ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Комітет у справах ветеранів, учасників бойових дій,
учасників антитерористичної операції та людей з інвалідністю

ПРОТОКОЛ ЗАСІДАННЯ № 71
14 березня 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:
Привалов Олександр
Віталійович
Свириденко Вадим
Васильович

Мальцев Ігор
Всеволодович
Пищолка Володимир
Андрійович

заступник Міністра соціальної політики
України
Уповноважений Президента України з питань
реабілітації учасників антитерористичної
операції, які одержали поранення, контузію,
каліцтво або інше захворювання під час участі
в антитерористичній операції
перший заступник голови Державної служби
України у справах ветеранів війни та
учасників антитерористичної операції
заступник начальника управління
тваринництва Міністерства аграрної політики
та продовольства України

Кучук Руслан
Миколайович

Пищолка Володимир
Андрійович
Гришук Олександр
Михайлович
Клименок Ігор
Михайлович
Доільніцин Євген
Олександрович
Старікова Наталія
Львівна

Варшава Микола
Миколайович

Єлізарова Лідія
Валеріївна

Коваленко Олексій
Лелевич
Саєнко Ірина
Вікторівна
Харьков Сергій
Володимирович
Лешо Віктор
Петрович
Попович Наталія
Василівна
Щербінін Олександр
Миколайович
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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
заступник начальника управління
тваринництва Міністерства аграрної політики
та продовольства України
державний експерт експертної групи з питань
ветеранів Міністерства соціальної політики
України
директор ДП «Агентство з ідентифікації та
реєстрації тварин»
начальник відділу стандартизації
Департаменту технічного регулювання
Міністерства економічного розвитку і торгівлі
України
заступник директора Департаменту
технічного регулювання –начальник
управління стандартизації та міжнародного
співробітництва Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України
начальник відділу технічного регулювання,
охорони праці та соціальної політики
Управління безпеки на транспорті та
технічного регулювання Міністерства
інфраструктури України
головний спеціаліст відділу технічного
регулювання, охорони праці та соціальної
політики Управління безпеки на транспорті та
технічного регулювання Міністерства
інфраструктури України
помічник-консультант народного депутата
України П.Костенка
помічник-консультант народного депутата
України О.Опанасенка
вчений секретар Асоціації зоопарків та
акваріумів України
начальник відділу у складі Управління з
особовим складом Служби безпеки України
начальник відділу у складі Управління з
особовим складом Служби безпеки України
начальник відділу гуманітарної політики
Департаменту військової освіти, науки,
соціальної та гуманітарної політики
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Міністерства оборони України
Ліпіріді Олексій
Дмитрович
Бондар Сергій
Вікторович
Войтко Олександр Володимирович

голова Громадської ради при Міністерстві
соціальної політики України
координатор Спілки війни з Росією

Макєєв Нікіта
Вікторович
Лисенко Олексій
Сергійович
Зарецька Наталія
Євгенівна

ГО «Вільний корпус Азов»

Машко Катерина

Вінниченко Костянтин

Батенко Валерій
Іванович
Греков Микола
Зубрицька Олеся
Михайлівна
Тарновецька Леся
Петрівна
Васківнюк Сергій
Миколайович
Гламазда Олена
Петрівна
Назарук Ігор
Олексійович

координатор Спілки війни з Росією

ГО «Захист і реконструкція країни»
керівник офісу - Уповноваженого Президента
України з питань реабілітації учасників
антитерористичної операції, які одержали
поранення, контузію, каліцтво або інше
захворювання під час участі в
антитерористичній операції
представник Уповноваженого Президента
України з питань реабілітації учасників
антитерористичної операції, які одержали
поранення, контузію, каліцтво або інше
захворювання під час участі в
антитерористичній операції
представник Уповноваженого Президента
України з питань реабілітації учасників
антитерористичної операції, які одержали
поранення, контузію, каліцтво або інше
захворювання під час участі в
антитерористичній операції
радник Державної служби України у справах
ветеранів війни та учасників
антитерористичної операції
ГО «Громадський рух учасників АТО та
громадян з тимчасово окупованої території
«Нова нація»
помічник-консультант народного депутата
України О.Третьякова
помічник-консультант народного депутата
України Г.Загорія
помічник-консультант народного депутата
України М.Бурбака
помічник-консультант народного депутата
України М.Бурбака
помічник-консультант народного депутата
України Ю.Шухевича

Мамонтов Ігор
Олександрович
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помічник-консультант народного депутата
України Ю.Шухевича
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Інформація голови Комітету Олександра Третьякова про результати
робочого візиту до США для налагодження співпраці з метою посилення
соціального захисту ветеранів в Україні
2. Про створення робочої групи з питань утворення Міністерства України у
справах ветеранів
Доповідає: Третьяков Олександр Юрійович –
голова Комітету
3. Про проект Закону про пенітенціарну систему (реєстр. № 7337, проект
н.д. Кожем`якіна та ін.)
Доповідає: Бурбак Максим Юрійович – перший
заступник голови Комітету
Супроводжує: Бойко Тетяна Володимирівна –
головний консультант секретаріату Комітету
4. Про проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів
України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про стандартизацію" (реєстр. №
7123, Урядовий законопроект)
Доповідає: Старікова Наталія Львівна – заступник
директора Департаменту технічного регулювання –
начальник управління стандартизації та міжнародного
співробітництва Міністерства економічного розвитку і
торгівлі України
Супроводжує: Білошапка Тамара Іванівна – головний
консультант секретаріату Комітету
5. Про проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо впровадження ідентифікації та реєстрації тварин з метою посилення
відповідального поводження з ними (реєстр. № 7267, проект н.д. О.Опанасенка та
ін.)
Доповідає: за дорученням автора –
Саєнко Ірина Вікторівна - помічник-консультант
народного депутата України О.Опанасенка
Супроводжує: Степіна Ірина Григорівна – головний
консультант секретаріату Комітету
1. СЛУХАЛИ:
Інформацію голови Комітету Олександра Третьякова про результати
робочого візиту до США для налагодження співпраці з метою посилення
соціального захисту ветеранів в Україні (звіт додається).
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2. СЛУХАЛИ:
Інформацію голови Комітету Олександра Третьякова про створення робочої
групи з питань утворення Міністерства України у справах ветеранів.
ВИСТУПИЛИ: Бурбак М.Ю.,
Рибчинський Є.Ю., Шухевич Ю-Б.Р.

Гаврилюк

М.В.,

Загорій

Г.В.,

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 6 (одноголосно),
«проти» - 0,
«утрималися» - 0.
ВИРІШИЛИ: 1) створити робочу групу для напрацювання пропозицій для
Кабінету Міністрів України щодо утворення Міністерства у справах ветеранів
України із залученням представників Кабінету Міністрів України, громадських
організацій та експертів;
2) пропозиції до персонального складу робочої групи приймати до
26.03.2018;
3) секретаріату Комітету оприлюднити на сайті Комітету інформацію щодо
утворення робочої групи із зазначенням порядку подання пропозицій до
персонального складу робочої групи (рішення додається).
3. СЛУХАЛИ:
Інформацію першого заступника голови Комітету Бурбака Максима
Юрійовича про перенесення на одне з наступних засідань Комітету проекту Закону
про пенітенціарну систему (реєстр. № 7337).
ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 6 (одноголосно),
«проти» - 0,
«утрималися» - 0.
ВИРІШИЛИ: перенести розгляд законопроекту на одне з наступних
засідань Комітету.
4. СЛУХАЛИ:
Інформацію заступника директора Департаменту технічного регулювання –
начальника управління стандартизації та міжнародного співробітництва
Міністерства економічного розвитку і торгівлі України Старікової Наталії Львівни
про проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України у
зв'язку з прийняттям Закону України "Про стандартизацію" (реєстр. № 7123).
ВИСТУПИЛИ: Шамбір Н.В, Привалов О.В., Бурбак М.Ю.
ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 6 (одноголосно),
«проти» - 0,
«утрималися» - 0.
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ВИРІШИЛИ: 1. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону про
внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Закону
України «Про стандартизацію» (реєстр. № 7123), поданий Кабінетом Міністрів
України, за результатами розгляду в першому читанні прийняти за основу.
2. Рішення Комітету направити до Комітету Верховної Ради України з
питань промислової політики та підприємництва, який визначено головним з його
опрацювання (рішення додається).
5. СЛУХАЛИ:
Інформацію
помічника-консультанта
народного
депутата
України
О.Опанасенка Саєнко Ірини Вікторівни про проект Закону про внесення змін до
деяких законодавчих актів України щодо впровадження ідентифікації та реєстрації
тварин з метою посилення відповідального поводження з ними (реєстр. № 7267).
ВИСТУПИЛИ: Бурбак М.Ю., Шухевич Ю-Б.Р., Рибчинський Є.Ю.,
Загорій Г.В., Коваленко О.Л., Третьяков О.Ю.
ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 6 (одноголосно),
«проти» - 0,
«утрималися» - 0.
ВИРІШИЛИ: 1. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону
України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
впровадження ідентифікації та реєстрації тварин з метою посилення
відповідального поводження з ними (реєстр. № 7267 доопрацьований від
22.01.2018), поданий народним депутатом України Опанасенком О.В. та іншими
народними депутатами України, за результатами розгляду у першому читанні
повернути суб’єктам права законодавчої ініціативи на доопрацювання.
2. Направити рішення до Комітету Верховної Ради України з питань
екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської
катастрофи.
3. Звернутися до Кабінету Міністрів України з проханням опрацювати
питання щодо внесення відповідних змін до підзаконних нормативно-правових
актів, зокрема, з метою захисту прав осіб з інвалідністю з суттєвими порушеннями
зору щодо їх безпечного і безперешкодного доступу разом із собаками-поводирями
до міського електричного транспорту, громадських місць, а також щодо
впровадження ідентифікації та реєстрації домашніх тварин (рішення додається).
Голова Комітету

О.ТРЕТЬЯКОВ

Секретар засідання,
заступник голови Комітету

М.ГАВРИЛЮК

