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Комітет у справах ветеранів, учасників бойових дій, 

учасників антитерористичної операції та людей з інвалідністю 

 

 

 

 

ПРОТОКОЛ ЗАСІДАННЯ № 67 

 

 

7  лютого 2018 року 

 

 

(вул.Банкова, 6/8, кім.319, о 15.00) 

 

 

 

 

 

Головує: Третьяков О.Ю. – голова Комітету. 

 

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

Рибчинський Є.Ю., Шухевич Ю-Б.Р. 

 

Відсутні: Бойко Ю.А.  

  

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

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

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

Хмара С.М. 

 

Запрошені на засідання Комітету: 

Яриніч Костянтин  

Володимирович 

народний депутат України 

Федорович Наталія  

Володимирівна 

заступник Міністра соціальної 

політики України 

Машкін Владислав  

Геннадійович  

заступник Голови правління 

Пенсійного фонду України 

Тарасова  Олександра  

Станіславівна 

начальник Управління у справах 

ветеранів та учасників АТО 

Міністерства соціальної політики 

України 
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Руденко Валентина  

Іванівна  

 

заступник начальника відділу 

Управління соціальної політики 

Департаменту гуманітарної та 

соціальної політики Секретаріату 

Кабінету Міністрів України 

Кудін Валентина  

Анатоліївна  

 

генеральний директор Директорату 

розвитку соціального страхування та 

пенсійного забезпечення  Міністерства 

соціальної політики України 

Полякова Оксана  

Юріївна  

директор Департаменту соціального 

захисту осіб з інвалідністю 

Міністерства соціальної політики 

України 

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 

Крентовський Микола  

Станіславович  

 

заступник директора Департаменту – 

начальник управління медико-

соціальної допомоги населенню 

Медичного департаменту 

Міністерства охорони здоров'я 

України 

Перепелична Рената  

Ярославівна  

 

головний спеціаліст   Відділу 

експертизи тимчасової та стійкої 

втрати працездатності Управління 

медико-соціальної допомоги 

населенню Медичного департаменту 

Міністерства охорони здоров'я 

України 

Охонько Олександр  

Васильович 

тво начальника Головного військово-

медичного управління Міністерства 

оборони України 

Гулай Анатолій  

Миколайович  

 

головний спеціаліст Головного 

військово-медичного управління 

Міністерства оборони України 

Шостак Людмила  

Йосипівна 

заступник начальника Управління 

охорони здоровʼя та реабілітації 

Міністерства внутрішніх справ 

України 

Шандурський Валерій  

Петрович 

начальник служби військово-

соціальної роботи управління по 

роботі з особовим складом Головного 
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управління Національної гвардії 

України 

Дєдушев Антон  

Павлович 

старший офіцер лікувально-

профілактичного відділу військово-

медичного управління Національної 

гвардії України 

Забела Володимир  

Юрійович  

 

заступник директора виконавчої 

дирекції Фонду соціального 

страхування України 

Слєпєнков Сергій  

Володимирович 

заступник директора Департаменту 

медичних та соціальних послуг 

виконавчої дирекції Фонду 

соціального страхування України 

Лисенко Олексій  

Сергійович 

представник ГО «Захист і 

реконструкція країни» 

Буйволюк Олександр  

Васильович  

представник громадськості 

Ліпіріді Олексій  

Дмитрович  

голова Громадської ради при 

Міністерстві соціальної політики 

України 

Янчевська Анна  

Володимирівна  

координатор Центрів допомоги 

учасникам АТО 

Сидоренко Павло  

Володимирович 

 

член Ініціативної групи осіб, 

постраждалих під час подій на 

Майдані 

Зубрицька Олеся  

Михайлівна 

помічник-консультант народного 

депутата України О.Третьякова 

Тарновецька Леся  

Петрівна 

помічник-консультант народного 

депутата України Г.Загорія 
 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Про обрання секретаря засідань Комітету на восьму сесію Верховної Ради 

України восьмого скликання 

 Доповідає: Третьяков Олександр Юрійович – голова 

Комітету 

Супроводжує: Шамбір Наталія Василівна – керівник 

секретаріату Комітету 

 

2. Про підвищення рівня пенсійного забезпечення колишніх 

військовослужбовців 

 Доповідає: Кудін Валентина Анатоліївна – 

генеральний директор Директорату розвитку 

соціального страхування та пенсійного забезпечення 

Міністерства соціальної політики України 

Супроводжує: Мельничук Наталія Петрівна – 
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заступник керівника секретаріату Комітету 

 

3. 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 посилення 

соціального захисту учасників антитерористичної операції, учасників Революції 

Гідності та членів сімей загиблих таких осіб» щодо прийняття Кабінетом 

Міністрів України нормативно-правових актів, необхідних для реалізації цього 

Закону, та приведення нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом 

 Доповідає: Тарасова Олександра Станіславівна – 

начальник Управління у справах ветеранів та 

учасників АТО Міністерства соціальної політики 

України 

Супроводжує: Мельничук Наталія Петрівна 

 

4. Про проект Закону про внесення змін до деяких законів України (щодо 

соціального захисту осіб з інвалідністю) (реєстр. № 7209, Урядовий 

законопроект) 

 Доповідає: Федорович Наталія Володимирівна – 

заступник Міністра соціальної політики України 

Супроводжує: Білошапка Тамара Іванівна – головний 

консультант секретаріату Комітету 

 

Про проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо 

соціального захисту осіб з інвалідністю  (реєстр. № 7209-1, проект н.д. 

Н.Королевської та Ю.Солода) 

 Доповідає: Третьяков Олександр Юрійович – голова 

Комітету 

Супроводжує: Білошапка Тамара Іванівна 

 

5. Про проект Закону про внесення зміни до Закону України "Про статус 

ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" щодо посилення соціального 

захисту військовослужбовців, які стали інвалідами внаслідок поранення, 

контузії, каліцтва, або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в 

антитерористичній операції (реєстр. № 7442, Урядовий законопроект) 

 Доповідає: Охонько Олександр Васильович – тво 

начальника Головного військово-медичного 

управління Міністерства оборони України 

Супроводжує: Бойко Тетяна Володимирівна – 

головний консультант секретаріату Комітету 

 

6. Про проект Закону про внесення змін до Закону України "Про статус 

ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" (щодо забезпечення 

автомобілями деяких категорій осіб з інвалідністю) (реєстр. № 7289, проект н.д. 

О.Барни) 
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 Доповідає: Шамбір Наталія Василівна – керівник 

секретаріату Комітету 

Супроводжує: Мельничук Наталія Петрівна 

 

7. Про проект Закону про внесення зміни до статті 115 Закону України 

"Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" щодо призначення 

дострокової пенсії за віком членам сімей осіб, які загинули (померли) внаслідок 

поранення, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров'я, одержаних під час 

участі в Революції Гідності (реєстр. № 7429, проект н.д. Л.Денісової та ін.) 

 Доповідає: за дорученням автора – Ларіна Таміла 

Олександрівна – помічник-консультант народного 

депутата України Л.Денісової 

Супроводжує: Білошапка Тамара Іванівна 

 

 

1. СЛУХАЛИ:  

Інформацію голови Комітету Третьякова Олександра Юрійовича про обрання 

секретаря засідань Комітету на восьму сесію Верховної Ради України восьмого 

скликання. 

 

ВИСТУПИЛИ: Бурбак М.Ю., Шухевич Ю-Б.Р., Загорій Г.В. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  «за» - 5 (Бурбак М.Ю., Загорій Г.В., Рибчинський Є.Ю.,        

Третьяков О.Ю., Шухевич Ю-Б.Р.), 

                                «проти» - 0,  

                                «утрималися» - 1 (Гаврилюк М.В.). 

 

ВИРІШИЛИ: на восьму сесію Верховної Ради України восьмого скликання 

обрати секретарем засідань Комітету заступника голови Комітету Гаврилюка 

Михайла Віталійовича. 

 

 

2. СЛУХАЛИ: 

Інформацію генерального директора Директорату розвитку соціального 

страхування та пенсійного забезпечення Міністерства соціальної політики України 

Кудін Валентини Анатоліївни про підвищення рівня пенсійного забезпечення 

колишніх військовослужбовців. 

 

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

Третьяков О.Ю. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  «за» - 6 (одноголосно), 

                                           «проти» - 0,  

                                 «утрималися» - 0. 

 

ВИРІШИЛИ: 1.  Питання щодо підвищення рівня пенсійного забезпечення 

колишніх військовослужбовців тримати на постійному контролі. 
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2. Звернутись до Голови Верховної Ради України Парубія А.В. 

з проханням запрошувати представників Комітету у справах ветеранів, учасників 

бойових дій, учасників антитерористичної операції та людей з інвалідністю на 

відповідні зустрічі з колишніми військовослужбовцями з питання їхнього 

пенсійного забезпечення.  

 

 

3. СЛУХАЛИ: 

Інформацію начальника Управління у справах ветеранів та учасників АТО 

Міністерства соціальної політики України Тарасової Олександри Станіславівни 

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 посилення соціального 

захисту учасників антитерористичної операції, учасників Революції Гідності та 

членів сімей загиблих таких осіб» щодо прийняття Кабінетом Міністрів України 

нормативно-правових актів, необхідних для реалізації цього Закону, та приведення 

нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом. 

 

ВИСТУПИЛИ: Бурбак М.Ю., Яриніч К.В., Кудін В.А., Сидоренко П.В., 

Шухевич Ю-Б.Р., Федорович Н.В., Рибчинський Є.Ю., Третьяков О.Ю. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  «за» - 6 (одноголосно), 

                                «проти» - 0,  

                                «утрималися» - 0. 

 

ВИРІШИЛИ: 1. Взяти до уваги інформацію Міністерства соціальної 

політики України, Міністерства охорони здоров’я України та Пенсійного фонду 

України щодо стану реалізації пункту 3 Прикінцевих положень Закону України 

«Про внесення змін до Закону "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 

захисту" щодо посилення соціального захисту учасників антитерористичної 

операції, учасників Революції Гідності та членів сімей загиблих таких осіб» № 2203 

від 14.11.2017. 

2. Звернутися до Кабінету Міністрів України з вимогою невідкладно вжити 

заходів для забезпечення своєчасного введення в дію Закону № 2203 від 14.11.2017. 

3. Питання щодо стану реалізації Закону України «Про внесення змін до 

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

посилення соціального захисту учасників антитерористичної операції, учасників 

Революції Гідності та членів сімей загиблих таких осіб» № 2203 від 14.11.2017  

тримати на постійному контролі. 

 

 

4. СЛУХАЛИ: 

Інформацію заступника Міністра соціальної політики України Федорович 

Наталії Володимирівни про проект Закону про внесення змін до деяких законів 

України (щодо соціального захисту осіб з інвалідністю) (реєстр. № 7209). 
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ВИСТУПИЛИ: Полякова О.Ю., Бурбак М.Ю., Шухевич Ю-Б.Р.,      

Третьяков О.Ю. 

 

 

СЛУХАЛИ: 

Інформацію голови Комітету Третьякова Олександра Юрійовича про 

перенесення проекту Закону про внесення змін до деяких законів України щодо 

соціального захисту осіб з інвалідністю на підставі відповідного прохання автора 

законопроекту (реєстр. № 7209-1). 

 

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

 

ГОЛОСУВАЛИ:  «за» - 6 (одноголосно), 

                                «проти» - 0,  

                                «утрималися» - 0. 

 

ВИРІШИЛИ: перенести розгляд законопроектів на одне з наступних 

засідань Комітету. 

 

 

5. СЛУХАЛИ: 

Інформацію тимчасово виконуючого обов’язків  начальника Головного 

військово-медичного управління Міністерства оборони України Охонька 

Олександра Васильовича про проект Закону про внесення зміни до Закону України 

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

соціального захисту військовослужбовців, які стали інвалідами внаслідок 

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

участі в антитерористичній операції (реєстр. № 7442). 

 

ВИСТУПИЛИ: Бурбак М.Ю., Шостак Л.Й., Третьяков О.Ю. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  «за» - 6 (одноголосно), 

                                «проти» - 0,  

                                «утрималися» - 0. 

 

ВИРІШИЛИ: рекомендувати Верховній Раді України проект Закону 

України про внесення зміни до Закону України “Про статус ветеранів війни, 

гарантії їх соціального захисту” щодо посилення соціального захисту 

військовослужбовців, які стали інвалідами внаслідок поранення, контузії, каліцтва 

або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній 

операції (реєстр. № 7442 від 26.12.2017 року), поданий Кабінетом Міністрів 

України, за результатами розгляду в першому читанні повернути суб’єкту права 

законодавчої ініціативи на доопрацювання, та прийняти за основу та в цілому 

проект Закону України про внесення змін до статті 13 Закону України “Про статус 

ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” щодо посилення соціального 

захисту окремих категорій осіб з інвалідністю внаслідок війни, доопрацьований 

народними депутатами – членами Комітету на основі законопроекту за            

реєстр.№ 7442 (рішення додається). 
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6. СЛУХАЛИ: 

Інформацію керівника секретаріату Комітету Шамбір Наталії Василівни про 

проект Закону про внесення змін до Закону України "Про статус ветеранів війни, 

гарантії їх соціального захисту" (щодо забезпечення автомобілями деяких 

категорій осіб з інвалідністю) (реєстр. № 7289). 

 

ВИСТУПИЛИ: Федорович Н.В., Бурбак М.Ю., Третьяков О.Ю. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  «за» - 6 (одноголосно), 

                                «проти» - 0,  

                                «утрималися» - 0. 

 

ВИРІШИЛИ: перенести розгляд питання на одне з наступних засідань 

Комітету у зв’язку з відсутністю автора законопроекту. 

 

 

7. СЛУХАЛИ: 

Інформацію помічника-консультанта народного депутата України 

Л.Денісової Ларіної Таміли Олександрівна про проект Закону про внесення зміни 

до статті 115 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне 

страхування" щодо призначення дострокової пенсії за віком членам сімей осіб, які 

загинули (померли) внаслідок поранення, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень 

здоров'я, одержаних під час участі в Революції Гідності (реєстр. № 7429). 

 

ВИСТУПИЛИ: Бурбак М.Ю., Третьяков О.Ю. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  «за» - 6 (одноголосно), 

                                «проти» - 0,  

                                «утрималися» - 0. 

 

ВИРІШИЛИ: рекомендувати Верховній Раді України проект Закону про 

внесення зміни до статті 115 Закону України «Про загальнообов'язкове державне 

пенсійне страхування» щодо призначення дострокової пенсії за віком членам сімей 

осіб, які загинули (померли) внаслідок поранення, каліцтва, контузії чи інших 

ушкоджень здоров'я, одержаних під час участі в Революції Гідності (реєстр.           

№ 7429), поданий народними депутатами України Денісовою Л.Л., Єфремовою І.О. 

та іншими народними депутатами України, за результатами розгляду в першому 

читанні прийняти за основу і в цілому як Закон з урахуванням такої поправки: в 

абзаці 2 розділу I законопроекту слова «діти, які стали інвалідами до досягнення 

повноліття» замінити словами «діти, які стали особами з інвалідністю до 

досягнення повноліття», яка обумовлена необхідністю її приведення до прийнятого 

Верховною Радою України Закону України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо підвищення пенсій» № 2148-VIII від 03.10.2017.    

 

Голова Комітету                                                      О.ТРЕТЬЯКОВ     

 

Секретар засідання, 

заступник голови Комітету                                   М.ГАВРИЛЮК  


