної
медичної допомоги визначеним категоріям осіб, які стали особами з
інвалідністю внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання,
одержаних під час безпосередньої участі в АТО, забезпечення її проведення в
закладах охорони здоров'я МОЗ, Міноборони, СБУ, Служби зовнішньої
розвідки, Міністерства внутрішніх справ, Держслужбизв'язку.
Реалізація законопроекту потребує додаткових витрат з держбюджету в
сумі 15,8 мільйона гривень на рік, Міноборони – 15,2 мільйона гривень.
Втрати

будуть

здійснюватися

за

рахунок

бюджетних

призначень

центральним органом виконавчої влади, яким підпорядковані військові
формування.
Прошу підтримати. Дякую за увагу.
ГОЛОВУЮЧИЙ. У меня простой вопрос: а мы все категории там учли
в этом законе?
_______________. (Не чути)
ОХОНЬКО О.В. Відповідаю…
ГОЛОВУЮЧИЙ. Я имею в виду категории военнослужащих, там
добровольцы, там…

ОХОНЬКО О.В. Я, з вашого дозволу, перерахую категорії. Пільга
надається військовослужбовцям (резервістам, військовозобов'язаним) та
працівникам Збройних Сил України, Нацгвардії, СБУ, Служби зовнішньої
розвідки

України,

Держприкордонслужби,

військовослужбовцям
начальницького

військових

складу

Держслужби

прокуратур,

підрозділів

особам

оперативного

транспорту,
рядового

забезпечення

та
зон

проведення АТО центрального органу виконавчої влади, що реалізує
державну політику, податкову політику, державну політику у сфері
державної митної справи, поліцейським, особам рядового, начальницького
складу, військовослужбовцям, працівникам МВС, УДО, Держспецзв'язку,
ДСНС, Державної кримінально-виконавчої служби, інших утворених
відповідно

до

законів

України

військових

формувань,

працівникам

підприємств, установ, організацій, які залучаються до забезпечення
проведення АТО. (Загальна дискусія) Да, резервісти…
_______________. Тут є резервісти і військовозобов'язані.
_______________.

Військовослужбовці

(в

дужках)

(резервісти,

військовозобов'язані). (Загальна дискусія)
_______________. Так це ж відомчі заклади. Вони набувають право.
Інваліди раніше не мали права лікуватись згідно …………….., а зараз ми
будемо.
_______________. Інваліди І і ІІ групи.
_______________. Ні, зараз будуть всі…
_______________. Всі групи. Будуть мати всі групи.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Смотрите, я тут вам скажу, если я еще могу понять,
что действительно пойду к правому сектору ООН, поскольку они не
являются
_______________. ЗСУ.
ГОЛОВУЮЧИЙ. ЗСУ, там, и МВД по поводу УБД, хотя, я думаю, что
мы сейчас внесем законопроект все-таки то, что мы обсуждали. То есть у нас
была встреча, кто не знает, расскажу, в Министерстве обороны говорилось о
том, что все-таки людям нужно дать статус УБД. Наше было предложение,
что, просто маленькая ремарка, комитета было предложение, я представлял
комитет, было предложение, что мы внесем изменение в закон про АТО и в
рамках этого закона, изменения Закона про АТО, мы будем давать
конкретным людям, не подразделениям "Правового сектора", потому что
такого подразделения, ну, нет юридически.
_______________. І не може бути за законом.
ГОЛОВУЮЧИЙ. І не може бути за законом. Но людям, которые
воевали, а они не должны от этого как бы страдать, получат все
соответствующие от государства, ну, назовем так, там, благодарность,
социальные льготы, да. Вот.
После этого была встреча с руководителем АТЦ Кузнецовым, была
встреча з волонтерами, которые присутствовали тогда на встрече в
Минобороне, все пришли к выводу тому, что закон мы будем подавать
параллельно, но попытаемся просто, а Минобороны согласилось, что 2014 и
2015 год мы будем принимать, ну, назову так корректно, политико-правовое
решение. Не будет, там, не будем цепляться, короче, к запятой простым
языком. Мы собрали уже, там, порядка сколько подобного плана? Где-то
порядка 20 подобного плана людей и всего таких людей по подсчетам

ориентировочным, я говорю, где-то порядка до полутысячи. Вот. Но мы все
равно закон подадим. Но сейчас, когда их здесь, к чему я это говорю, это мы
говорим про статус УБД. Но не лечить их…
_______________. (Не чути)
ГОЛОВУЮЧИЙ. Смотрите, но не лечить их, я считаю, это категорично
неправильно.
_______________. Нет, они подпадают здесь, потому что они будут
тогда особами, які стали з інвалідністю внаслідок поранення, контузій,
каліцтва або захворювань, одержаних під час безпосередньо участі в АТО. То
якщо вони будуть… (Шум у залі)
ГОЛОВУЮЧИЙ. Наталія Василівна, будь ласка.
______________Н.В. Справа у тому, що ви робите посилання на пункт
11. Пункт

11 – це дуже такий пункт цікавий, який чомусь ……органи не

признають і ніхто із ваших, у нас є офіційна відповідь всіх силових структур
……………, крім поліцейських, нікому не зв'язали інвалідність з пораненням,
контузією, каліцтвом, отриманих під час участі в АТО. ……(не чути)………..
При захисті батьківщини. От ви пишете у законопроекті, це перша проблема,
що у них буде дуже велика проблема з реалізацією. Ви чітко пишете і
відповідно до пункту 11…. Подумайте над цим, тому що рано чи пізно
………… зупиниться і будуть великі проблеми.
По-друге, за пунктом 11 є пункт 12, 13, 14, в яких статус інваліда
відповідно надається кому? Волонтерам, добровольцям, …………. Чому вони
…………? Вони ж потім до нас прийдуть у комітет ……….. От це ми хочемо
сказати, щоб дати можливість їм виносити на розгляд, щоб дати можливість

не тільки цим категоріям осіб, які передбачені ………., але і у наступних
трьох пунктах. Мені здається, що це буде нормальний підхід.
_______________. У пункті 11 ще крім цього написано, що стали
інвалідами внаслідок поранення, контузії та каліцтва, но ніяк не
захворювання. І у вас в 402 наказі немає теж. Вам треба вносити зміни у вашу
базову нормативку.
_______________. (Не чути)
_______________. Да, да, но вони ж, розумієте, виносять ці
заключення, виходячи з 402 їхнього наказу.
(Загальна дискусія)
_______________. Для того, щоб запрацювала норма закону, треба, щоб
запрацювала норма підзаконного акту. А у підзаконному акті немає цієї
позиції.
БУРБАК М.Ю. Шановні колеги, розумію, що у вас є різне бачення. І
для того, щоб уникнути дискусії стосовно, хто буде надавати довідки і всевсе інше, пропоную…
_______________. Послухайте, будь ласка.
БУРБАК

М.Ю.

…

складу

комітету

розробити

відповідний

законопроект, він буде комітетським у складі всіх представників від різних
фракцій, які є у нашому комітету. І він дуже легко, я би навіть сказав,
блискавично пройде через сесійний зал.

ШОСТАК Л.Й. Ми підтримуємо. Я – представник МВС. Ми
підтримуємо всі пропозиції, ну, посилення соціального статусу… (Не чути) і
наших поліцейських, і міліції, яка була на той момент, коли почалися
військові дії, це була міліція, поліцією вона стала пізніше. Ми на сьогодні
маємо недосконалу базу по захисту і міліцейських, ви знаєте, по одноразовим
грошовим виплатам і так далі. І є законопроект, який лежить зараз у
Верховній Раді, який насправді нікого не цікавить, а це теж люди, які теж
пишуть, які теж звертаються до комітетів і до вас у міністерство, а ми
реально не маємо правових підстав вирішити їхні проблеми. Ну, тут
прозвучало, що у тому числі включили працівників МВС, які приймали
участь в АТО. Но ці працівники МВС не можуть бути звільнені зі служби або
піти у відставку, вони звільнені з роботи. Тому цей момент я теж хочу, щоб
там було десь зафіксовано. Вони не можуть бути звільнені… піти у відставку.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Давайте… Смотрите, смотрите, я скажу свое мнение.
Я считаю, что законопроект, если брать маркерами, ну крупными, вектор, да,
он правильный. Я хочу поддержать своего коллегу, мы с членами комитета…
Потому что, если мы сейчас начнем менять этот законопроект, вы погрязнете
еще месяца на три в погодженнях в своих ведомствах, министерствах,
Минюстах в конечном итоге…
_______________. (Не чути)
ГОЛОВУЮЧИЙ. В Минюсте – нет, Паша, нет, но как в последней
инстанции перед…
Мы разработаем законопроект и мы его рассмотрим и быстро примем.
_______________. … пропозицію, щоб ми додали всі свої бачення, ми
їх тут узагальнимо…

ГОЛОВУЮЧИЙ. Это будет просто гораздо быстрее, это будет гораздо
быстрее и правильней. Потому что мы уже рассматривали законопроекты, я
вам просто скажу, например, последний законопроект про деокупацию.
Комитет говорил Администрации Президента, что в этом законопроекте не
учтены, будут проблемы потом с атошниками, с соцвыплатами, со статусом
УБД, никто не слушал, пришлось вчера вносить изменения, то, что
зачитывали, что мы проголосовали изменения к закону. Потому что там были
основные правки комитета.
Вот почему-то никто не хочет слушать, почему-то считают, что все
сидят там в своих каких-то органах, и их мнение оно абсолютно. Хотя есть
профильные министерства и профильные комитеты, которые знают свою
работу, поэтому здесь, я думаю, что мы просто это все в комплексе
рассмотрим и рассмотрим просто законопроект. Поэтому мы решение такое
принимаем.
_______________. Почуємо кожного.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Почуємо кожного.
Кто за решение, чтобы доработать комитетский законопроект?
Дякую. Решение принято.
(Не чути)
Четверте питання. Проект закону про внесення змін до Закону України
"Про статус ветеранів війни і гарантії їх соціального захисту" (щодо
забезпечення

автомобілями

деяких

категорій

осіб

з

інвалідністю).

Законопроект 7289 народного депутата Барни.
Мне сказали, что должен быть помичнык Барны. Будь ласка.
________________. (Не чути)
ГОЛОВУЮЧИЙ. На наступне питання?

________________. (Не чути)
ГОЛОВУЮЧИЙ. Добре.
П'яте питання про проект Закону про внесення змін до статті 15 Закону
України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" (щодо
призначення ...) - прошу тише, - (щодо призначення дострокової пенсії за
віком членам сім'ї осіб, які загинули, померли внаслідок поранення, контузії
та інших ушкоджень здоров'ю, одержаних під час участі у Революції
Гідності). Законопроект 7429 Денісової.
_______________. (Не чути) … можливість дострокового виходу на
пенсію для родин. Це було звернення до уряду, я так розумію, що було
звернення до Денісової. Тому, що це її ініціатива. І якщо можна, я все ж таки
треба було б заслухати представника, помічника Денісової, тому що все ж
таки можливо там щось помінялося, тому що, що ми зробили з родинами,
можливо інше.
ЛАРІНА Т.О. Доброго дня! Мене звуть Ларіна Таміла Олександрівна, я
помічник, помічник-консультант народного депутата України Денісової
Людмили Леонтіївни. Я дуже вдячна вам за те, що ви надали мені слово,
нажаль, ви розумієте, що не завжди є можливість у депутатів – авторів бути
присутніми…
ГОЛОВУЮЧИЙ. (Не чути)
ЛАРІНА Т.О. Окей. Добре. Авторами цього законопроекту є Денісова
Людмила

Леонтіївна,

Олександрович…

Єфремова

Ірина

Олексіївна,

Фаєрмак

Сергій

_______________. По суті законопроекту.
(Шум у залі)
ЛАРІНА Т.О. Добре.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Люди "Народного фронта"… (Шум у залі)
По сути, пожалуйста…
ЛАРІНА Т.О. Окей. 20 лютого ми будемо вшановувати подвиг
учасників Революції Гідності та увічнювати пам'ять героїв Небесної сотні.
Чотири роки тому мільйони українців вийшли на захист ідеалів демократії…
ГОЛОВУЮЧИЙ. Извините, по сути…
ЛАРІНА Т.О. Окей. Добре.
______________. Кому, что, как будет проходить……. и сколько. Все.
ЛАРІНА Т.О. Законопроект передбачає: отримати право членам сім'ї
дружини або чоловіки, якщо вони не взяли повторний шлюб, діти, які стали
інвалідами до досягнення повноліття, і батькам тим, хто загинув або помер
внаслідок поранень, каліцтва, контузій чи інших ушкоджень здоров'я,
одержаних під час участі у Революції Гідності. У нас…
________________. (Не чути)
ЛАРІНА Т.О. Да,

108 осіб загинули і

у нас право на такий

достроковий вихід на пенсію на зараз мають лише 63 особи.
(Загальна дискусія)

_______________. …. прохання підтримати, в принципі, має бути
Пенсійний фонд не проти, має бути ще розрахунок Мінфіна, там невеликі
суми.
______________. На рік два мільйони гривень – така сума…
_______________.(Не чути)
ГОЛОВУЮЧИЙ. Я считаю, что Людмила Леонтьевна Денисова
профессиональный человек в области пенсионного обеспечения, поэтому
предлагаю поддержать за основу и в целом данный законопроект.
БУРБАК М.Ю. З огляду на потужний авторський склад.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Від "Народного фронту" тем более….
______________. Є ще Ірина Луценко, так що представник Президента,
тобто це навіть…
_____________. Ширше.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Где Ирина Луценко? С Днем рождения!
Кто за то, чтобы принять за основу и в целом, прошу проголосовать.
Дякую. Рішення прийнято.
Так, Барна остался.
______________. Я перепрошую. Я заявляю про конфлікт інтересів при
……….
(Шум у залі)

_____________. Але просто цей законопроект…….
ГОЛОВУЮЧИЙ. Лучшие люди "Народного фронта" – за основу и в
целом, а ………
(Шум у залі)
______________. Але він просто пов'язаний з……
(Шум у залі)
ГОЛОВУЮЧИЙ. Хорошо давайте, что скажем Минсоцполитики по
этому законопроекту.
(?)ФЕДОРОВИЧ Н.В. Ми просто вважаємо, що його треба розглядати
паралельно з 7209, який ви відклали розгляд на наступний раз.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Чому?
ФЕДОРОВИЧ Н.В. Тому, що тут мова йде про ті ж, про компенсацію
на придбання автомобілів для, в принципі, частини тих осіб, які перелічені в
урядовому законопроекті.
ГОЛОВУЮЧИЙ. И возьмем Барну в соавторы. Чтобы он не обижался.
Ну, хорошо.
Кто за такое решение, чтобы объединить два законопроекта в один…
_______________.(Не чути)
ГОЛОВУЮЧИЙ. Ну хорошо, ……. депутатский…

_______________. … автомобілі. Це автомобілі, Олександр Юрійович.
Це автомобілі.
________________. (Не чути)
ГОЛОВУЮЧИЙ. Хорошо, давайте так.
Перенесем

рассмотрение

данного

вопроса

одновременно

с

рассмотрением урядового 7209. Объединим их. Может что-то выпишем, чтото такое совместное, потому что то, что мне нравится в законопроекте Барны,
там еще есть воины УПА, и это я как-то более политически к этому
отношусь, особенно на фоне, что нам запрещают в носу ковыряться. Наши
соседи. И не соседи: и заокеанские, и приграничные. Поэтому я хотел бы,
чтобы мы это пересмотрим, рассмотрим, вернее, одновременно на
следующем комитете, может выйдем на какой-то единый законопроект.
Кто за это решение: о переносе.
Дякую. Решение принято.
Комитет закрыт.
Дякую усім.

