ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

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

ПРОТОКОЛ ЗАСІДАННЯ № 73
від 18 квітня 2018 року
(вул.Банкова, 6/8, кім.319, о 15.00)

Головує: Третьяков О.Ю. – голова Комітету.
Присутні
члени
Рибчинський Є.Ю.

Комітету:

Бурбак

М.Ю.,

Гаврилюк

М.В.,

Відсутні: Бойко Ю.А., Загорій Г.В., Шухевич Ю-Б.Р. (лікарняний).
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:
Федорович Наталія
Володимирівна
Марченко Вячеслав
Станіславович
Куйбіда Василь
Степанович

заступник Міністра соціальної політики
України
заступник голови Державної служби України
у справах ветеранів війни та учасників
антитерористичної операції
президент Національної академії державного
управління при Президентові України

Голубенко Тетяна
Григорівна
Кривда Юрій
Миколайович

Заря Андрій
Федорович

Варшава Микола
Миколайович

Ченчик Андрій
Миколайович
Юсіна Лідія
Борисівна

Курій Олександр
Олександрович

Шикета Микола
Федорович
Кучук Руслан
Миколайович

Сізик Світлана
Олександрівна

2
заступник директора Департаменту державної
соціальної допомоги Міністерства соціальної
політики України
керівник відділу з питань цивільного
контролю над Воєнною організацією і
правоохоронними органами Секретаріату
Уповноваженого Верховної Ради України з
прав людини
заступник начальника управління- начальник
відділу моніторингу, експлуатації та
утримання житлового фонду Департаменту
систем життєзабезпечення та житлового
фонду Міністерства регіонального розвитку,
будівництва та житлово-комунального
господарства України
начальник відділу технічного регулювання,
охорони праці та соціальної політики
Управління безпеки на транспорті та
технічного регулювання Міністерства
інфраструктури України
начальник відділу транспортної безпеки та
цивільного захисту Управління безпеки на
транспорті та технічного регулювання
Міністерства інфраструктури України
головний спеціаліст відділу розвитку міського
електричного транспорту Департаменту
стратегічного розвитку дорожнього ринку та
автомобільних перевезень Міністерства
інфраструктури України
головний спеціаліст відділу соціального
захисту ветеранів, жертв нацистських
переслідувань та політичних репресій
Управління у справах ветеранів та учасників
АТО Міністерства соціальної політики
України
прокурор відділу правового аналізу
управління правового забезпечення
Генеральної прокуратури України
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
відділ соціального та пенсійного
забезпечення Міністерства фінансів України

Черняк Сергій
Іванович

Ільєнко Сергій
Олександрович
Ботнаренко Олексій
Миколайович
Давиденко Дмитро
Васильович
Попович Наталія
Василівна
Щербінін Олександр
Миколайович
Кучеренко Сергій
Анатолійович
Козак Сергій
Ілларіонович
Миколюк Назар
Миронович
Василенко Леся
Володимирівна
Гогусь Олександр
Васильович
Батенко Валерій
Іванович
Греков Микола
Зубрицька Олеся
Михайлівна
Тарновецька Леся
Петрівна
Васківнюк Сергій
Миколайович

3
заступник начальника управління - начальник
Відділу експертизи тимчасової та стійкої
втрати працездатності Управління медикосоціальної допомоги окремим категоріям
громадян Медичного департаменту
Міністерства охорони здоров'я України
начальник служби з питань розгляду
матеріалів з питань надання статусу учасника
бойових дій Управління кадрової роботи
Національної гвардії України
тво начальника управління у справах
учасників АТО Міністерства внутрішніх
справ України
заступник начальника відділу Департаменту
кадрового забезпечення Національної поліції
України
начальник відділу у складі Управління з
особовим складом Служби безпеки України
начальник відділу гуманітарної політики
Департаменту військової освіти, науки,
соціальної та гуманітарної політики
Міністерства оборони України
начальник відділу соціальної політики
Міністерства оборони України
ГО «Асоціація Ветеранів АТО України»
представник Асоціації міст України
керівник ГО «Юридична сотня»
консультант апарату Прем’єр-міністра
України Гройсмана В.Б.
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

Гламазда Олена
Петрівна

4
помічник-консультант народного депутата
України М.Бурбака

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Про запровадження в Національній академії державного управління при
Президентові України курсу підготовки учасників антитерористичної операції до
подальшої їх роботи в органах державної влади
Доповідає: Третьяков Олександр Юрійович – голова
Комітету
Супроводжує: Бойко Тетяна Володимирівна –
головний консультант секретаріату Комітету
2. Про проект Закону про внесення змін до законодавчих актів України
щодо соціального захисту постраждалих учасників Революції Гідності та деяких
інших осіб (реєстр. № 8201, проект н.д. О.Третьякова та ін.)
Доповідає: Шамбір Наталія Василівна – керівник
секретаріату Комітету
Супроводжує: Мельничук Наталія Петрівна –
заступник керівника секретаріату Комітету
3. Про проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо надання статусу та соціальних гарантій окремим особам із числа
учасників антитерористичної операції (реєстр. № 8227,проект н.д. О.Третьякова та
ін.)
Доповідає: Шамбір Наталія Василівна
Супроводжує: Бойко Тетяна Володимирівна
4. Питання щодо реалізації права на пільговий проїзд ветеранів війни та осіб
з інвалідністю з урахуванням постанови Кабінету Міністрів України від 14
березня 2018 р. № 197
Доповідає: Шамбір Наталія Василівна
Супроводжує: Мельничук Наталія Петрівна
5. Про стан виконання бюджетних програм щодо забезпечення житлом
учасників антитерористичної операції та деяких інших категорій осіб
Доповідає: Шамбір Наталія Василівна
Супроводжує: Бойко Тетяна Володимирівна
1. СЛУХАЛИ:
Інформацію голови Комітету Третьякова Олександра Юрійовича про
запровадження в Національній академії державного управління при Президентові
України курсу підготовки учасників антитерористичної операції до подальшої їх
роботи в органах державної влади.
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ВИСТУПИЛИ: Куйбіда В.С.
ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 5 (одноголосно),
«проти» - 0,
«утрималися» - 0.
ВИРІШИЛИ: звернутися до Національної академії державного управління
при Президентові України, Національного агентства України з питань державної
служби та Міністерства освіти і науки України щодо опрацювання питання фахової
підготовки ветеранів за рахунок бюджетних коштів для підготовки до конкурсу та
подальшої роботи в державних органах (рішення додається).
2. СЛУХАЛИ:
Інформацію керівника секретаріату Комітету Шамбір Наталії Василівни про
проект Закону про внесення змін до законодавчих актів України щодо соціального
захисту постраждалих учасників Революції Гідності та деяких інших осіб (реєстр.
№ 8201).
ВИСТУПИЛИ: Федорович Н.В., Третьяков О.Ю.
ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 5 (одноголосно),
«проти» - 0,
«утрималися» - 0.
ВИРІШИЛИ: рекомендувати Верховній Раді України проект Закону
України про внесення змін до законодавчих актів України щодо соціального
захисту постраждалих учасників Революції Гідності та деяких інших осіб
(реєстр. № 8201), поданий народними депутатами України Третьяковим О.Ю.,
Бурбаком М.Ю., Загорієм Г.В., Гаврилюком М.В., Шухевичем Ю-Б.Р. та
Рибчинським Є.Ю., за результатами розгляду в першому читанні прийняти за
основу та в цілому як Закон (рішення додається).
3. СЛУХАЛИ:
Інформацію керівника секретаріату Комітету Шамбір Наталії Василівни про
проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
надання статусу та соціальних гарантій окремим особам із числа учасників
антитерористичної операції (реєстр. № 8227).
ВИСТУПИЛИ: Щербінін О.М., Кривда Ю.М., Кучук Р.М., Бурбак М.Ю.,
Третьяков О.Ю.
ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 5 (одноголосно),
«проти» - 0,
«утрималися» - 0.
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ВИРІШИЛИ: рекомендувати
Верховній Раді України проект
Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
надання статусу та соціальних гарантій окремим особам із числа учасників
антитерористичної операції (реєстр. № 8227 від 04.04.2018 року), поданий
народними депутатами України Третьяковим О.Ю., Бурбаком М.Ю., Загорієм Г.В.,
Гаврилюком М.В., Шухевичем Ю-Б.Р. та Рибчинським Є.Ю., за результатами
розгляду у першому читанні прийняти за основу (рішення додається).

4. СЛУХАЛИ:
Інформацію керівника секретаріату Комітету Шамбір Наталії Василівни
щодо реалізації права на пільговий проїзд ветеранів війни та осіб з інвалідністю з
урахуванням постанови Кабінету Міністрів України від 14 березня 2018 р. № 197.
ВИСТУПИЛИ: Сізик С.О., Бурбак М.Ю., Миколюк Н.М., Кривда Ю.М.,
Юсіна Л.Б., Третьяков О.Ю.
ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 5 (одноголосно),
«проти» - 0,
«утрималися» - 0.
ВИРІШИЛИ: 1. Взяти до уваги інформацію Міністерства соціальної
політики України щодо положень постанови Кабінету Міністрів України від 14
березня 2018 року № 197 «Деякі питання надання пільг у готівковій формі з оплати
проїзду усіма видами транспорту загального користування на міських, приміських
та міжміських маршрутах».
2. Звернутись до Кабінету Міністрів України щодо ініціювання змін до
законів України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» та
«Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні» щодо
врегулювання питання надання пільг на проїзд в готівковій формі.
3. Питання щодо реалізації права на пільговий проїзд ветеранів війни та осіб
з інвалідністю з урахуванням постанови Кабінету Міністрів України від 14 березня
2018 року № 197 тримати на постійному контролі (рішення додається).
5. СЛУХАЛИ:
Інформацію керівника секретаріату Комітету Шамбір Наталії Василівни про
стан виконання бюджетних програм щодо забезпечення житлом учасників
антитерористичної операції та деяких інших категорій осіб.
ВИСТУПИЛИ: Федорович Н.В., Бурбак М.Ю., Греков М., Кучук Р.М.,
Тарасова О.С., Третьяков О.Ю.
ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 5 (одноголосно),
«проти» - 0,
«утрималися» - 0.
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ВИРІШИЛИ: 1. Інформацію
Міністерства соціальної політики
України щодо стану реалізації бюджетних програм в частині забезпечення житлом
учасників антитерористичної операції та деяких інших категорій осіб взяти до
відома.
2. Питання стану реалізації бюджетних програм з питань соціального захисту
ветеранів, учасників антитерористичної операції, учасників Революції Гідності та
людей з інвалідністю тримати на подальшому контролі Комітету (рішення
додається).

Голова Комітету

О.ТРЕТЬЯКОВ

Секретар засідання,
заступник голови Комітету

М.ГАВРИЛЮК

