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Комітет у справах ветеранів, учасників бойових дій, 

учасників антитерористичної операції та людей з інвалідністю 

 

 

 

 

ПРОТОКОЛ ЗАСІДАННЯ № 69 

 

 

26 лютого 2018 року 

 

 

(вул.Банкова, 6/8, кім.319, о 14.00) 

 

 

 

 

 

Головує: Третьяков О.Ю. – голова Комітету. 

 

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

Шухевич Ю-Б.Р. 

 

Відсутні: Бойко Ю.А., Рибчинський Є.Ю. 

  

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

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

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

Хмара С.М. 

 

Запрошені на засідання Комітету: 

Барна Олег  

Степанович 

народний депутат України 

Іванкевич Віктор  

Вікторович 

державний секретар Міністерства 

соціальної політики України 

Шпак Аліна  

Володимирівна  

 

перший заступник 

Голови Українського інституту 

національної пам’яті  

Мальцев Ігор  

Всеволодович  

перший заступник голови Державної 

служби України у справах ветеранів 
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 війни та учасників антитерористичної 

операції 

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 

Діденко Сергій  

Олексійович 

директор Департаменту видатків 

бюджету соціальної сфери 

Міністерства фінансів України 

Гарц Інна  

Володимирівна  

начальник відділу охорони здоров’я 

Міністерства фінансів України 

Бондаренко Андрій  

Володимирович 

начальник відділу освіти Міністерства 

фінансів України 

Рябенко Сергій  

Вікторович  

 

начальник відділу правового 

забезпечення Українського інституту 

національної пам’яті 

Лутак Віталій  

Анатолійович  

 

головний спеціаліст Департаменту 

вищої освіти Міністерства освіти і 

науки України 

Гриненко Альона  

Євгенівна  

прокурор відділу представництва 

інтересів громадянина або держави, 

протидії корупції у військовій сфері та 

оборонно-промисловому комплексі 

Головної військової прокуратури 

Генеральної прокуратури України 

Верба Андрій  

Сергійович  

 

прокурор відділу правового аналізу 

управління правового забезпечення 

Генеральної прокуратури України 

Шостак Людмила  

Йосипівна  

заступник начальника Управління 

охорони здоров’я та реабілітації 

Міністерства внутрішніх справ 

України 

Шандурський Валерій  

Петрович  

 

начальник служби військово-

соціальної роботи управління по 

роботі з особовим складом Головного 

управління Національної гвардії 

України 

Дєдушев Антон  старший офіцер лікувально-
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Павлович профілактичного відділу військово-

медичного управління Національної 

гвардії України 

Скрипник Василь  

Анатолійович 

заступник начальника медичного 

центру Служби зовнішньої розвідки 

Волоха Валентин  

Григорович  

 

заступник директора Департаменту, 

начальник управління охорони 

здоров’я Адміністрації Державної 

прикордонної служби України 

Алєксєєв Сергій  

Васильович  

заступник начальника лікувально-

профілактичного відділу  

Адміністрації Державної 

прикордонної служби України 

Цілюрик Олександр  

Миколайович  

начальник центру обліку і роботи з 

учасниками АТО Адміністрації 

Державної прикордонної служби 

України 

Лелека Василь  

Устимович  

головний спеціаліст Медичного 

відділу Адміністрації Державної 

спеціальної служби транспорту 

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 

Лешо Віктор  

Петрович   

 

начальник відділу у складі Управління 

з особовим складом Служби безпеки 

України 

Попович Наталія  

Василівна  

 

начальник відділу у складі Управління 

з особовим складом Служби безпеки 

України 

Курганський Юрій  

Миколайович  

заступник начальника управління 

правового забезпечення Служби 

безпеки України 

Завалецький Вадим  

Васильович 

перший заступник начальника 

військово-медичного управління 

Служби безпеки України 

Щербінін Олександр  

Миколайович  

 

начальник відділу гуманітарної 

політики Департаменту військової 

освіти, науки, соціальної та 

гуманітарної політики Міністерства 

оборони України 

Охонько Олександр  

Васильович  

тво начальника Головного військово-

медичного управління Міністерства 

оборони України 
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Стеценко Юрій  

Павлович 

ГО «Всеукраїнське об’єднання 

учасників бойових дій» 

Костюк Євген  

Сергійович  

помічник –консультант народного 

депутата України Ю.Левченка  

Макєєв Нікіта  

Вікторович  

ГО «Вільний корпус Азов» 

Лисенко Олексій  

Сергійович  

представник ГО «Захист і 

реконструкція країни» 

Зубрицька Олеся  

Михайлівна 

помічник-консультант народного 

депутата України О.Третьякова 

Тарновецька Леся  

Петрівна 

помічник-консультант народного 

депутата України Г.Загорія 
 

 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Про проект Закону 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 Комітетом на основі проекту Закону реєстр. № 7442) 

 Доповідає: Шамбір Наталія Василівна – керівник 

секретаріату Комітету 

Супроводжує: Бойко Тетяна Володимирівна – 

головний консультант секретаріату Комітету 

 

2. Про проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо удосконалення процедури реабілітації жертв репресій 

комуністичного тоталітарного режиму 1917 - 1991 років (реєтр. № 6574, друге 

читання) 

 Доповідає: Третьяков Олександр Юрійович – 

голова Комітету 

Супроводжує: Мельничук Наталія Петрівна – 

заступник керівника секретаріату Комітету 

 

3. Про проект Закону про внесення зміни до Закону України "Про 

реабілітацію інвалідів України" щодо встановлення групи інвалідності 

учасникам антитерористичної операції (реєстр. № 7161, друге читання) 

 Доповідає: Шамбір Наталія Василівна 

Супроводжує: Білошапка Тамара Іванівна – головний 

консультант секретаріату Комітету 

 

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

державної підтримки учасників бойових дій та їхніх дітей для здобуття 

професійно-технічної та вищої освіти (реєстр. № 6298, проект н.д. О.Третьякова 

та ін.) 



 5 

 Доповідає: Третьяков Олександр Юрійович – автор  

Супроводжує: Бойко Тетяна Володимирівна 

 

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

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

законопроект) 

 

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: Іванкевич Віктор Вікторович – державний 

секретар Міністерства соціальної політики України 

Супроводжує: Білошапка Тамара Іванівна 

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) 

 Доповідає: Барна Олег Степанович – автор 

Супроводжує: Мельничук Наталія Петрівна 

 

 

1. СЛУХАЛИ:  
Інформацію керівника секретаріату Комітету Шамбір Наталії Василівни про 

проект Закону 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 

Комітетом на основі проекту Закону реєстр. № 7442). 

 

ВИСТУПИЛИ: Курганський Ю.М., Іванкевич В.В., Діденко С.О.,   

Третьяков О.Ю. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  «за» - 5 (одноголосно) 

                                «проти» - 0,  

                                «утрималися» - 0.  

 

ВИРІШИЛИ: рекомендувати Верховній Раді України проект Закону 

України про внесення зміни 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, за 

результатами розгляду в першому читанні прийняти за основу (рішення додається). 

 

 

2. СЛУХАЛИ: 

Інформацію голови Комітету Третьякова Олександра Юрійовича про проект 

Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 
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удосконалення процедури реабілітації жертв репресій комуністичного 

тоталітарного режиму 1917 - 1991 років (реєтр. № 6574, друге читання) 

 

ВИСТУПИЛИ:  Шпак А.В., Верба А.С., Шухевич Ю-Б.Р., Барна О.С., 

Шамбір Н.В. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  «за» - 5 (одноголосно), 

                                           «проти» - 0,  

                                 «утрималися» - 0. 

 

ВИРІШИЛИ: схвалити порівняльну таблицю до проекту Закону України 

про внесення змін до деяких законодавчих актів України  щодо удосконалення 

процедури реабілітації жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917 

- 1991 років  (реєстр. № 6574), підготовлену для розгляду його у другому читанні, 

та рекомендувати Верховній Раді України прийняти зазначений законопроект в 

другому читанні та в цілому як Закон (рішення додається). 

 

 

3. СЛУХАЛИ: 

Інформацію керівника секретаріату Комітету Шамбір Наталії Василівни про 

проект Закону про внесення зміни до Закону України "Про реабілітацію інвалідів 

України" щодо встановлення групи інвалідності учасникам антитерористичної 

операції (реєстр. № 7161, друге читання). 

 

ВИСТУПИЛИ: Шухевич Ю-Б.Р., Барна О.С., Алєксєєв С.В., Бурбак М.Ю., 

Загорій Г.В., Гаврилюк М.В., Василенко Л., Іванкевич В.В., Третьяков О.Ю. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  «за» - 5 (одноголосно), 

                                «проти» - 0,  

                                «утрималися» - 0. 

 

ВИРІШИЛИ: схвалити порівняльну таблицю до проекту Закону України 

про внесення зміни до Закону України «Про реабілітацію інвалідів України» щодо 

встановлення групи інвалідності учасникам антитерористичної операції (реєстр. № 

7161), підготовлену для розгляду його у другому читанні, та рекомендувати 

Верховній Раді України прийняти зазначений законопроект в другому читанні та в 

цілому як Закон (рішення додається). 

 

 

4. СЛУХАЛИ: 

Інформацію співавтора законопроекту Третьякова Олександра Юрійовича 

про проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо державної 

підтримки учасників бойових дій та їхніх дітей для здобуття професійно-технічної 

та вищої освіти (реєстр. № 6298). 

 

ВИСТУПИЛИ: Іванкевич В.В., Шамбір Н.В. 
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ГОЛОСУВАЛИ:  «за» - 5 (одноголосно), 

                                «проти» - 0,  

                                «утрималися» - 0. 

 

ВИРІШИЛИ: проект Закону України про внесення змін до деяких законів 

України щодо державної підтримки учасників бойових дій та їхніх дітей для 

здобуття професійно-технічної та вищої освіти (реєстр. № 6298), поданий 

народними депутатами України  Третьяковим О.Ю., Бурбаком М.Ю., Загорієм Г.В., 

Гаврилюком М.В., Шухевичем Ю-Б.Р., Рибчинським Є.Ю., Яніцьким В.П. та 

Кобцевим М.В., за результатами розгляду в першому читанні прийняти за основу і 

в цілому як Закон з урахуванням таких правок:  

1) назву законопроекту після слів «учасників бойових дій» доповнити 

словами «осіб з інвалідністю внаслідок війни»; 

2) пункти 1-4 розділу I законопроекту доповнити: 

а)  словами «а після слів «до закінчення» доповнити словами «такими 

дітьми»; 

б) нормами, якими передбачити право на державну цільову підтримку для 

здобуття професійно-технічної та вищої освіти у державних та комунальних 

навчальних закладах особам з інвалідністю внаслідок війни та їхнім дітям;  

3) в пунктах 2-4 розділу І законопроекту після слів «частини першої» 

доповнити словом і цифрою «статті 6»; 

4) термін набрання чинності Законом визначити з 01.01.2019 року; 

5) порівняльна таблиця правок додається. 

2. Доручити Комітету  спільно з Головним юридичним управлінням Апарату 

Верховної Ради України внести відповідні техніко-юридичні правки (рішення 

додається). 

 

 

5. СЛУХАЛИ: 

Інформацію державного секретаря Міністерства соціальної політики України 

Іванкевича Віктора Вікторовича про проекти Законів України: про внесення змін 

до деяких законів України (щодо соціального захисту осіб з інвалідністю) (реєстр. 

№ 7209) та про внесення змін до деяких законів України щодо соціального захисту 

осіб з інвалідністю  (реєстр. № 7209-1). 

 

ВИСТУПИЛИ: Бурбак М.Ю., Загорій Г.В., Барна О.С., Третьяков О.Ю. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  «за» - 5 (одноголосно), 

                                «проти» - 0,  

                                «утрималися» - 0. 

 

ВИРІШИЛИ: перенести прийняття рішення на одне з наступних засідань 

Комітету. 
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6. СЛУХАЛИ: 

Інформацію автора законопроекту Барни Олега Степановича 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: Бурбак М.Ю., Загорій Г.В.,Третьяков О.Ю. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  «за» - 5 (одноголосно), 

                                «проти» - 0,  

                                «утрималися» - 0. 

 

ВИРІШИЛИ: перенести прийняття рішення на одне з наступних засідань 

Комітету. 

 

 

 

Голова Комітету                                                      О.ТРЕТЬЯКОВ     

 

 

 

Секретар засідання, 

заступник голови Комітету                                   М.ГАВРИЛЮК  


