СТЕНОГРАМА
круглого столу на тему: "Міністерство України у справах ветеранів –
погляд громадськості щодо його завдань та структури"
31 травня 2018 року
Модератор засідання – Гаврилюк Оксана, Проектний офіс
ГОЛОВУЮЧИЙ. Всім доброго дня! Дякуємо, звичайно, за те, що мали
змогу прийти на круглий стіл, організований Комітетом у справах ветеранів,
учасників бойових дій, учасників антитерористичної операції та людей з
інвалідністю. Я перш ніж передам голові комітету слово, скажу кілька слів
про правила роботи нашого круглого столу.
Мене звати Оксана Гаврилюк, я теж працюю в Проектному офісі, і я
буду модерувати сьогоднішній наш захід. Умови проведення круглого столу
такі. У нас є низка виступаючих, презентацій, після того ми зможемо
обговорити, кожному буде надано право прокоментувати чи виказати своє
бачення.
Зараз до вступного слова я запрошую Третьякова Олександра
Юрійовича голову комітету. Прошу.
ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ. (Не чути)
ГАВРИЛЮК О. Добре. Дякую.
ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Всем добрый день. Спасибо, что собрались. Почти
два с половиной месяца назад мы собирались, говорили о том, что мы
создадим рабочую группу, все, кто желает, в нее записываются, для того
чтобы мы сформировали вообще структуру министерства. Прошло два с
половиной месяца, было записано порядка 100 человек, проявили желание
участвовать в этом процессе. Официально, неофициально, мне даже сложно
сказать количество людей, которые просто присылали мейлы, звонили и

говорили, как они видят, и им объясняли, почему так или не так. То есть в
этом процессе было повлечено очень много людей. После этого большое,
спасибо Поектному офису, ребята поехали по Украине, встречались с
ветеранами АТО, с ветеранами войны, объясняли, рассказывали, проводили
свои дискуссии по поводу структуры Министерства ветеранов. И сейчас бы
хотелось, как уже какая-то финальная точка, это чтобы Проектный офис всем
презентовал наработанный процесс. Принимается? Спасибо.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Я дякую, Олександре Юрійовичу.
Я буквально теж хочу в підтвердження сказати, що це, напевно, буде
першим таким прикладом спільної роботи громадськості і інституції
державної влади по розробці, власне, структури, функціоналу, напрямків
діяльності. І, дійсно, ми були в досить багатьох обласних центрах, говорили з
представниками як ветеранських організацій, так і органів державної влади,
місцевого самоврядування, і це теж є таким першим прикладом, коли щось
формується не зверху до низу, а навпаки знизу до верху.
А я нагадую, що зараз буде низка презентацій представників
Проектного офісу, а потім ви зможете прокоментувати або задати свої
запитання до представників Проектного офісу або до голови комітету. Зараз
буде у нас виступати Денис Поданчук з темою "Аналітичний підхід у
створенні Міністерства ветеранів".
Денис, прошу.
ПОДАНЧУК Д. Доброго дня! Часу дуже обмаль, тому я не буду
коментувати навіть всі слайди, дозвольте мені досить поверхово розповісти
вам щось про щось. На минулій конференції я вже доповідав про мету,
завдання, план дій та проміжні результати роботи підгрупи аналітики
Проектного офісу, зважаючи на те, що далеко не всі були на тому заході з
присутніх, то я маю трохи повторитися і, вибачте, ті, хто буде чути це вдруге.
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Створюючи Міністерство ветеранів, звісно, можна було просто забрати
деяку частину функцій у Міністерства соціальної політики, у інших відомств
і нічого більше не міняти. Але навіщо його тоді було створювати? А для того,
щоб щось змінити в загальній системі надання послуг треба спочатку
зрозуміти, як же ця система працює. Це було першим завданням підгрупи
аналітиків. Тобто на першому етапі роботи ми, аналізуючи нормативноправові акти, проводячи інтерв'ю, співбесіди намагалися скласти найбільш
повну картину про те, як працює загальнодержавна система надання цих
пільг, послуг та виплат.
Цілі. Понятно, это мы прошли. Хто ж наша цільова аудиторія? Якщо
не всім добре екран, то я скажу, що у нас біля мільйону 400 тисяч
користувачів послуг. То є учасники бойових дій, особи з інвалідністю, члени
сімей загиблих, цивільні учасники війни, колишні в'язні, ветерани військової
служби, постраждалі учасники Революції Гідності, особи, які мають особливі
заслуги перед Батьківщиною.
Наступний слайд, будь ласка. Так, це працює зараз. Тридцять два
центри відповідальності вищого рівня, одним з яких є

Міністерство

соціальної політики. Десятки департаментів, відділів, секторів, десятки тисяч
людей по всій країні надають ці послуги. Багато з них намагаються робити
свою роботу якнайкраще, але можливостей у них не так багато. Один з
працівників, наприклад, Київської обласної державної адміністрації, ДСЗН
відповідає за десь 70 тисяч осіб, 70 тисяч, уявіть собі.
Один з територіальних органів державної служби у справах ветеранів,
учасників війни, ветеранів АТО в Миколаєві, їх там всього дві людини, і вони
обробляють десь від 10 до 20 звернень на тиждень. І це тільки скарги, це
тільки скарги, не враховуючи всього іншого їхнього функціоналу. Загалом
ми маємо 44 пільги, послуги та виплати, які регламентуються нормативноправовими актами, яких 176.
Ну, я обіцяв, що я не буду все повторювати. Тому просто дивіться на
екран.
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Наступний слайд, будь ласка. Ще один. Так. По кожній пільзі, послуги
чи виплаті ми в результаті маємо отаку блок-схему. І кожна складова цього
алгоритму – це хтось, якийсь департамент, якийсь сектор, якийсь відділ, якісь
люди, які це роблять. І це перший етап, а їх 44. І тільки так ми можемо
зрозуміти, як працює система, то є робочі процеси, бізнес-процеси. Для
оптимізації

бізнес-процесів,

по-перше,

треба

їх

виявити,

потім

проаналізувати на кожному етапі, на кожному кроці, які трудовитрати і всі
інші параметри.
Наступний слайд. Ще один. Звісно, інформацію ми тримаємо не тільки
в блок-схемах, а в таблицях, і це маленький шматочок однієї з величезних
таблиць.
Наступний слайд, будь ласка. Таблиці величезні. І це тільки основа для
майбутньої бази даних, з якої потім буде те, що буде дуже, дуже корисно,
база знань, в якій будуть не тільки положення нормативних документів, не
тільки алгоритми дій, але і рішення. Якщо хтось десь знайшов якесь корисне
інше рішення, воно має бути доступним всім.
Наступний слайд, будь ласка. Оце процеси, ви бачите, які вже нами
проаналізовані. Повторюю, проаналізовані на верхньому рівні. Роботи дуже
багато. Зазвичай така робота, повний функціональний аналіз, навіть роботи
одного міністерства займає десь до півроку, і це не одна людина робить. А ми
тут маємо 32 центри відповідальності вищого рівня, і лише один з них –
Міністерство соціальної політики. Лише один з них. Це величезна робота.
Тому це все робиться, ну, скажем так, в первом приближении.
Следующий слайд, пожалуйста. На даний момент проаналізовано 17
бізнес-процесів, робочих процесів. Якщо щось… Поверніть, будь ласка,
слайд назад один з них. Ну, от ви бачите, наприклад, Б2 –

виплата

одноразової грошової допомоги в разі загибелі, смерті, або від інвалідності
ветеранів учасників АТО. І якщо ви бачите, що воно замальовано кольором,
то це для цієї категорії працює. Якщо ні, то ні. На цьому слайді, де ви бачите,
якщо є якась деталізація.
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Наступний слайд, будь ласка.
Наступний слайд, будь ласка. Дякую. Це процеси, які на нас чекають.
Наступний. Бачите?
Наступний. Дозвольте мені не нагадати, а сказати вам, що ця… Юра,
Юра…
ГОЛОВУЮЧИЙ. Ми цей матеріал розішлемо в електронному вигляді.
Я попрошу дотримуватись тишини. Дайте виступити, будь ласка, нашим
спікерам, представникам, а потім у вас буде змога задати питання.
Денис, продовжуй.
ПОДАНЧУК Д. Юра, от тебя не ожидал, честно.
Ця презентація, як і інші будуть, так, вони будуть в загальному доступі.
Будь ласка, заходьте і дивіться детально. Ви ж не хочете, правда, щоб я за
свої 10 хвилин просто читав все, що є на слайдах.
Наступний слайд, будь ласка.
Наступний. Це другий етап. Ми не бюрократи, ми все формулюємо
дуже просто. Але ж ви маєте десь розуміти, звісно, що оце завдання було б
дуже корисно, щоб ви нам допомагали робити. Коли ми проводимо
анкетування, коли ми проводимо анкетування…
Я буду дуже вдячний, якщо мені не будуть там заважати. Дякую.
Так от, я буду дуже вдячний, якщо, коли ми проводимо, Проектний
офіс проводить якесь анкетування, то участь з вашого боку була б більш
активною. Дуже дякую.
Наступний слайд, будь ласка. Очікувані результати. Повна мапа
робочих процесів. Функціональний аналіз ключових позицій діючої системи.
Пропозиції щодо підвищення швидкості ключових процесів, робочих
процесів. Параметри оптимізації будуть узгоджені до цього часу. Створено
банк даних як основу бази знань. І переходимо до наступної і останньої
частини презентації. То є автоматизація, часткова, повна автоматизація.
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Наступний слайд, будь ласка. Дякую. Наступний. Ключові недоліки
існуючої системи. Багато чого вже автоматизовано, але ми називаємо це
клаптикова автоматизація. Ну, слухайте, ви, багато з вас в темі, і ви, мабуть,
розумієте про що йдеться. Систему треба не тільки оптимізувати робочі
процеси в системі, але і автоматизувати. Автоматизувати те, як є, не можна,
тому що автоматизація хибного рішення значно примножує недоліки цього
рішення, примножує. Коректна постановка задачі важливіша за рішення цієї
задачі, тому що хибне рішення – це втрата часу, грошей і іншого.
Ідемо далі. Однією з пропозицій є система "е-ветеран"… "і-ветеран".
Ця пропозиція розроблена Рузанною Суриківною, яка працює в Державній
службі по справах ветеранів війни і учасників АТО. Це висококласний
професіонал, висококласний професіонал. І вона… мабуть, є речі, які не
можна зараз говорити, але скажу так, реєстр учасників бойових дій – це вона.
Скажу так, хто має розуміти.
І вже два роки тому вона вийшла з цією пропозицію, і досі нічого не
зроблено було. І ми маємо величезні сподівання на те, що те, що ми зараз
зробимо, відкриє ворота для цієї роботи, бо не треба вигадувати велосипедів.
І будуть єдині вікна і картки ветеранів, єдина база знань. Коротше, якщо
хтось розуміється на цій справі з точки зору ІТ, підходьте після цього заходу,
я розповім те, що зможу, а якщо ви знаєте більше мене, то може ви мені щось
розповісте.
Наступний слайд, будь ласка. На цьому слайді ви бачите, що не всі
етапи треба автоматизувати. Не треба робити автоматизацію лише заради
автоматизації, це даремне.
Наступний. Оце є наші очікування результатів. Ззовні надати
можливість ветеранові бачити повну картину у своєму профілі, статус,
послуги та гарантії, інструкції та процедури, стан вирішення питання, запити,
скарги. Зсередини, в лапках, забезпечення контролю проходження процесів
відпрацювання запитів, відслідкування граничних термінів по кожному
ключовому етапу. Це єдиний слайд, який я все ж таки зачитаю.
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Мультиплікація корисних рішень, спрощення та прозорість робочих
процесів.
Ми досить багато працюємо, будемо дуже вдячні за вашу участь, за
вашу допомогу.
Ще раз нагадую про анкетування. І дякую за увагу.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Денисе.
Я, по-перше, хочу нагадати для тих, хто так бурхливо починає
коментувати, що це презентація колективної роботи, насправді. Тому що на
першій зустрічі, коли тут були присутні майже 90 представників громадських
організацій і багато хто з них ввійшов до складу робочих груп. І, власне, ті
напрацювання, які сьогодні презентовані, це результати колективної роботи.
Тому хто не в курсі і

не брав участь, у вас потім буде змога задати

запитання. Справді, були надіслані анкети, кожен мав змогу свої якісь
коментарі і пропозиції в цих анкетах викласти. Тому всі напрацювання, які
сьогодні презентуються, це напрацювання колективні.
Від себе хочу додати, що якщо так тісніше сказати про те, що Денис
говорив, а він говорив дуже це, можливо, такими розумними словами. Я
скажу, що Міністерство у справах ветеранів – це загалом інструмент чогось
більшого, розробки в державі політики, іншої політики стосовно ветеранів. І
команда сьогодні намагається вам донести, що підходи потрібно змінювати. І
тут мова йде не лише про пільги, які має отримувати категорія осіб, якими
буде займатись міністерство, тут більше йде мова про можливості, які будуть
надаватися категоріям осіб, власне, якими буде займатися міністерство. Тому
дослухайте до кінця всі презентації, надалі буде за напрямками ще багато
чого сказано, нагадаю, що це результат колективної роботи, а потім буде
змога коментувати. І поважайте один одного, зберігайте тишу, тому що нас
багато, а це складно. Дякую вам.
Олександра Тарасова.
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ТАРАСОВА О. Добро дня всім присутнім.
Наступний слайд, будь ласка. Я починаю з таких загальних дуже сфер і
просто бачу багато нових людей, тих, хто ще не був у нас на жодній
презентації. То почнемо з категорій, якими буде саме опікуватися
Міністерство у справах ветеранів. Це всі категорії, які є у нас в Законі "Про
статус ветеранів війни та гарантіях пільг і захисту соціального". Це учасники
бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, учасники війни, члени
сімей загиблих, померлих або зниклих безвісти, особи, які мають особливі
заслуги перед Батьківщиною, і ветерани військової служби та інших силових
структур. Це інший закон, там перелік силових структур є. Ви знаєте його,
це і Нацполіція, це і Митна служба, це ЗСУ і інші силові структури. Ще одна
категорія, яка ще фактично не отримала посвідчень і не визначені їх пільги і
все інше, це борці за незалежність України у ХХ столітті.
І ще у нас категорія, яка теж фактично законом зараз не визначена, але
ви знаєте, що потреба в соцзахисту цих родин, а це члени сімей ветеранів,
просто ветеранів, учасників бойових дій і осіб з інвалідністю. Є категорії,
власне, якими зараз займається сфера соціального захисту, але ті категорії не
перейдуть під сферу опіки Міністерства у справах ветеранів. Я наполягаю,
що це діти війни, це дуже велика категорія, ви не думайте, що це якась така
маленька частинка, це більше ніж 2 мільйони людей, я наполягаю на цьому.
Ветерани праці – це теж дуже велика така складова, майже три ще з кусочком
мільйонів і жертви нацистських переслідувань, це невелика дуже категорія,
станом, наскільки я пам'ятаю, на той рік, то 3,5 тисячі десь осіб у нас до цієї
категорії належить, фактично по ЄДАРПу. Жертви політичних репресій, чуть
більше ніж жертв політичних репресій, це 6 тисяч осіб, невелика категорія,
але ці всі не підпадають.
Власне, ми бачимо, і громадськість наполягає на тому, що ветерани це
виключно особи які або приймали участь безпосередньо в бойових діях, або
все життя поклали на створення системи безпеки, нацбезпеки країни. Якщо
так не було, то це потрібно, щоб так було. І ми зараз повинні скласти
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соціальний захист так, щоб люди йшли на контракт з бажанням служити
країну і захищати, і створювати потужну армію, і захист.
Далі. Карта, на якій просто за даними єдиної системи надання пільг
станом на 1 квітня у нас кількість ветеранів по областях, а також тут, бачите,
розбита цифра ветерани війни і ветерани військової служби. Щоб ви бачили
кількісні показники, хто боїться, що ветерани військової служби фактично,
які не приймали участь в бойових діях, у нас буде більше, то це не так. По
процентному відношенні, ви бачите, що цифра в шість разів менша.
Далі ідем. Директорат соціального забезпечення та підтримки
ветеранів. Я з першого дня, коли попала в Проектний офіс, уникала
словосполучення "соціальний захист". Хоча згідно наукових досліджень і
всього, що перерили в наукових статтях, соціальний захист - найбільш повне
поняття. Але ми вживаємо именно "соціальне забезпечення та підтримка".
Чим саме, ми вважаємо, що такий директорат має займатися? Перше…
І всі, всі абсолютно, хто був залучений до робочих груп із соціального
напрямку, говорили про соціальну, професійну адаптацію ветеранів та
військової служби. І ми вживали слово "самозайнятість", які після цього ми
фактично замінили зараз "сприяння підприємницької діяльності ветеранів".
Це, власне, підтримка держави у створенні власного бізнесу і так далі. Але
ми це пізніше подивимось, окремий…
І так, директорат фактично буде займатись створенням законодавства
по наданню статусу. І ви знаєте, що це багато: це і закони, це піднормативні
акти, це проведення міжвідомчих комісій і таке інше.
Далі. Призначення та проведення виплат. Яких саме виплат? Це, поперше, одноразова грошова допомога по інвалідності і смерті, які і замаються
зараз і Мінсоцполітики, і Державна служба у справах ветеранів. То есть это
функционал оттуда. Але, можливо, з часом ці функції, ви знаєте, ці виплати
ідуть і через силові відомства, можливо, це спростило би ситуацію, що це
було би уніфіковано, централізовано через Міністерство у справах ветеранів.
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Ідем далі. Адресне надання пільг. Ця функція є, вона працююча, вона
негарно працює. Я вам зразу скажу, вона надається через єдиний державний
реєстр, але довідку вам дадуть в соцзахисті, ви повинні віднести кому –
надавачу послуг. А держава вже відшкодовує надавачу послуг. Ця система
повинна бути автоматичною абсолютно, то есть напряму надавачу без вот
этого треугольника "принеси довідку".
Далі. Реалізація права ветеранів на житло. Ну, я теж пізніше зупинюсь,
чому саме так, а не забезпечення житлом, як всі звикли.
Пенсійне забезпечення ветеранів та військовослужбовців, є і йдемо
далі.
Це фактично схема директорату, дві великі експертні групи, але я
вважаю, що там потрібно трошечки розширятись по кількісним показникам
експертних груп. Тому що дуже такі потужні напрямки не можна, допустимо,
пенсійне забезпечення, соціально-професійну адаптацію разом. Може ми
будемо розділяти, але фактично ці всі напрямки будуть в директораті
присутніми, як окремі напрямки.
Далі. Соціально-професійна адаптація ветеранів. І тут я прошу
послухати, до чого ми тут договорилися з робочою групою. Багато
обговорювалось, що зараз проходить, фактично тільки низька ступенька
професіонально-технічного навчання, короткострокові курси, і більше
держава не підтримує ветеранів ні в чому. То тут ми багато чого запланували.
Впровадження буде непросте, я зразу говорю, бо воно потребуватиме і
відповідальності ветеранів щодо державних коштів, і співпраці там у
підприємницькій діяльності.
І так, впровадження квотного принципу в закладах освіти для навчання
ветеранів за бюджетні кошти. Зараз є підстава для навчання, але не всі
заклади навчальні йдуть назустріч ветеранам. Зараз є пропозиції від
Державної академії управління при Президенті, вони хочу ввести цей
квотний принцип, і ми будемо обовязково вводити це.
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Надання пільгових кредитів на навчання ветеранів та їх дітей за
кордоном за умов повернення після навчання в Україну. Тут я скажу спасибі,
є така організація. Турчак, вони видали такий кредит одній дитині загиблого,
вона проїхала зараз навчатись у Польщу. Умова така: не повернешся – гроші
всі повернеш. Може такий принцип ми будемо впроваджувати.
Далі. Розширення напрямків навчання для освіти ветеранів. Це друга
вища освіта, магістратура, аспірантури, це будь-який рівень освіти, який
зараз держава не пропонує і не оплачує.
Інформування ветеранів щодо діючих можливостей щодо навчання,
працевлаштування і підприємницької діяльності. Ви знаєте, що багато чого є,
ветерани навіть не знають про це. Потрібно також, щоб інформування також
через систему, про яку зараз Денис розказував, через електронний кабінет, де
інформація ця буде дуже доступна кожному навіть з гаджетів в кармані з
телефону. Безкоштовні курси або відшкодування вартості таких курсів для
підготовки ветеранів до здачі ЗНО. У нас зараз дуже молоді ветерани, дуже
молоді. Багато хто з тих, хто повернувся з фронту, бажають навчатися в
вузах, але не складали ЗНО, тому що не складали. Підготуватись треба. І
такої опції зараз немає у ветеранах. Ми пропонуємо її ввести.
Повернення податків роботодавців у разі збереження протягом року
робочого місця, посади та умови праці для того ветерана, якому він надав
робоче місце і працевлаштував. Я думаю, що це буде сприяти тому, що
роботодавці будуть брати учасників війни, учасників бойових дій і
працевлаштовувати. Це буде просто вигідно, але протягом року. Ну, не так,
щоб взял деньги и поделил с атовцем, попрацював, зберіг йому зарплатню і
умови праці, і тільки після того, будь ласка, відшкодовування там пільг,
податків.
Довгострокові

бюджетні

програми

пільгового

кредитування

зі

створення та розвитку малого, середнього бізнесу та фермерських
господарств ветеранів. Це найбільш складні програми, коли є довгострокові
якісь фінансування.
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Я поясню чому. Наш бюджетний рік – це рік. Він поки там
розкачається, це три місяці, поки проведе конкурс, поки зробить порядки,
нормативні акти і таке інше, то працювати немає коли. Держава іде до
довгострокового планування бюджетного. І зараз тут треба стратегічному
департаменту з тим, щоб розрахунки таких програм на 5-10 років, вони були,
і тут була гарантована бюджетна строка щодо довгострокового, бюджетного,
програмного

пільгового

кредитування

створення

свого

бізнесу

як

фермерських хазяйств, тому що багато хто отримав зараз земельні ділянки і
треба, і хочуть працювати, але не мають коштів, щоб купити техніку, насіння
і таке інше.
Наступний слайд. Вибачте, що затрималась, але це дуже важливо, це
те, що нового хоче робити Міністерство ветеранів, те, що бажають і бачать
ветерани.
Пенсійне забезпечення. Теж, ну, я би сказала, це болюче питання. Поперше, навряд чи Міністерство соцполітики так зразу і віддасть це. По-друге,
є дуже у нас слабкі місця в пенсійному забезпеченні. Ветерани військової
служби, ви знаєте, що там дуже нерівно військові пенсії нараховувалися
останні десятиліття. Ветерани війни, а саме інваліди війни у нас отримують
дуже маленькі пенсії, на які просто виживають. А якщо враховувати там ліки
і що родини, то все, уже не виживають. І сім'ї загиблих, зниклих безвісти –
це пенсії по втраті годувальника. Ви знаєте, що це теж мізерні абсолютно
пенсії.
Ідем далі. Що ми хочемо змінити тут. По-перше, підвищити просто
рівень цим самим пораненим бійцям. І я вважаю, що в першу чергу тим
самим, хто зараз в окопах, і ті, хто прийшли зараз і отримали вже
інвалідність. Вибачте, в першу чергу ті, хто АТО, ООС пройшли.
Підвищити пенсію по втраті годувальників однозначно теж по цим
категоріям. Підвищити рівень надбавки пенсії учасникам бойових дій. Отут,
я вважаю, що потрібно всім одразу. Ці 300 гривень надбавки до пенсій вони
мізерні, сміхотворні, і вони повинні бути підняті.
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Дальше. Врегулювати питання військових пенсій комплексно, разом з
всіма заінтересованими ЦОВВами. Робота ця велика. Ви знаєте, що
Мінсоцполітики фактично заткнуло рты сейчас невеликою надбавочкою до
пенсій. Але це вибухова ситуація, що пенсії давно не збільшувались у
військових, вони прив'язані до грошового забезпечення армії. Якщо ми
отвяжем их, ми зможемо підвисити значно зарплатню в армії. І це важливе
питання, ми не можемо стримувати цей процес. Але і гідне забезпечення
пенсійне військовослужбовцям повинно бути. Всі, хто зараз служить, вони
колись будуть пенсіонерами. Розумієте, це питання нацбезпеки.
Далі. Адресне надання пільг. Ну, я бачу тільки тут просто
автоматизацію повну процесів. І давно назріла ситуація щодо зміни
законодавства і пересмотру, перегляду переліку самих пільг. Розумієте, він
складався ще за радянських часів, 93-й рік. 93-й рік. Ми досі там платим за
стаціонарний телефон і всяку дурню. Вибачте. Но можна там замінити хоча б
там WI-FI установкой дома і все. Все можливо. Пропозиції будемо збирати.
Закон треба робити новий. Переглядати це все треба.
Далі ідем. Реалізація права ветеранів на житло. Красиво звучить. Чому
так? Чому не забезпечуємо? По-перше, останні три роки працює класна
програма щодо виплати компенсацій. Цільова компенсація, ти гроші в
карман не покладеш, ти вийдеш, купиш собі квартиру, житло, будинок, все
передбачено абсолютно, ти можеш навіть інвестиційний проект або
кооперація. Це гарно, що людина може обрати сама житло, і не буде ніяких
"вы нагрели руки на мне, вы там купили не то, а я хотел это". Все, людина
бере гроші, купляє те, що хоче. Але це стосується тих, хто, перше, перебуває
на квартирному обліку і потребує, згідно тих норм, по 5-7 метрів на особу.
Вибачте, це собачі конурки. По-друге, це стосується зараз тільки категорій І,
ІІ групи інвалідності і родини загиблих, і ВПО, УБД ІІІ група.
Я вважаю і моя група, яка з нами працювала потужно, що людина,
якщо має бажання і має статус і заслуги перед Батьківщиною, що ми повинні
створити довгострокову програму кредитування житла. Якщо людина
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молода, працює, вона ще пропрацює, але ті відсотки, що нараховують зараз
просто комерційні банки, вони непідйомні. Тому держава повинна
забезпечити свої програми, і я наполягаю на тому, що це ніякий не
Мінрегіонбуд, ніякий Мінмолодьжитло, оттуда уберите, просто убрать
учасників АТО, створити потужну одну довгострокову програму. Хочеш,
працюєш, будеш платити – будь ласка, от пільгові.
Я була в Америці у Вашингтоні, проходиш мимо банка, і там такий
борд: піхотинець морський і написано: "Мы гордимся тем, что можем дать
ему дешевый кредит". Приблизно так. Они гордятся. Я б хотіла, щоб наші
комерційні банки поступово прийшли до цього. Але поки що це буде творити
держава. І тут треба теж: а) закласти фінансування; б) скласти стратегію
сейчас, понимаете, чтобы понимать, кого мы обеспечиваем и каким образом.
Далі. Я закінчую, вибачте.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Давайте дотримуватися тиші. Дякую вам велике.
ТАРАСОВА

О. Фактично надання статусів і виплат, те, про що я

говорила, зараз Мінсоцполітики надає статус особам з інвалідністю внаслідок
війни, родинам загиблих, добровольцям у разі зараз затвердження закону є,
який законопроект, потому что це цільові відомства не надають.
Постраждалим під час Революції Гідності видають. І я вважаю, що при
розробці нового Закону про соціальний захист учасників війни теперішній, у
нас буде категорія "звільнені з полону". І функціонально ми прибирати
будемо від Мінсоцполітики визначення призначення та виплати одноразової
грошової допомоги особам з інвалідністю, родинам загиблих і постраждалим
на Революції Гідності, тому що ця категорія трошечки, трошечки повільно
збільшується,

ще

прокуратура

надає,

тому

функціонально

це

теж

передається.
Все. Дякую. Потом вопросы.
14

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Дякую, Олександра.
Я нагадаю, що питання потім можна буде задати. Власне, якраз
презентація про можливості була у Тарасової.
Зараз – Вікторія Лавренюк. Правильно, Віка? Зараз твоя презентація по
черзі. Віка буде говорити про медичне забезпечення та про реабілітацію.
ЛАВРЕНЮК В. Всім доброго дня. Одним із напрямів майбутнього
міністерства є забезпечення медичного здоров'я, також реабілітація та
психічного здоров'я ветеранів. Власне, у зв'язку з цим передбачається
створення нового директорату, медичного забезпечення, реабілітації та
психічного здоров'я ветеранів.
Чим, власне, буде займатися директорат? Місією директорату є
створення та запровадження ефективної системи медичного забезпечення,
реабілітації та психічного здоров'я ветеранів. Відповідно є ті ж сфери
політики згідно місії директорату.
Що буде робити директорат, метою якого є забезпечення, відновлення
та збереження фізичного і психічного здоров'я ветеранів? В директораті
передбачається створення трьох експертних груп, а також введення чотирьох
експертів за напрямами. Перша експертна група – це група з питань
медичного забезпечення. Чим вона буде займатися? Група буде розробляти
механізми фінансування переліку медичних послуг та лікарських засобів на
усіх трьох рівнях медичної допомоги за принципом державного солідарного
страхування. Також група буде розробляти алгоритм відшкодування вартості
лікарських засобів від суб'єктів господарювання, які відпускають лікарські
засоби ветеранам. Також група буде створювати законодавче забезпечення
додаткових державних фінансових гарантій для ветеранів, що передбачається
розробка окремої бюджетної програми під це вже пізніше. Також директорат
буде займатися моніторингом та аналізом статистики щодо захворювань
ветеранів та щодо того, що їх власне турбує. Крім того, експертна група з
питань медичного забезпечення буде планувати бюджет на рік, на три роки,
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тобто і створювати бюджетні запити за напрямом медичного забезпечення.
Також експертна група буде займатися координацією з Міністерством
охорони здоров'я, який є ключовим у сфері забезпечення здоров'я всього
населення.
Також

директоратом

медичного

забезпечення

реабілітації

та

психічного здоров'я ветеранів передбачається створення експертної групи
щодо реабілітаційних послуг та забезпечення протезуванням ветеранів. Що
робити ця експертна група? Вона буде розробляти, законодавчо закріплювати
механізми протезування ветеранів, зокрема алгоритми, як це повинно
відбуватися, які можуть бути надавачі послуг та хто може надавати послуги
реабілітації та протезування для ветеранів. Також група буде формувати
перелік реабілітаційних послуг та перелік технічних засобів реабілітації,
якими можуть бути забезпечені ветерани. Крім того, група з реабілітації буде
формувати порядок забезпечення ТРЗ та порядок забезпечення протезування
і проводити моніторинг та оцінку ефективності програми протезування, та
програми реабілітації для ветеранів.
Також в директораті з питань медичного забезпечення передбачається
створення групи з психічного здоров'я ветеранів, яка буде займатися
розробкою алгоритму надання послуг психічної реабілітації для ветеранів та
організації, та розробки програм, спрямованих на підтримку психічного
здоров'я ветеранів. В експертній групі передбачається створення кризової
гарячої лінії, куди можна буде звертатися за допомогою. Також експертна
група буде займатися збором та аналізом інформації щодо статистики
захворювань, як психологічних так психічних ветеранів, і також збором
статистики щодо проблем ветеранів.
Крім того, в директораті передбачається введення посад окремих
експертів. Експерт перший – це який буде займатися питаннями розробки та
впровадження нового механізму алгоритму послуг медико-психологічної
реабілітації. Що мається на увазі? Мається на увазі, що цей експерт повинен
буде розробити новий порядок надання, присвоєння групи інвалідності для
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ветерана, оскільки зараз це відбувається в досить таки негативний спосіб,
коли ветерани змушені звертатися до медико-соціальної експертної комісії,
яка фактично є другорядною ланкою, оскільки приймає рішення суто на
основі тих документів, які вже перед тим були у ветерана, які вже перед тим
були, перед тим ветеран вже проходив і медогляд, вже він має весь перелік
документів, але повторно їх переглядає ще медико-соціальна

експертна

комісія, що є абсолютно непотрібним. І якщо правильно виписати
нормативку, то можна буде усунути цю ланку і лише на основі попередніх
медичних документів можна буде приймати рішення про групу інвалідності.
Також…
ГОЛОВУЮЧИЙ. Я прошу тиші, будь ласка. Дякую.
ЛАВРЕНЮК В. Також в директораті передбачається посада експерта з
питань санаторно-курортного лікування, який буде займатися розробленням
механізму забезпечення санаторно-курортного лікування ветеранів. Тобто
буде здійснювати моніторинг потреби в санаторно-курортному лікуванні,
буде визначати перелік якостей санаторіїв, тобто

які санаторії зможуть

надавати послуги саме ветеранам тощо.
Також в директораті передбачається введення посади експерта, який
буде займатися алгоритмізацією процесів. Що мається на увазі? Експерт буде
розробляти нормативку щодо того, щоб Міністерство у справах ветеранів
могло брати інформацію з інтегрованої системи охорони здоров'я "eHealth",
де в принципі уже є вся база даних з медичної точки зору, щоб можна було
туди вносити інформацію щодо ветеранів та брати, витягувати інформацію
щодо ветеранів. І в принципі це все по директоратам медичного
забезпечення.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Вікторія Лавренюк, нагадаю, член Проектного офісу.
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Далі перейдемо до питання досить серйозного. Я знову попрошу
тишини, будь ласка, дуже складно їм, вони готувалися, це величезна праця і
труд, і коли ви шумите, їм складніше. Я думаю, що всім цікаво отримати
більше нюансів і більше деталей стосовно майбутнього Міністерства у
справах ветеранів.
Віталій Кузьменко, який очолив робочу групу, яка займалася
напрацюванням у сфері вшанування наших героїв, захисників, меморіальна
робота, а також формування образу ветеранів у засобах масової інформації,
співпраця з громадськістю, власне, співпраця з вами у майбутньому. Тому,
Віталій, прошу, будь ласка, до слова.
КУЗЬМЕНКО В. Дякую.
Я сподіваюся, непотрібно пояснювати, що питання вшанування та
увічнення пам'яті є не менш важливим ніж питання соціального захисту або
будь-які інші питання, пов'язані з ветеранами, з захисниками України.
Відповідно і в рамках майбутнього міністерства одним з трьох магістральних
напрямків діяльності є питання вшанування пам'яті захисників України,
увічнення, і також важливим є формування образу ветерана і подальший
розвиток співпраці між майбутнім міністерством та недержавним сектором.
Що мається на увазі? Це як Інститут громадянського суспільства, включаючи
ветеранські організації, організації, які працюють з ветеранами, так і бізнес,
про це там трохи далі.
На наступному слайді ми бачимо структуру, це директорат, який буде,
відповідальний за формування політики, за створення тих стратегічних
документів, на основі яких в Україні будуть реалізовуватися державна
політика щодо вшанування пам'яті захисників України, щодо взаємодії з
громадянським суспільством, в усіх інших питаннях, в тому числі діяльності
міністерства.
Відносно директорату. Перелік основних завдань, як магістральних, так
і тих, які мають бути першочергово вирішені

в рамках створеного
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міністерства, а відповідно це

формування політики відносно гідного

вшанування пам'яті захисників України. Це комплекс інформаційнопросвітницької роботи з популяризації образу захисника України та питань
військової історії, в тому числі через видання книг ветеранів, спогадів. Те,
що наразі було передбачено і в діючих структурах, функціях, але, на жаль,
не виконувалось, а це є одним з важливих елементів також.
Також директорат відповідає за визначення

тих пріоритетних

напрямків та механізмів, через які залучаються інститути громадянського
суспільства, бізнес, як на державному рівні так і механізми

такого

співробітництва на місцевих рівнях.
Також є актуальним питання налагодження співпраці ветеранів різних
військових поколінь, різних конфліктів тому що в рамках цього, на жаль,
зараз ветерани різних поколінь існують фактично розрізнено, за окремими
регіональними вдалими проектами спільної роботи і міністерство має цим
питанням також займатися.
Також сформувати єдиний

календар військових пам'ятних

дат та

підходів на рівні держави до їх відзначення, які б базувалися на історичній
традиції, на героїзації тих подій, пов'язаних з російсько-українською війною
в тому числі. І з конкретних проекті також, це необхідність створення
Національного меморіально-військового кладовища, яке зараз в процесі
створення, але через фактично інші відомства.
Головне завдання новоствореного міністерства буде в тому, щоб цей
комплекс відповідав, дійсно, двом завданням – це і вшанування пам'яті тих,
хто загинули або померли серед військових учасників бойових дій, так і
формування в суспільстві…
Також створення Національного меморіалу російсько-української
війни, той проект, який озвучувався останніми роками вже неодноразово, але
по факту створення цього меморіалу, воно зависло в повітрі. І є сподівання
того, що завдяки роботі міністерства цей проект вдасться відновити і, дійсно,
створити той меморіал, який покаже… Я думаю, відносно нього трохи
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пізніше, тобто по всім напрямками надам детальнішу інформацію в
електронному вигляді.
А також

є проблематика відносно необхідності розробки єдиної

системи та порядку нагородження і відзначення ветеранів, це в комплексі в
принципі зміни нагородної системи в Україні. Але Міністерство ветеранів
відповідно може охопити тільки питання, що стосуються ветеранів, в інших
питаннях відповідно з іншими державними органами вже створення нової
нагородної системи.
Також стоїть завдання щодо створення реєстру військових поховань,
пам'ятників

та

меморіальних

дошок

загиблих

учасників

російсько-

української війни, створення реєстру саме відкритого. Для цього вже на базі
"Юридичної сотні" готуються зміни до

законодавства,

які посилюють

відповідальність за осквернення або руйнування поховань загиблих і
учасників і Революції Гідності, і учасників російсько-української війни. І
після цього

наступний крок – це створення, власне, реєстру. Відкритого,

публічного, щоб кожен міг дізнатися, куди можна піти, щоб відвідати
поховання.
Наступний слайд. Це, власне, буде підрозділ, який відповідає за
реалізацію державної політики, тут значно більше, детальніше розписано.
Власне, основна частина – це той функціонал, який забирається від інших
відомств. Ну, і також в подальшому буде сформовано ще додаткові завдання.
Я думаю, що всі деталі я зараз озвучувати не буду, а кожен зможе
ознайомитися в електронному вигляді з тими завданнями, прокоментувати, в
презентації також вказані мої контакти, контакти Проектного офісу для того,
щоб комунікувати відносно всіх деталей, за які буде відповідати
Міністерство у справах ветеранів в напрямку вшанування пам'яті, в напрямку
формування позитивного образу захисників України і в напрямку побудови
партнерської системи співробітництва між органами державної влади, і
Інститутом громадянського суспільства, і бізнесу.
Дякую.
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Віталій.
Я хочу додати, що робоча група, яка працює в рамках Проектного
офісу за напрямком вшанування пам'яті наших захисників, майже в повному
складі працює в робочій групі у Верховній Раді над розробкою
законопроекту, який би якраз регламентував питання вшанування. І там
питання іде від оповіщення від початку самого і до, власне, церемоніалу
поховання наших захисників. Тому ніхто не чекає до створення Міністерства
у справах ветеранів, а робота вже активно ведеться в цьому напрямку.
Дякую, Віталій.
І тут я хочу передати слово Юлії Морій, якраз в контексті того, про що
говорив

Віталій,

про

співпрацю

з

громадськістю,

з

громадськими

організаціями, вона буде презентувати вже напрацювання "Юридичної сотні"
щодо навчання і роботи з громадськими організаціями. Тому що під час
наших регіональних поїздок ми зрозуміли, що наразі за відсутності якогось
єдиного центру по роботі з ветеранами, левова частка по роботі з цією
категорією і з їхніми родинами, і комунікаційна складова з органами
державної влади, місцевого самоврядування власне падає на

громадські

організації. Тому, Юлія, прошу, я думаю, що це дуже важливо.
МОРІЙ Ю. Дякую, Оксано.
Всім доброго дня! Я зараз хочу презентувати Школу Юридичної Сотні
якраз в контексті того, що основним, одним із основних напрямків
Міністерства ветеранів майбутнього буде співпраця з недержавним сектором.
Зокрема, це формування політики щодо розвитку ветеранського руху в
Україні, а також залучення громадських організацій і ветеранів до реалізації
цієї політики. Багато хто з нас розуміє, що рівень професійності, рівень
спроможності ветеранських громадських організацій на сьогодні є не дуже
високим. Тому "Юридична сотня" пропонує взяти участь якраз у освітньому
проекті, який допоможе навчитись реалізовувати свої проекти, розвиватись
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інституційно, отримати знання про основні, базові хоча б, знання про права
людини, як працює держава, як спілкуватися з органами державної влади.
Якраз метою школи є, як ви бачите, підсилення спроможностей організації
ветеранів.
Можна перейти до наступного слайду. Хто може взяти участь у школі?
Це якраз представники організацій учасників російсько-української війни. Це
громадські організації, які надають послуги ветеранам, а також інші активні
громадські організації, діяльність яких направлена на зміни у громаді. Ця
категорія зможе взяти участь, якщо буде достатньо місць і якщо зможемо
охопити по кількості місць, бажаючих.
Школа буде тривати до п'яти місяців. Охоплені всі області. Спочатку
буде відбуватись у місті Черкасах, на яку можуть податись представники з
Черкаської, Житомирської та Київської областей, а також у місті Дніпрі до
цього центру можуть подати свої заяви представники Дніпропетровської,
Харківської, Запорізької, Донецької та Луганської областей. З жовтня по
лютого наступного року зможуть взяти представники всіх інших областей.
Це буде чотири школи – в Одесі, Кропивницькому, Львові і Чернігові. Я
зазначу і дуже важливо, що реєстрація вже відкрита, і вона буде тільки до 8
червня, тобто це наступна п'ятниця, трішки більше тижня.
Протягом навчання учасники школи визначать напрямки своїх
організацій, розроблять власні проекти. Дуже важливо, що потім на
останньому блоці буде можливість презентувати свої проекти представникам
донорських організацій. Вони навчаться під час проекту також презентувати
себе, свою організацію, будувати партнерські відносини, отримувати
інформацію від державних службовців, від органів державної влади,
зрозуміють, як це працює. Також ми включили останнім блоком виборче
право, зокрема у передвиборчій якраз кампанії, як не бути використаним
якраз під час виборчої кампанії.
Школа буде проходити у формі інтенсивних двох днів, тренінгів, між
якими буде три-чотири тижні перериву, під час яких учасники будуть
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виконувати теж практичні домашні завдання, що дасть можливість
використати якраз знання на практиці. Тому, будь ласка, реєструйтеся,
розповсюджуйте інформацію, тому що не дуже багато часу залишилося, це
допоможе потім брати участь якраз у розвитку нашої держави.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, величезне.
Я два слова з власного досвіду. Ми зараз реалізовуємо проект в
Житомирській області "Дім ветерана", я вам скажу, що дуже правильні речі,
про які говорила Юля, тому що ми якраз стикнулися з тим, що громадським
організаціям складно комунікуватися з державними інституціями, розуміти,
як правильно писати проекти, як їх презентувати, як проводити адвокаційну
кампанію. Тому, власне, для громадських організацій, які надалі планують
працювати в регіонах і працювати з структурними підрозділами Міністерства
у справах ветеранів, я думаю, буде дуже корисно пройти це навчання. Дякую.
Леся Василенко, керівник Проектного офісу. Вона, власне, буде
говорити про результати наших регіональних поїздок поки що в декілька
областей, вони будуть продовжуватись упродовж червня-липня, я думаю,
може і до кінця літа. І про те, що ми почули в регіонах від вас, зокрема як ви
бачите роботу структурних підрозділів на місцях.
Прошу, Леся.
ВАСИЛЕНКО Л. Доброго дня. Дякую, Оксана, за модерацію і всім за
презентації. І також дякую всім присутнім, які тут є, за ваш внесок в роботу і
в те, що ви сьогодні побачили, в те, що ви сьогодні почули. Тому

що

насправді напрацювання – це є колективною працею всіх нас.
Якщо ми перейдемо до першого слайду, це цільова структура
Міністерства у справах ветеранів. По суті це все це систематизовано в певну
модель, всі ті речі, які ви почули від попередніх спікерів, і те, як має
виглядати міністерство.
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Коли ми проводили обговорення і в робочій групі в Києві, і коли
почали виїжджати на місця для консультацій з об'єднаннями ветеранів і для
консультацій з місцевими органами самоврядування, то цільова структура як
би верхушки цього трикутника міністерства, вона особливо питань не
виникала. Вона є типовою, вона відповідає тій реформі державної служби,
яка сьогодні проводиться в Україні. Тому тут в принципі все доволі чітко. Є
політичний рівень, є директорати, які організовані за напрямами – це
медицина, соціальна підтримка і вшанування пам'яті. Ну, і четвертий
директорат, який є обов'язковий на сьогоднішній момент, - це стратегічне
планування, євроінтеграція. Це департамент і реалізація політик, тому що
все-таки прийшли до висновку, що міністерства будуть відповідати не лише
за формування державної політики, а ще і за імплементацію її. Секретаріат,
там також доволі стандартна структура, ми тут не розписували вже
управління, відділи, сектори, які будуть в секретаріаті, тому що це питання,
яке буде залежати від самого державного секретаря і від того штатного
розкладу, який він буде приймати за основу.
І тут з кінця я трошки перескочу. Ми додали в структуру такі
допоміжні органи, як аналітично-дослідницький центр. По суті, це установа,
яка не обов'язково буде всередині структури міністерства, це може бути
навіть у форматі громадської організації, але установа, яка буде збирати ті
дані, які надходитимуть з міністерства, з територіальних органів, з реєстрів,
зокрема з електронного реєстру, про який сьогодні зазначали, буде їх
аналізувати. І на основі цього, результатів цього аналізу і таких досліджень
уже формувати пропозиції щодо державної політки і щодо формування
державних бюджетів. Громадська рада – також обов'язковий орган на
сьогоднішній момент.
Територіальні органи, графа, яку я трошечки перескочила. Я це
зробила не просто так, тому що насправді цей аспект структури він викликав
найбільше дискусій і найбільше проблем. Коли ми розглядали варіанти, яким
же чином на місцях мають забезпечуватися ті права, які задекларовані в
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законах, ми розглядали кілька моделей. Загалом їх шість. На екрані ви бачите
п'ять. П'ять, які підтримки не отримали. Якщо ми… я пройдуться по всіх з
них, можливо, не всім видно екран. До речі, всі презентації ви можете
завантажити, у вас в папці є такий як би доволі короткий флайєр з описом на
дві сторінки. І тут на другій сторінці у вас є презентації і посилання, за яким
ви можете всі зайти, завантажити презентації. Можете це зробити прямо
зараз, у кого дозволяють технічні засоби.
Але разом з тим, повертаючись до моделей, які розглядалися, як
міністерство має працювати на місцях. По-перше, дивилися на те, що плюсмінус працює зараз, це через і за рахунок бюджетів місцевих державних
адміністрацій та органів місцевого самоврядування. По-друге, це утворення
окремої служби, державної служби як окремого центрального органу
виконавчої влади, який би вже підпорядковувався даному міністерству і мав
би свою розгалужену систему по наданню послуг. По-третє, це використання
тих структур, які вже є на місцях по наданню послуг, це так званні центри
надання адміністративних послуг чи центри безоплатної правової допомоги.
Тобто ті структури, які надають послуги загальному… широкому загалу
населення. І у них би можна було зробити окремі команди чи окремих
фахівців, які би займалися тільки питаннями ветеранів.
Також розглядали варіант, що Міністерство ветеранів буде виступати
координуючим органом і систематизатором процесів на місцях. Тобто
залишається все, як є, деякі процеси будуть в подвійному підпорядкуванні
Мінсоцу, деякі Мін охорони здоров'я та іншим відомства, а Міністерство
ветеранів просто збирає інформацію і потім видає свої пропозиції.
І останній варіант – це те, що будуть утворені регіональні підрозділи за
моделлю існуючої служби у справах ветеранів, з можливістю посилення
роботи представників служби шляхом посилення співпраці з громадськими
організаціями, які вже є надавачами послуг, і їх залучення, так би мовити, на
аутсорсинг.
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Ну, у всіх цих моделей є один недолік суттєвий в тому, що саме
міністерство, крім дорадчого голосу, не буде мати якоїсь іншої функції. Тому
що по суті, крім там за винятком двох, всі інші моделі вони передбачають,
що фінансування буде іти з місцевих бюджетів, тому там, де немає коштів,
абсолютно спокійно, так само, як і зараз це робиться, будуть говорити, що
вибачте грошей немає, тому ми вас певними стандартами не забезпечуємо.
Так само виходить, що, наприклад, якщо ми говоримо про модель
ЦНАПів і центрів безоплатної правової допомоги, ну, не скрізь ці моделі
працюють, не скрізь ЦНАПи навіть утворені.
Тому по кожному з цих варіантів є суттєві зауваження. До чого ж ми
прийшли? Модель, яка є рекомендованою і яка прозвучала, за неї підтримка
була, як від представників ветеранської спільноти, так і від тих структур, які
працюють з ветеранами, причому як державних органів, так і недержавних
структур, тобто громадських організацій, це утворити по суті відокремлені
територіальні органи.
Обґрунтування цьому є, до речі, не лише просто підтримка на словах. А
цьому обґрунтуванню є дуже чітке в певних фактах, які мають місце на
сьогоднішній день. На сьогодні, якщо ми спускаємся, ну, до рівня області як
би і до рівня обласного центру, це не завжди є правдою, але якщо ми
спускаємся до рівня району, то немає єдиного місця, єдиного вікна, куди
може прийти людина і отримати повний спектр послуг. І зауваження, які
найчастіше чуємо, це те, що, ну, добре в обласному центрі, там у Львові, в
Черкасах, в Житомирі, є команди, є структури, які працюють з людьми, але з
району іноді важко добратися туди, отримати допомогу, отримати підтримку.
Друге питання, яке виникає, це залежність рівня послуг від місцевих
бюджетів і відсутність єдиних стандартів цих послуг. Так, в нас є Закон
України "Про статус ветеранів війни", в якому виписані ціла низка пільг. Але
переважна більшість цих пільг на сьогоднішній момент в процесі
децентралізації залежить від наявності коштів в місцевих бюджетах. Окрім
того, є дуже велика різниця між додатковими послугами, які надаються на
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місцевому рівні. І дуже вразив один коментар, який почула в Чернігові, який
іншими словами був повторений ветеранами в інших областях, це те, що ми
воювали всі за одну країну, чому тепер, повертаючись, ми отримуємо
послуги в залежності від того, в якому селі, в якому місті ми проживаємо. І
це абсолютно є слушним аргументом.
Далі питання в тому, що ті послуги чи, скажемо так, все-таки їх
послугами важко назвати, це є пільги. Чому вони не адаптовані на
сьогоднішній момент під потреби ветеранів і під їх психотип? Що тут
мається на увазі. Тобто до ветерана ставляться як до людини, до тягаря, який
повернувся і яким треба там якось опікуватись, все за нього чи за неї робити.
І абсолютно державна система на сьогоднішній момент ні на місцях, ні на
центральному рівні не розглядає ветерана як людину, яка є насправді
надбанням суспільним, яка, якщо трішечки допомогти, підтримати,
інвестувати, якщо сказати, да, такою мовою бізнес-процесів, то ця людина
зможе в державний бюджет робити дуже, дуже суттєві внески і підтримувати
економіку України. У нас сучасне покоління ветеранів – це здебільшого
чоловіки віком від 25 до 45 років, це абсолютно дієздатні і працездатні люди.
І останній пункт, це брак фахівців, які здатні працювати на місцях. І тут
я аж ніяк не кажу про якість, тому що є доволі багато зараз людей, які за 4
роки навчилися працювати з ветеранами, можуть надавати послуги. Вони не
завжди є в структурі державних органів, але в кількісному плані, ну, їх не
вистачає. Їх не вистачає, тому що серед громадськості багато хто просто
"вигорає", багато хто просто шукає якоїсь стабільності певної.
Якщо ми перейдемо до наступного слайду, яким чином ця модель
відокремлених територіальних органів може виглядати. З тих пропозицій, які
пролунали на місцях, і те, що працює, наприклад, на сьогоднішній момент,
ми об'їздили п'ять областей, це лише початок, дійсно, але от в Житомирі,
наприклад, і у Львові є вже сформовані, в Черкасах також, є вже сформовані
певні команди, які працюють на рівні обласному. Всередньому ми беремо це
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кількість людей, це… добре, це навіть всередньому, це максимальна кількість
на рівні області, це десь 18 осіб, це ми беремо Львів.
І рекомендація, яка прозвучала. Щоб на рівні району було щонайменше
дві особи, які би опікувалися питаннями ветеранів. У нас є 27 обласних
терорганів, я Крим відмовляюся виключати з цієї системи, все-таки. І є 490
районів, в яких мають бути надані ці послуги.
Переваги… Я перепрошую, можна я закінчу, і ми будемо, ви записуйте
питання, будь ласка, я впевнена, що питань і коментарів дуже багато буде.
Власне, переваги цієї системи – це те, що створюється централізована
вертикаль. Централізована вертикаль завжди означає, що є повний контроль
того, що відбувається, є шанс вибудувати, дійсно, ефективну систему, яка
буде працювати. Це буде уніфікована система надання послуг і надання
підтримки саме за потребою, а не за спроможністю місцевого бюджету.
Недоліки є очевидні. У нас зараз є деякі інші процеси, які відбуваються
в державі, так ж децентралізація. Те саме, що, коли ми говоримо про
утворення нового міністерства, зразу лунають перестороги щодо того, що
міністерство буде забирати дуже значну частину бюджетних коштів.
І про бюджети, і про кількісний склад, власне, хочу поговорити на
наступних слайдах.
Орієнтовний кількісний склад нового міністерства. Це мається на увазі
центрального апарату нового міністерства. Він не може бути більшим ніж те,
що є сьогодні. Це Державна служба у справах ветеранів війни (це 115 осіб
приблизно) і Мінсоцполітики, який має свої різні там управління, відділи,
зараз там певна з 14 квітня реструктуризація відбулася, то це там плюс-мінус
25 осіб.
Про видатки на утримання зараз говорити дуже складно, це наш
наступний слайд. Тут цифри, що ви бачите, це в гривнях позначені.
Складно говорити про цифри, які потягне за собою Міністерство у
справах ветеранів, тому що знову-таки немає штатного розкладу, да, і ще
немає розуміння щодо там того ж приміщення, адміністративних витрат і так
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далі. Але ми можемо говорити про видатки на утримання штату. Ми
розуміємо, що якщо в кількісному еквіваленті працівники центрального
апарату не будуть більшими ніж діюча структура, то відповідно і видатки на
них особливо не мають відрізнятися від того, що сьогодні витрачається на
держслужбу, і від того, що витрачається на відповідні управління в Мінсоці.
Ну, тут написано, не більше 27 мільйонів. Ну, очевидно, тут буде більше,
тому що тут Мінсоц неврахований, тут також не враховано те, що це все-таки
міністерство, в якому будуть утворені директорати. На сьогоднішній момент
заробітна плата директорів директоратів і експертів вона є дещо вищою. Але
ці суми, я дуже хочу підкреслити, вони покриваються за допомогою внесків
наших зовнішніх партнерів українських.
Ну, і тероргани. Тероргани теж беремо дуже грубу цифру – це 98
мільйонів. Тобто загалом сума там – 130 мільйонів, ну трохи більше буде, яка
буде витрачатися на це міністерство.
Розрахунки чіткіші, я сподіваюся, що ми зможемо надати десь на
середину червня. Зараз працюємо з фінансистами, з фахівцями обрахунків
бюджетів, з людьми, які мають доступи до штатів на сьогоднішній день, до
кадрових як би розписів і до штатних розписів на сьогоднішній момент. Тому
все це ближче до червня. Тому ці цифри є дуже-дуже грубими.
Але наостанок, що я хочу сказати. Я дуже хочу, щоб ви звернули на
цей слайд самий останній. Це чинний бюджет Сполучених Штатів Америки.
Його наводимо через те, що від першого дня структура міністерства, яка
задумувалась, вона ґрунтувалася саме на моделі Сполучених Штатів. В
Сполучених Штатах Міністерство оборони і Міністерство ветеранів – це два
найбільш фінансованих міністерства. Ви бачите, який іде розрив в
бюджетному забезпечені між цими двома міністерствами, і до прикладу ми
взяли Міністерство внутрішніх справ США, яке є далеко не останньою
структурою. Розрив колосальний просто. І у мене основний меседж такий,
що, якщо ми приймаємо рішення і якщо вже на політичному рівні
приймається рішення про те, що…
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Увага, будь ласка. Леся вже завершує, зараз буде у
вас змога.
ВАСИЛЕНКО Л. Я розумію, що дуже емоційно, тому що це цифри,
тому що як би тут іще такі колосальні цифри з американського бюджету взяті
і так далі. Але буквально дайте останні пару фраз.
Якщо ми приймаємо рішення щодо того, що у нас питання ветеранів
виноситься на такий підвищений рівень і цим питанням буде займатися
міністерство, то мають бути забезпечені і відповідні механізми. І важливість
цієї теми має бути підтверджена, і повинні бути виділені кошти з державного
бюджету для того, щоб система по забезпеченню наших ветеранів була
дійсно ефективною і дійсно уніфікованою по всій Україні. Тобто ця реформа,
яку ми зараз з вами всі разом впроваджуємо, вона не може бути, просто не
може стати і не може бути просто порожньою обіцянкою. Тому щодо всі
застереження щодо того, що от знову створиться міністерство і на нього
потрібні будуть, да, колосальні видатки, ну, на мою персональну думку, що
це міністерство має тягнути за собою в пропорційному еквіваленті такі самі
видатки, як в Сполучених Штатах: Міністерство оборони на першому місці, а
на другому місці має бути Міністерство у справах ветеранів. Тому що тільки
так ми зможемо забезпечити належну і гідну підтримку тим людям, які нас з
вами захищали.
Дякую за увагу.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Леся Василенко.
Ми зараз переходимо до питання–обговорення. Я хочу вас закликати до
поваги до одного. Да, да, Олександр Юрійович, дві секунди і вам дам слово.
Значить, в кожного регламент – до 2 хвилин, не більше. У мене є вже
дві особи записаних, після того я дам вам слово. Я бачу, я за всіма слідкую.
Зараз Олександр Юрійович хоче прокоментувати.
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ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Я, с вашего позволения, просто пару тез.
Американская доктрина говорит просто: армия, война калечит,
министерство лечит. И это должно быть основой. Солдат будет воевать, если
будет понимать, что о семье позаботятся. Так, как сегодня в том состоянии, в
котором сегодня есть забота о ветеране в стране, ее просто нет, и хуже быть
не может в априори своей.
Следующее. Может ли та же самая структура, которая калечит, я
говорю сейчас ЗСУ, например, потом лечить? Не может, потому что будет
неполноценно тогда учить солдата. Это тоже общепринятая концепция,
которая есть и в Америке, и в Канаде, и во многих других странах.
По поводу того, что Леся говорила, по поводу трат на министерство. Я
бы это сказал немножко по-другому. Когда сегодня более чем в 20
министерствах, вы этот слайд видели, есть свой департамент, свое
управление и куча чиновников, которые сегодня получают заработную плату,
в

более

двадцати

министерствах,

то,

естественно,

будет

большое

сокращение, когда это будет в одном ведомстве.
Сколько сегодня тратит страна на ветеранов, посчитать невозможно.
Это отдельно ЗСУ получает, отдельно МВД получает, отдельно все органы с
погонами, которые ходят, получают, отдельно есть свои госпитали –
эсбэушные,

эмвэдешные, зэсэушные. Во всех госпиталях происходит

достаточно большой конфликт интересов, а кого ЗСУ госпиталь должен
первого лечить –

того, кто сегодня служит, или того, кто уже ушел в

отставку. Из-за этого происходит конфликтология. А кого он должен лечить
– того, кто был покалечен на войне в Афганистане, или того, кто покалечен
на сегодняшней войне, они оба покалечены. А о ком нужно больше
заботиться, о семье погибшего в Афганистане или о семье погибшего при
сегодняшней войне?
В комитете было много дискуссий, доходило до того, что когда, ну так
говорю of records, ну, не of records, когда мать погибшего у нас на войне с
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Россией говорит, ваш сын, когда погиб в Афганистане, он погиб ни за что, за
мнимую страну, которой не существовало. Но для матери, у которой погиб в
Афганистане, одна и та же трагедия – он погиб. И эту конфликтологию
нужно уводить. Да сегодня уже хорошо, многие ветеранские афганские
подразделения, афганские громадські об'єднання говорят следующее: мы
уступаем, в первую очередь нашим детям, имеется в виду тех, кто сегодня
воюет, по возрасту детям, тем, кто сегодня воюет на фронте с Россией.
Поэтому ответ, как по мне, очевиден, что нужно создавать
министерство. Ответ очевиден, что это министерство должно быть не
координирующим, а рабочим. Ответ очевиден, что должны быть ветеранские
госпитали. Так как нам объясняли психологи в Америке, с Америки, с
Канады, ветеран не всегда психологически себя чувствует комфортно в
гражданском госпитале. И когда он находится среди гражданских, он себя
чувствует неловко. Это достаточно большая там, у них во всех кстати
странах есть ветеранские институты, которые изучают проблематику
ветеранов и пытаются дальше воплотить наиболее эффективно в дальнейшем
жизнь Институт не в нашем понимании, там это Шевченко или какой-то там
большой вуз, в котором читают лекции, институт, как центр, в котором
изучают проблематику и дальше что с ней делать. Например, там
проблематику с суицидом. Они, например, в Америке только буквально пару
лет назад разделили ветеранский госпиталь на две части, мужской и женский,
потому что говорят следующее, что мужчине не комфортно находится с
женщиной-ветераном в одной очереди или идти в один кабинет. И это тоже
разделено как в одном и том же госпитале, просто две секции.
Следующее. Во многих ветеранских госпиталях, почему туда охотнее
идут ветераны, потому что тоже место их общения. Вот даже посмотрите, как
вот сегодняшняя рассадка, сразу видно, как вот люди рассеялись между
собой, это тоже достаточно важный психологический фактор. Поэтому
вопрос этот нужно заканчивать и создавать министерство.
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Теперь вопрос по поводу, то, что обсуждается, министра, я считаю, что
по итогам, я не знаю кто будет министром, меня даже это меньше всего
интересует, меня интересует, чтобы он воплотил в жизнь… Дайте я
договорю, пожалуйста. Меня больше волнует, чтобы он воплотил то, что
сделал проектный офис в жизни. А я, как председатель комитета, буду, имея
все конституционные полномочия, контролировать выполнение того, что
сделано.
Я бы хотел, чтобы мы просто обратились к Премьер-министру, чтобы
он не тянул, в течении 10 дней провел консультации, как это положено по
Конституции, консультация с коалицией, с комитетом и внес кандидатуру.
Объясню почему это нужно делать прямо сейчас. Или это говорили,
когда я выходил или нет? Говорили про временные графики? Сейчас я всем
дам слово, я сейчас заканчиваю.
Почему это нужно в конце мая, начало июня. Во-первых, это
презентация висит на сайте комитета, вы можете все с ней ознакомиться.
В силу тех законодательных процедур, которые сегодня есть, а именно
проведение конкурсов и дальше по тексту можно еще много чего
перечислить, чтобі министерство… Бюджетной резолюции, которая должна
вноситься в августе месяце, принятие бюджета, которое должно быть в
октябре-ноябре. Если мы не сформируем сегодня министра, который по
процедуре

должен

потом

пойти

в

Миньюст

и

зарегистрировать

министерство, такое законодательство, то это министерство дальше работать
не сможет.
И у меня в этом плане, правда, абсолютно все равно кто это будет.
Важно, чтобы он выполнил эту стратегию. Это первое. И второе, чтобы в
министерстве физически работало не менее 35-40 процентов самих
ветеранов. Чтобы это было не чиновничье учреждение, а это было
учреждение ветеранское.
Спасибо.
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Я бачу всіх. З Івано-Франківська просились перші виступити. Ольга
Степанівна, правильно?
Дві хвилини – регламент, нагадую.
_______________. Добрий день…
Добре. Добрий день, шановні присутні! Ми представляє тут ІваноФранківську обласну спілку сімей загиблих в АТО та безвісти пропавших.
На даний час є дуже багато питань, вирішення яких, напевно, можливе
при створенні Міністерства у справах ветеранів. Насамперед, що нас
найбільше хвилює і болить, – це щоб виділили родини загиблих в окрему
категорію, згідно якої будуть прийматися ті чи інші законопроекти.
Найболючіше – це пільги для сімей загиблих. Щорічне зменшення
норм проживання для сімей загиблих є недопустимим. Категорія, до якої
належать сім'ї загиблих в АТО повинна мати окремо встановлені норми
споживання на електрику та газ. Однозначно, що в ідеалі сім'ї загиблих
взагалі не повинні платити за енергоносії. Наші діти полягли не тільки за
територію і не за населення, вони поклали свої життя за те, що належить цій
території, в тому числі за газ, світло, воду і так далі.
Не знаю, чи прислухаються до наших пропозицій, але мінімальна
норма споживання на світло для члена загиблого має бути 150 кіловат, газ
(літо) – 50 метрів кубічних, зима – 500 метрів кубічних. Це так, щоб та сім'я
відчувала, що за неї родина дбає. Даними пільгами повинні користуватися і
сім'ї, родини яких загинули при війні з Росією, які проходили службу в
добровольчих батальйонах, які не увійшли до складу державних, військових
формувань, так звані добробати.
Що я ще хотіла сказати. От, наприклад, потрібно вносити на
законодавчому рівні зміни у Постанову про санітарно-курортне лікування, в
яку потрібно приписати родини загиблих, воїнів АТО, і щоб ми мали
можливість підпадати під цю постанову.
34

Тут дуже цікаве було підняте питання, я також про нього хотіла
говорити,

про

створення

при

військових

госпіталях

так

званих

реабілітаційних центрів для воїнів АТО. Ці реабілітаційні центри, вони
кардинально повинні відрізнятися від тих, які існують на даний момент при
соціальних службах, так як там мають право хлопці, які отримали страшні
травми і не мають можливості доглядати за собою, вони мають право бути
там до…
______________. (Не чути)
______________. Довічно. Вони мають право там бути.
І що ми хотіли внести, що в цих санаторіях чи як їх назвати, як
міністерство придумає, мають право бути батьки, які втратили єдиного сина,
і більше у них нікого немає. Вони мають на це мати право.
Що вам ще сказати? Що цей пансіонат він не повинен бути квитком в
одну сторону. Там мають право приходити діти. Там повинні… Ну, я маю на
увазі не їхні діти, тому що у них дітей…
ГОЛОВУЮЧИЙ. У нас дуже мало часу. Я думаю, що швидше
закінчуйте і окремо з Проектним офісом по завершенню поговоримо.
_______________. Добре. І що я хотіла сказати, що дані пропозиції це
не тільки від Івано-франківської спілки, ми співпрацюємо з багатьма
організаціями по цілій Україні. Якщо потрібно, ми можемо зорганізувати
Всеукраїнський з'їзд загиблих… сімей і представити свої вимоги до цього
комітету чи Міністерства у справах ветеранів.
Те, що потрібно таке міністерство, навіть не обговорюється. Тому що
воно дуже розпилилися всі наші питання, ті займаються тим, ті займаються
іншим, повинна бути сукупність в одному. Ну, але чи дослухаються до нас,
це вже інше питання.
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Дякую за увагу.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую величезне.
Нагадую про регламент 2 хвилини. Після завершення ми зможемо
обмінятися контактними даними і отримати в письмовому вигляді для
Проектного офісу всі пропозиції.
Будь ласка, представник МВС Тетяна Анатоліївна просилась до слова.
ЗЮБАНОВА Т.А. Доброго дня. Зюбанова Тетяна Анатоліївна,
заступник голови Організації ветеранів центрального апарату МВС України.
Ми вдячні комітету, а також Проектному офісу за проведену роботу, за
організацію круглого столу.
І я б хотіла тезисно прокоментувати. Зараз підтримаю попередній
виступ і хочу сказати, що 25 квітня була під стінами Кабміну проведена
масова акція афганців, а також пенсіонерів та ветеранів силових відомств, де
першим питанням стояло наступне: при розгляді і затверджені нових
нормативно-правових актів не порушувати Конституцію України і діючих
законів України, не погіршувати

соціальні стандарти ветеранам війни,

членам сімей загиблих і померлих воїнів, ветеранам силових структур і
правоохоронних органів.
І хочу вам сказати, що 25 травня нам обіцяли зустріч на рівні Прем'єрміністра, оскільки питання стосувалося в першу чергу сімей загиблих, а
також, скажемо, рядових солдат, які без стажу отримали мінімальну пенсію і
як їм жити в тих умовах, коли при таких реформах наші пільги забирають.
От, наприклад, остання постанова, це яка була про монетизацію, для
представників АТО пропонують вісім поїздок. Вдумайтесь, на місяць. Львів
запропонував компенсацію за проїзд 135 гривень. Тобто,

проводячи

реформи, відбирають пільгу, а взамін не дають нічого.
Зараз майже всі обласні адміністрації на рівні областей прийняли
рішення і звернулися до Прем'єр-міністра про скасування цієї постанови. А
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тому в принципі, якщо говорити, на місцях вчора була проведена селекторна
нарада з 500 містами районних та обласних центрів, де збиралися різні
громадські організації, а тому всіма присутнім на місцях, вчора була
проведена

така селекторна нарада,

підключайтеся громадськими

організаціями, бо без минулого немає майбутнього. Дуже багато організацій
створено за останніх

4 роки. Підключайтесь до старих створених

організацій, давайте разом створимо це міністерство, тому що проблемні
питання у всіх одні і ті ж.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам велике.
ЗЮБАНОВА Т.А. А Міністерство соціальної політики, на жаль, їх не
вирішує. Розумієте? Зараз на четверту годину ми йдемо в Міністерство
соціальної політики по цим питанням, і я думаю, що ми вийдемо, як завжди,
ні з чим.
І ще хотіла по пенсійному забезпеченню репліку до Олександри.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Дуже мало часу, швиденько, будь ласка.
Будь ласка, поважаймо одне одного.
ЗЮБАНОВА Т.А. Міністерство потрібне. Але ж це є…
ГОЛОВУЮЧИЙ. Пані Тетяна, завершуйте, передаємо слово.
ЗЮБАНОВА Т.А. Добре. Дякую всім.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам.
Будь ласка. От ви, да. Ні, ні, за вами. Так, да.
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______________. Доброго дня! Я представляю Полтавську область. У
нас в координаційну раду входить 17 громадських організацій учасників
АТО. Ми спілкуємося з нашими побратимами з усієї України, більше 20
областей входять в нашу співорганізацію. І якби не один наш побратим, який
почув, що деякі представники створених владою громадських одноденних
організацій вже починають між собою ділити, хто буде в його області, на
якій посаді в цьому міністерстві, ми б не дізналися, що сьогодні відбувається
такий захід. От ми про це взнали тільки через те, що у нас певні люди почали
уже ділити ці посади.
Ви просто… з приводу організацій. Я чув, що уже… Я чув, що ви були
в багатьох областях, проводили консультації. Є така штука Google…
ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу тиші, будь ласка.
______________. Ви заходьте в Google і подивіться, напишіть,
наприклад, Полтавська область, учасники АТО. Буде ось такенний список, де
ви можете побачити, хто чим займається по якій області. Зараз вилізе дуже
багато одноденних організацій, які будуть бігти і кричати, що ми найкращі,
ми все робимо, ми хочемо в міністерство. А у нас, дійсно, діючі організації,
ви можете почитати все, що ми робили. І давайте, ми хочемо долучитися з
реальними уже конкретними пропозиціями.
Перше. Я прослухав, що є дуже багато цікавих ідей. Але я не почув,
наприклад, перше запитання, це не треба нас важати тягарем, якоюсь
однорукою, одноногою дитинкою, якій треба десять няньок. Ми самі можемо
всього досягти, нас треба просто трохи підтримати, допомогти нам. От
кажуть, створювати один рік, якщо учасник бойових дій візьмуть його на
роботу і рік пропрацює, будуть якісь пільги. Нас чого не хочуть на роботу
брати? Бо знають, перше, що нам треба додаткову відпустку оплачувану.
Друге, що нас просто так з роботи не виженеш. І третє, що об нас не можна
витирати ноги, казати робити те, що не повинні, і саме через це є проблема з
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працевлаштуванням. Ми самі об'єднуємося, самі створюємо робочі місця,
самі беремо на роботу побратимів наших. Єдине, що нам треба, це трохи
допомоги від держави в цьому напрямку.
Наступне запитання. От балакають про пільги і про все. Щоб не було
акцій влучних, як ми тут збирались біля Кабміну 20 січня, коли забрали
постановою Кабміну, 413-ю, право на землю, давайте хай Міністерство
ветеранів буде конкретно працювати із ветеранами.
У мене є такі вимоги, які наші бійці писали протягом тижня до цього
міністерства. Це не мої, це сотні наших бійців їх писали, пару місяців навіть.
Перше, це міністр, він повинен бути учасником російсько-української
війни, знати нашу проблематику, і повинно бути міністерство створюватись
не для того, щоб хтось нам допомагав, а там бути повинно максимум саме
учасників російсько-української війни. Щоб радниками були незаплямовані
люди, які в якихось схемах, в якихось лівих організаціях, щоб була звітність і
конкретні терміни. Наприклад, ми зробимо одне, друге, третє до 20-го, 30-го і
15-го числа, щоб була пряма звітність. А не ми колись може вам зробимо. Це
дуже важливо для учасників бойових дій і для процесу.
Саме по структурі. Структура, до речі, дуже цікава, доволі непогана,
але два основних запитання. Перше. Хто буде призначати на місцях
відповідальних осіб, від яких залежатиме все? Наприклад, якщо це буде наказ
зверху по партійній квоті одною партією, другою, третьою, розставлять своїх
осіб, які ніякого відношення не мають. Або якась з'явиться громадська
організація, ось я найкращий, давайте мене поставте, а я тут своїх
понаставляю. Це буде шкодити ветеранам. Дуже важливо на місцях.
Розумієте? Подивіться, Google знає хто що робить. Бійці знають хто що
робить. Щоб коли призначалися люди, це робилося для людей, для бійців, а
не для того, щоб хтось десь прилаштував свою людину на посаду.
Ми можемо дуже багато зробити. Ми активні, діючі бійці, які
займаються допомогою іншим бійцям. І давайте працювати для бійців, а не
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для того, щоб десь галочку перед виборами поставити, щоб хтось створив
міністерство і всіх людей розтикували по посадах.
І останнє запитання по структурі. Я, наприклад, не побачив структуру
по спорту. У нас в Полтавській області неможливо для учасників бойових дій
провести якийсь спортивний заклад, попередньо не заплативши комусь. У
нас є тисяча державних підпорядкованих спортзалів, спортмайданчиків, але
всі кажуть, а ми не маємо права учасникам бойових дій безкоштовно
надавати…
ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Давайте в регламенте как-то, а? Смотрите, я
пробую ответить.
_______________. Я закінчив.
ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Вы все время говорили слово Google. Рекомендую
войти в Google, написать в Комитет по ветеранам и все прочитать. Ну, это
зеркально. Вы об этом говорили, да, и я вам зеркально говорю. То, что вы
там, где-то что-то услышали, что на заборе было написано кем-то… Я
договорю, пожалуйста. То, что было на заборе кто-то что-то там написал и
сказал, что кто-то кем-то будет, пожалуйста, не живите мифами и дальше не
распространяйте их.
Следующее. Это не министерство… Дайте договорю, договорю дайте.
Ну, просто из вежливости, правда. Пожалуйста, приезжайте в комитет, и
будем говорить про конкретику. Тогда, когда… Дайте договорить. Ну,
хамство, знаете, оно обезличено.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Давайте поважати один одного, я надам всім слово.
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ТРЕТЬКОВ О.Ю. Смотрите, я никого не перебивал. Я внимательно
выслушал, дальше пытаюсь сказать. Следующее, пожалуйста, приезжайте в
комитет говорить.
Следующее. Когда было создана рабочая группа, касаемая ………., 2,5
месяца назад просто на сайте любой мог зайти и посмотреть. Я
единственному, чему действительно рад, потому что мы на комитете подняли
вопрос о ветеранах на навысшую планку. Я рад, конечно, что вы
действительно приехали со многих областей, как председатель комитета, и
все заинтересованы в этом процессе. Это действительно очень хорошо.
Потому что действительно в этой стране 25 лет ветераны как бы есть дефакто, а де-юре как бы никто и не знает.
Следующее. По поводу того, кто должен быть министром. Это вопрос
очень философский, еще раз подчеркиваю. Это не министерство участником
АТО, это министерство ветеранов. Лучший министр в Америке, который был
признан министром ветеранов, бывший директор "Procter & Gamble". А это
вопрос организационный.
Следующее. Вы можете быть прекрасным человеком, но не зная, не
будучи юристом, не будучи понимать, как проходят процессы, оно не
взлетит. Мне лично все равно, я еще раз говорю, кто будет министром, но мы
не можем ставить условия только так, а никак.
Заканчивая, скажу. Дальше пойдет следующая конфликтология, когда
будет

министр

одного

подразделения

атошного,

скажет

другое

подразделение атошное, а почему не от нас, и это уже происходит. Поэтому
есть Конституция, есть законы, где четко написано, как формируется
Кабинет Министров. Ключевое, что я сказал, что не менее 35-40 процентов
всех служащих министерства, а без служащих министерство не может
работать, должны быть ветераны. Точка.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
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Леся Василенко прокоментує буквально дуже коротко порядок набору
людей. І далі я передаю слово.
І ще хочу сказати, що в Полтаві ми не були, ми будем найближчим
часом, ми обміняємось контактами зараз і… (Шум у залі)
Ми ж не з космоса літаємо.
ВАСИЛЕНКО Л. Дивіться...
ГОЛОВУЮЧИЙ.

Леся

Василенко

відповідає

з

приводу

працевлаштування ветеранів. Я попрошу тиші. Дякую.
ВАСИЛЕНКО Л.

Ну, і не тільки. Насправді представникам

Полтавської області і інших областей, які тут присутні, дуже велика подяка,
що ви приїхали. Те, що було прийняте рішення відвідувати області з
інформуванням щодо того, що відбувається в Києві, які йдуть напрацювання,
це не просто так ця практика склалася. А саме через те, що далеко не всім
вдається добратися до Києва, і ми цього свідомі, це розуміємо.
І так, дійсно, до Полтавської області ми ще не доїхали. Я знаю, що в
Полтавській області ви чудово організувалися. І, дійсно, зібрали дуже багато
пропозицій від максимальної кількості об'єднань ветеранів і людей, які
працюють з ветеранами. І за це вам дуже велика подяка. Я би хотіла з вами
поспілкуватися окремо, якщо можна, тому що я бачу, що там, ну, цілий
список питань.
Одне, що так дуже сильно по структурі, ну, варто виділити. На місцях
ніхто не призначається, є державна служба, на яку є певні конкурси, які
потрібно пройти. І відповідно як би це не є політичними призначеннями. В
структурі міністерства єдині політичні призначення – це верхня ланка, це
міністр і заступники міністра, все інше – це держслужба.
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ГОЛОВУЮЧИЙ.

Так, дякую. Пані Оля, будь ласка. А потім

переходимо до вас.
______________. Добрий день, всім. Я з Рівненської області. Я не є
ветеран, але з Майдану, я працюю з ветеранами, я працюю з родинами
загиблих і знаю питання, ну, дуже глибоко.
Що б я хотіла запропонувати. Ну, по-перше, Міністерство ветеранів
воно буде державною структурою, і тому я не почула сьогодні, яка має бути
комунікація

між

іншими

структурами,

державними

структурними

підрозділами. Багато говориться про громадські організації, ветеранські
організації, але я б хотіла знати, як ці структури представники державних
структурних підрозділів будуть комунікувати на місцях.
Після того, як в нас, в Рівненській області, були представники офісу, я
сама поїхала по декількох районах і говорила з ветеранами. І питала, як
видумаєте, потрібно вам Міністерство ветеранів чи ні. Різне, хтось почав
згадувати, як там на передок воду не привезли в 2015 році, хтось казав, дочці
грошей не дають на навчання. Але більше мене вразила навіть не реакція тих,
хто був на війні, а реакція тих представників структурних підрозділів, які
зараз надають допомогу ветеранам: управління соціального захисту,
управління охорони здоров'я, управління освіти.
Коли ми говорили про ветеранів, тут дуже багато говорилось, ветеран,
ми їх так дивимось. Ветерани – це така сама частина суспільства, і вона так
само впливає на суспільство, як і кожен член суспільства. Ми не можемо
говорити про ветерана, про хлопця, який повернувся, тільки як про ветерана,
як про особу. Ми маємо розглядати в контексті сім'ї, ми маємо говорити і про
його вплив на його дружину, на його рідних, і так само і рідні, і дружина
будуть впливати на нього. І от коли ми будемо з такої точки зору підходити
до побудови Міністерства ветеранів, що ми зараз маємо розуміти, як воно
буде працювати в районі, як воно буде працювати в селі, як воно буде
працювати в сільській раді, як будуть ті самі представники, яка буде
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звітність. І я з хлопцями з Полтави абсолютно згідна, нам треба мати
звітність.
У нас

в Рівненській області є від Державної служби у справах

ветеранів аж один представник. Як ви думаєте, на шість тисяч учасників
АТО і плюс ще ветерани афганці і все, цього достатньо чи ні? Абсолютно ні.
Абсолютно ні. Розумієте? І от коли ми будемо іти знизу, розуміти, скільки
має бути представників Міністерства ветеранів опікувати якоюсь кількістю
ветеранів, а плюс ще члени родин, а плюс члени родин загиблих, може тоді
нам буде набагато легше працювати.
І на сьогоднішній момент що нам вже необхідно? Нам вже необхідна
просвітницька робота з приводу того, навіщо це Міністерство ветеранів. Щоб
в кожній хаті людина розуміла, що якщо буде створена ця структура, то буде
і допомога, то і буде підтримка, і ця людина зможе, розумієте, нам це зараз
треба вже робити.
На зустрічі з представниками офісу був капелан з Володимирця.
Володимирець, щоб так, знаєте, це таке глибоке-глибоке Полісся. І от коли я
приїхала в район, він каже, Оля, я вже поїхав, я вже зібрав, я вже кажу там
про роботу там патріотичну, я вже кажу, що треба це буде робити, бо це
обов'язково буде. Розумієте, є люди, які хочуть працювати. Просто як ми
зараз тут з вами вирішимо, так воно і буде далі йти на місця, а з районів буде
даватися обратка. Тому я дуже прошу, треба мені і всім нам розуміти, як воно
буде працювати, от навіть на тій самій забитій фермі. А скільки у нас було
пацанів, перша, друга хвиля мобілізації? До фіга.
Дякую.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую величезне, пані Оля.
Я нагадаю, що якраз задля цього і існують ці регіональні поїздки, да, на
жаль, ми не були ще в усіх областях, але плануємо.
Прошу, будь ласка, в чорній футболці, і 2 хвилини, будь ласка.
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ЮДЕНКО Д.

Мене зовуть Дмитро, я з міста Полтава, Громадське

об'єднання "Вороскоп".
Справа в тому, що, створивши цю модель, ви отрималися помилки, яку
до сих пір всі міністерства, які формують у нас реформи, вони їх роблять. Ви
зрівняли в Америці, так, а тільки ви не розумієте, що рівень відповідальності
за невиконання обов'язків цього міністерства там дуже високі. А у нас, хто у
нас контролюватиме роботу цього міністерства? Чи так запустимо, що кожен
буде жалуватися, як в глуху стіну, то більше зараз стукатися?
Далі. Контроль – зрозуміло, контроль потрібен, це наша країна, треба
враховувати це. Я вже не кажу про рівень в областях.
Далі. Відповідальність. Яку будуть нести відповідальність люди, які не
виконають обов'язки в цьому міністерстві? А, підвищать або підуть,
правильно. Розумієте, що є вже зараз тут, це все вже зараз напливає. І це
всього ж дві години, міністерство яке не працює, яке ще навіть не працює.
(Шум у залі) Ні, я розумію, так ось це все буде далі, це все буде гірше.
Коли затронули там підрозділ Міністерства внутрішніх справ,
пенсіонерів, не треба їх мішати ветеранів бойових дій з Росією. Я вибачаюся.
Не треба їх мішати. Будете мішати, у вас будуть проблеми, поблеми про
співпрацю. Це вже зараз напрягає. Це вже зараз напряжонність в усіх
областях. Можливо, вам про це не сказали, тому що ви спілкувались сугубо з
організаціями ветеранів бойових дій, а вам для начала треба зібрати усіх. То
есть ті підрозділи, які ви хочете внести в міністерство, ви їх зберіть і оттоді
побачите, скільки вам треба буде сил просто, щоб хоча би, щоб люди
замовкли просто, між собою не сорились.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам велике за пропозиції, ми врахуємо.
Нагадаю, що ми не Міністерство у справах ветеранів, ми –
представники громадських організацій, які просто абсолютно добровільно
зголосилися напрацьовувати оті всі матеріали. Тому дякуємо за ваші
рекомендації, вони всі врахуються.
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Будь ласка, от да, ви, потім – ви. Далі буду…
_______________. Меня зовут Владимир, я – участник…
ГОЛОВУЮЧИЙ. Дві хвилиночки – регламент.
Прошу.
_______________. Я – участник войны с 14-го года, Донецкая,
Луганская область, плен – город Донецк, так называемая "избушка".
При возврате, при обмене, то есть нас обменяли, я являюсь бомжом.
Это показатель заботы нашего государства о нас. Таких как я очень много.
Ну, не так, чтобы совсем много, но люди есть. И вот это, что сейчас тут
обговаривается, это, конечно, хорошо. Но так, как забыли о ветеранах
афганцах, забыли, поговорили и забыли, так забудут и о нас обо всех.
Это уже делается. Вы гляньте телевизор. Политика государства такова,
что большинству государства пофиг, что там у нас война идет. А вы
представьте, если она закончится, они повесят себе медали, не вы, не вы,
пацаны, а они повесят себе медали за то, что они ее закончили. А мы
останемся бомжами.
У меня все.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Я хочу сказати, що, власне, ми якраз і ведемо мову про те, що має бути
створений єдиний орган, який буде займатись розробкою, політикою і
займатися питаннями ветеранів. Дякую.
Прошу, будь ласка. По черзі, кому надаю слово,

2 хвилини –

регламент.

46

ПЕТРУШКЕВИЧ О. Вітаю. Олександр Петрушкевич, Полтава. З
приводу формування штату хочу натякнути. Я – капелан військовий, 93-я
бригада механізована.
Значит, с чем я столкнулся? Это с некомпетентными психологами.
Вопрос, как мы будем их набирать, какой штат и тому подобное. Я уже вижу
как бы, это очень важно. Потому что я столкнулся с тем, что люди о чем
говорят, они тем не живут. Это в разводе, дети, наркоманы и тому подобное.
Ребята, давайте формировать людей, те, которые чему мы учим, тем мы и
живем.
Да, это трудно, мы

все несовершенны. Но, простите, если мы уже

работаем, допустим, я на сегодняшний день уже четвертый раз ложусь в
госпиталь, и мы должны понимать, что в госпитале должны тоже быть
компетентные психологи. Если мы просто улыбками и чаепитием будем в
оборот брать нас, військовослужбовців, скорее всего это до поры до времени.
Потому просьба обратить внимание, чем живет человек: какая семья, есть
конфликт внутри или нет, это очень важно.
Спасибо.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Спасибо огромное.
ТРЕТЬЯКОВ О.Ю Я попробую вам ответить. Смотрите, вы

очень

правильно это сейчас сказали. Если вы посмотрите на структуру, то я
говорил про это, во всех странах есть понятие "институт ветеранов", в
котором изучается эта проблематика. Самое страшное, действительно, когда
будут проходить реабилитацию бойцы, и будет неграмотный или будет
какой-то аматорский или дилетантский подход, то этой реабилитацией
можно нанести гораздо больше вреда чем сегодня есть. Для этого на самом
деле, то, что мы подписали, и то, что мы будем делать, есть такой Фонд
Маршалла, это немецкий фонд большой, мы подписали соглашение, и будет
выделен достаточно большой гранд со стороны и Украины, и со стороны
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Фонда Маршалла, где мы будем отправлять людей учиться в Америку.
Потому что без этого… Америка, Канада. Канадцы наоборот вообще там
сразу говорят, поскольку там 10 процентов – украинская диаспора и они
политически очень в этом тоже заинтересованы, говорят, приезжайте
учиться.
То,

что

нельзя

делать

аматорски

и

то,

что

нельзя

делать

непрофессионально и можно нанести гораздо больший вред, это 100
процентов. Именно поэтому вы 200 процентов правы.
Следующее. Именно поэтому я говорил по поводу ветеранских
госпиталей. Вопрос в том, что там должны действительно быть люди,
достаточно профессиональные и понимающие суть ветерана. Как правило в
американских госпиталях работают те врачи, которые были в том числе и на
передовых и в том числе которые видели прямо боевые действия, тогда они
разговаривают более на одном языке. Но подход, что нельзя аматорски
подходить и это нанести больший вред можно, это вы 100 процентов правы.
Теперь то, что касаемо вообще ситуации, которая есть. Да, страна была
не готова к войне со стороны армии, и страна не готова к последствию… Я
закончу, секундочку.

И она не готова была к последствиям войны. И я не

собираюсь там никого оправдывать или говорить что-либо, но, знаете, как
говорят достаточно опытные люди, если ошибки исправляются, это уже
хорошо. Самое главное, чтобы ошибки не усугублялись и дальше не
говорились.
Теперь то, что касаемо, то, что вы говорили. Действительно, есть
большая проблема, и первый раз мы сейчас ввели, это благодаря комитету,
статью, где мы будем покупать квартиры особенно тем, кто воевал из числа
переселенцев, у которых остались квартиры и дома на территории
оккупированной и здесь они оказались бомжами без ничего. Первый раз в
истории Украины сейчас мы ввели такую статью и выделили из-за этого из
бюджета деньги.
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Теперь то, что касаемо, то, что говорите афганцев забыли. Да,
действительно, забыли. Первый раз в истории Украины бюджет выделяет
деньги на покупку квартир для семей погибших.
Теперь то, что происходит в Украине. На самом деле по тем, я сейчас
не готов говорить… я готов говорить только по цифрам, то, что я вижу. Если
есть конкретный случай, где невыполнение, пожалуйста, приходите в
комитет говорить. Покупка квартиры для семей погибших и получивших
инвалидность І, ІІ

и ІІІ степени происходит в течении года, максимум

полутора. Происходит, я вам покажу цифры, вы можете посмотреть это по
областям. Я еще раз говорю, для семей погибших и получивших
инвалидность І, ІІ степени. Я подчеркиваю, о чем и говорю. Деньги
выделяются достаточно большие. В бюджете заложено в среднем 300-350
миллионов. То, что выделяется на покупку квартиры, например, я для
статистики вам скажу, например, в Черниговской области это порядка там
цифра 700-800 тысяч гривен на квартиру, это вполне достойные деньги, на
которые можно купить.
Следующее. Мы ушли от того, что покупали квартиры. Ему, например,
покупали квартиру, живя… Еще раз, дайте договорю. Вы Свириденко знаете,
нет, знакомы? Он сейчас подойдет познакомится, в общем он сам про себя
расскажет потом.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка.
ЯКИМЕНКО В. Доброго дня! Влад Якименко, Спілка ветеранів АТО,
Харківська область. В мене питання більш, можливо, до Олександра
Юрійовича, але теж до майбутньої структури міністерства, яке формується
зараз.
Два тижні тому Верховна Рада України прийняла законопроект 7060,
яким передбачається припинення… певне обмеження прав учасників АТО,
які мають зараз право отримання земельних ділянок під особисте сільське
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господарство. Справа в тому, що обговорення цього закону не було майже
зовсім ніякого з громадськими об'єднаннями учасників АТО, як і зараз. Як у
майбутньому це передбачається?
І знову, Олександр Юрійович, ви як голова комітету Верховної Ради
цей закон повністю його, спілки ветеранів АТО по всій Україні, не
підтримують, тобто це єдина зараз реально працююча пільга, це виділення
земель учасникам АТО.
ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Смотрите, первое, что скажу, что Верховная Рада
ничего не принимала. Это у вас недостоверная информация. Смотрите, через
комитет данный закон не проходил. Он не может, по Регламенту не может
быть принят закон, который не проходил через комитет. Мы уточним в
секретариате. Но какие цифры, еще раз, закона?
_______________. (Не чути)
ГОЛОВУЮЧИЙ. Добре, тоді залишитеся з секретаріатом, контакти
візьмете, щоб отримати всю подальшу інформацію. Добре?
Будь ласка, я вам надаю слово, ви просилися, тільки 2 хвилиночки. А
далі, вам надаю.
_______________. Постараюсь.
Доброго дня, шановні! Я щиро вдячна за можливість бути серед вас. Я
дружина Героя Небесної Сотні. Родини Небесної Сотні занесені в Закон
учасників війни.
В мене посвідчення.

Пред'явник цього посвідчення має право на

пільги, встановлені законодавством для сімей загиблих ветеранів війни.
Наші рідні не воювали, і зброї у них не було. Ні в якій війні ми участі не
приймали. Тому я зверталась уже протягом 2 років, і 2 роки ми відстоювали
статус учасника бойових дій пораненим на Майдані, і ми відстояли, що вони
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не учасники бойових дій, а учасники Революції Гідності. Дуже хотілось би,
щоб і наші рідні були учасниками або загиблими під час Революції Гідності,
а ми родинами загиблих під час Революції Гідності.
І ще на сьогодні дуже звучить питання звання ветеранів. Ветерани
чого? Ветерани Афганістану, ветерани війни, ветерани ті, що сидять в
кабінетах, генерали, і отримають гроші? Скільки їх у нас генералів і скільки
в Америці? Нас порівнюють з Америкою. Скільки у нас генералів
протирають штани? Віталік, да, говорила я про це питання про ветеранів?
Ви знаєте, у мене слідчий брав допит і каже: "Я теж написав заяву на
землю". Я кажу: "А ви що були в АТО?" "Так, я учасник бойових дій". Кажу:
"І на нульовці був?". "Ні". Він був тиждень з якогось розслідування, але він –
учасник бойових дій. Я кажу: "І скажіть, будь ласка, як вам в цім кабінеті
буде сидітися, коли напроти вас буде сидіти учасник без ноги чи без ручки?"
Він промовчав.
Тому у мене до вас прохання, щоб наші діти і внуки, ваші внуки, не
говорили на вас: "А деды воевали". Відстоюйте, будь ласка, законні права
учасника бойових дій, поранених і дійсних учасників, а не аферистів, які
отримали це звання.
І ще, є таке поняття "загиблі" і дуже важке поняття "померлі в
госпіталях". На сьогодні це звучить по-різному. Їх вважають померлими, а не
отримані тяжкі поранення під час бойових дій. Дуже хотілось би, щоб їх
прирівнювали до тих, хто, дійсно, загинув під час бойових дій.
І житлове питання. Колись дуже добре хлопці одні згуртувалися і
отримали землю під забудову, і забудову вони вирішили робити власними
силами. Таким чином, хлопці, які повертаються з війни, отримають роботу і
будують будинок для своєї родини і для себе. Вони вкладають душу в цей
будинок, і вони займані, вони працюють, і вони колективно, це родина,
військова родина, у якої свої інтереси. Тут і реабілітація, і психологія, і
отримання житла. Будь ласка, переваріть це питання.
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А взагалі в мене дуже багато питань, тому я хочу зустрітися з усіма
колегами робочої групи.
ГОЛОВУЮЧИЙ. По завершенню тоді. Дякую величезне.
Одна репліка.
ТРЕТЬКОВ О.Ю. По поводу закона. Действительно, вы правы, закон
принят в первом чтении. Читаю название закона: "Проект Закону про
внесення змін до Земельного кодексу України та деяких законодавчих актів
України щодо стимулювання створення і розвитку сімейних фермерських
господарств та припинення корупції та зловживань". Я не исключаю, что
действительно в этот закон могли внутрь зашить то, что вы говорите. Еще раз
говорю, и они наверное это специально сделали так, чтобы не пропускать
через комитет, потому что мы бы не пропустили закон такой в комитете.
Вы правы. Спасибо, что сказали. Я посмотрю, но думаю, что ко
второму чтению мы его завалим.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Теперь касаемо… Мы изучим, изменим.
Теперь следующее. То, что вы говорили, абсолютно правильно, по
поводу посвідчень. Есть еще там достаточно много проблематики с
посвідченнями. Например, нельзя иметь два свидетельства: участник боевых
действий и, например, инвалид войны. По льготам инвалид войны имеет
больше льгот чем участник боевых действий. Но по законодательству, вернее
по внутренним циркулярам Минсоцполитики, нельзя иметь два посвідчення.
Человек должен сдать участника боевых действий. Я прекрасно понимаю,
что для бойца "участник боевых действий" – это как внутренняя, не знаю,
медаль, я не знаю, как это называется, его уважение к нему. И инвалид
войны, ему показывать удостоверение внутренне некомфортно, неправильно.
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Не придирайтесь к конкретному слово, что я говорю, я говорю там
маркерами, да, главное суть.
Но опять-таки, ребята, это должно делать министерство. Они должны
разработать форму. Это не вопрос парламента. Мы это исправим, мы это
написали на Минсоцполитики. Но еще раз говорю, когда сидят люди в
Минсоцполитики, и все это зная, не хотят просто исправить корочку,
достаточно даже написать одной фразой в одном удостоверении: "инвалид
войны - участник боевых действий". И уже вопросов гораздо меньше, но ктото должен это делать, кто-то должен этим заниматься.
На

сегодняшний

момент

произошла

ситуация

очень

простая.

Деятельностью комитета мы подняли вопрос ветеранов и вопрос всех,
которые …..…, на наивысшую планку. И я рад тому, что из Полтавы начали
приезжать, все заинтересовались и начали в этом участвовать процессе. Это,
правда, хорошо.
_______________. (Не чути)
ТРЕТЬЯКОВ О.В. Ребята, я понял, только смотрите…
______________. (Не чути)
ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. А как мне повести нужно?

А нельзя? Можно,

простой вопрос? Стоп! Можно простой вопрос? Можно простой вопрос?!
ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка.
ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Можно ответить? Ответить на вопрос?!
_______________. (Не чути)
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ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Передай, не вопрос.
_______________. (Не чути)
ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Еще раз говорю, смотрите, во-первых, со мной не
надо так разговаривать. Второе…
_______________. (Не чути)
ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Послушай дальше. Второе. Послушай дальше! Не
моя вина, что организации не могут зайти на сайт Комитета по ветеранам и
прочесть информацию. Не моя вина, что нельзя… Не моя вина.
(Шум у залі)
ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, давайте…
_______________. Все организации знают, а другие нет!
ГОЛОВУЮЧИЙ. Давайте, я прошу надати слово на правах модератора.
Добре?
(Шум у залі)
Будь ласка, давайте я слово передам на правах модератора. Прошу, хто
хотів? Дякую вам велике.
_______________. Потому что нас не хотят здесь видеть. Понимаете?
ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Кого не хотят?
_______________. (Не чути)
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ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Хорошо. Можно вопрос? Можно?
ГОЛОВУЮЧИЙ. Давайте так, ми по завершенню…
ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Стоп! Можно простой вопрос? Давай поменяемся
местами. Как ты, будучи председателем комитета, должен уведомить
организации?
_______________. Я не знаю…
ТРЕТЯКОВ О.Ю. Нет, подождите…
_______________. (Не чути)
ТРЕТЯКОВ О.Ю. Я никому ничего не должен.
_______________. (Не чути)
ТРЕТЯКОВ О.Ю. Я выполняю всю свою работу.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Давайте ми залишимося, можна я скажу на правах
модератора? Ми залишимося вкінці і проговоримо питання комунікації, яким
чином доносити до вас інформацію.
А тепер давайте надамо право тому, хто хотів сказати. Будь ласка.
_______________. Добрый день. Можно буквально две минуты..
ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, давайте будемо поважати одне одного.
Дякую велике.
_______________. (Не чути)
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Давайте ми домовимося з вами таким чином. Ми як
Проектний офіс, ми такі ж представники громадських організацій, як і ви, ми
не працюємо ні в комітеті, ні в майбутньому міністерстві. Давайте ми
домовимося з вами про наші шляхи комунікацій і будемо розсилати вам
інформацію. Добре?
Але по звершенню не будемо кричати, будемо вихованими людьми, є
ще люди, які хочуть висловитись. Я вас прошу, давайте надамо кожному
право.
Прошу. Дякую.
ШАТРОВСЬКИЙ Д. Здравствуйте. Меня зовут Шатровский Дмитрий, я
– представитель организации "Ветеранское братство". У нас молодая
организация, но уже есть відокремлені підрозділи в семи областях Украины.
И вопросов много, я постараюсь максимально озвучить те, которые нас
волнуют, парней и меня лично.
По структуре, в принципе, все хорошо, на картинке все прекрасно.
Волнует ребят вопрос, то, что больше количество волонтеров, которые
кажется, что готовят себе место в этом министерстве. То есть огромное
количество волонтеров, которые пытаются задушить нас своей любовью. Вот
реально задушить нас своей большой любовью, участника боевых действий.
Я вам скажу, что это делать не нужно, спасибо. Мы вот, ребята
приехали с украинских городов, у каждого из них есть за собой бэкграунд
какой-то работы. И они без министерст, с горем пополам, но двигали эту
телегу, и выполняют какие-то функции и обязательства перед парнями,
которые у них в организациях. Может быть, вы плохо искали? Может быть,
не спрашивали всех, кого нужно спросить? Может быть, не старались этого
сделать, а пытались сделать расчет на тех, кто вам удобен, с кем можно будет
работать более комфортно? Может быть, так. Я не знаю ответа на все
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вопросы. Но мнение у многих людей, когда оно сбегается, возможно в этом
что-то есть, нет дыма без огня.
Поэтому вопрос по людям, волонтерам. Волонтер – это тот человек,
который бескорыстно выполняет какие-то обязанности, хочет помочь
обществу. Вот хотелось бы, чтобы это было действительно так, чтобы это
была бескорыстная помощь без реализации в будущем каких-то своих
амбиций и так далее. Мы знаем как минимум одного, кто забывает, есть у
него УБД или нет. Который всяческими путями был волонтер, потом он или
в УБД или нет, и все-таки пытается уцепиться и влезть в определенные
круги. Это первый момент.
Второй момент. Нужно реально думать над тем, как вы будете
разделять понятия ветеран там труда, военный пенсионер, грубо говоря,
почетный, 25-летний, и ветеран комбатант. Многих это волнует. Вы сами
показывали статистику. Там огромное количество людей. Лично мое мнение,
что люди, которые 25 лет прослужили в Вооруженных Силах Украины и
привели ее в то состояние, которым она армия была на 2014 год, они
заслуживают как минимум двух тюремных сроков, это как минимум. Ну, у
нас же нет расстрела. И давать им какую-то отдельную там, в касту их,
вернее не в касту, а мешать нас вместе, я считаю, это неправильно. Нужно
делать для них какой-то отдельный там, я не знаю, может даже еще одно
министерство, если нужно. Или штрафбат. Грубо говоря. Ну, я образно
говорю, понятное дело. Я стараюсь сдерживать эмоции, но это очень тяжело,
поймите меня правильно. Поэтому нужно уже думать, как это разделять.
Следующий. Ну, вот вы знаете, вы равняетесь на Америку, а у меня
много сослуживцев, в том числе и с Америки с 51-го ренджерского полка. И
вот они мне рассказывали, что их государство построено на амбициозных
людях, которые меняли правила. И вы там были, и вы там должны были
общаться с людьми. И мой учитель Мак Пейт, который уже погиб от рака, он
меня учил в моем воинском подразделении. Вот он нас это рассказывал, это
ветеран вьетнамской войны, вы его не знаете. Вот он нам это рассказывал,
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как они меняли всю эту структуру, потому что политиканы заставляли,
играли в свои игры.
Сейчас, секунду. Главный вопрос, тоже один из самых главных
вопросов, который интересует ветеранов-комбатантов, кто будет министр.
Реально. Вы рассказываете про Procter & Gamble, все это хорошо.
Действительно, есть люди, которые прекрасно руководят корпорациями,
компаниями и так далее в Америке. А мы живем в Украине, в Украине, где
любая реформа делается под политические схемы, чтобы поднять кому-то
рейтинги, чтобы поставить каких-то своих людей. Я уверен, что из огромного
количества ветеранов-комбатантов найдется человек с высшим, а может даже
двумя или тремя образованиями, если его поискать, или даже несколько
людей, которые могли бы попробовать занять эту должность, эту нишу.
Потому что никто не поймет ветеранов лучше чем другой ветеран.

И

учитывая, что скоро выборы президентские, очень большие есть сомнения не
делается ли это все под президентские выборы, не станет ли людей, не станет
ли человек из окружения Президента на эту должность, это очень важный
момент и он очень нас волнует. Хотелось бы, даже если есть уже такой
кандидат, с ним пообщаться, как минимум, увидеть его, узнать, что он нам
предложит и будет ли он нести ответственность за то, что он нам наобещает,
потому что обещают нам много, а выполняют мало. А военный человек, он
держит свое слово, в большинстве своем случае, я знаю таких военных,
которые стараются держать свое слово, а не играть в политические игры.
И последний момент. Я буду говорить за Киев, киевский съезд, вот этот
междуусобчки федераций, конфедераций и так далее, на которую я
естественно не пришел, и ребята мои побратимы с киевской миськой спилки
не пришли. Потому что там были люди, у которых не очень хорошая история
за собой, ведение дел в их организациях и

так далее, представители

афганских спилок, представители атовских спилок. Скоро очень будет
материал, вы об этом узнаете по каждому. Если с такими людьми что-то
строиться, то лично мое мнение, моей ноги там не будет и на вот этих
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съездах, и так далее. Выбирайте… это к вам, господин Третьяков, вам нужно
реально выбирать в компанию нормальных людей, к которым не будет
претензий. Потому что эти люди – это не весь Киев, не все ветераны, это
смешно было.
Спасибо большое.
ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Первое. Спасибо за реплики. Первое, что скажу,
абсолютно правильно, что Америка построена на амбициозных людях. И это
основной двигатель ситуации в Америке. Именно поэтому моя амбиция
заключается в одном – чтобы создать это министерство. И может быть, когда
ни будь маленькими буковками на входе будет написано, в том числе моя
фамилия как его создателя. Я считаю, что в этом случае, моя личная амбиция
и ситуация для страны и для людей, она совпадает, и это идеал процесса.
Следующее. Я не баллотируюсь в Президенты. И для моего округа на
Святошино где у меня 52 процента доверия, это никак не влияет, поскольку я
коренной киевлянин.
По поводу слова военных. Я тоже учился пять лет в военном училище,
четыре года служил офицером. И нельзя говорить, что все офицеры, которые
служили, разваливали украинскую армию. Мы не можем, к сожалению, в
законе написать конкретные фамилии тех, кто разваливали, и тех, кто не
разваливали. Это уже история, и пускай люди дают им оценку в их
действиях, тех, кто разваливали действительно украинскую армию.
Но это министерство не может быть только для участников АТО.
Участники АТО тоже, к сожалению, объективно говорить, не очень
неоднородны. Потому что часто я слышу за столом обвинения, а вот ты
больше воевал, а ты меньше воевал, а ты воевал там десять дней. Я говорю
условные цифры. А ты воевал столько-то. И это выяснение отношений, к
сожалению, оно существует. Именно поэтому, если говорить о том, что делал
или не делал, тоже выходил на эфир, меня критиковал, я не создавал, еще раз,
ни этой рабочей группы, никак искусственно. Она была опубликована на
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сайте, и те, кто захотели, это сделали. Я вообще, как в этом случае
представитель власти, практически не влазил во внутренние вопросы.
Единственное, о чем мы говорили, что давайте сделаем, не изобретать будем
украинский велосипед, а попробуем сделать лучшее из того, что есть в мире,
и на аналогах того, что есть в мире. Это действительно министерство, то что
писали, не делаю его для себя. Я не иду министром, и давайте эту тему не
дискутировать. Я не баллотируюсь в Президенты. Я не делаю это для кого-то
из своих друзей. Я это делаю по одной причине: потому что за 3,5 года,
работая в комитете, когда сидел Минздрав и Минсоцполитики, и годы
выясняли между собой одну норму закона

- причинный зв'язок с

инвалидностью. И когда в МСЭК не давали бумажек, и они год сидят, два
министерства, и не могут выяснить ерунды.
Я не хочу слышать, когда Министерство культуры с Институтом
памяти выясняют отношения, кто должен заботится о могилах солдат. И вот
каждый перебрасывает с себя это, нет я, нет ты, и это постоянно происходит
в комитете. И потому что я не против того, чтобы была всеобщая
безответственность, так, как сегодня. Потому что когда нет ответственного,
то и спрашивать не с кого. А вот когда вы задаете вопрос уровень
ответственности, то уровень ответственности очень простой. Во-первых,
человек не камикадзе, который туда идет, он должен понимать всю глубину и
моральную, и юридическую ответственности. Но самое главное, что появится
в результате создания министерства – хоть кто-то ответственный. А сейчас
вообще никого нет. И так, как работает Минсоцполитики, которой в
принципе свойственно заниматься пенсионерами, то есть это свойственно
для Минсоцполитики, а они средний возраст там 35 лет, которые не
понимают, как с этими

людьми разговаривать. И когда приходит

представитель там или МСЭК, или социальной службы к пенсионеру, они
говорят уже обученным языком. Но эти люди не могут разговаривать с
ребятами в 35 лет или в 40, не принципиально, или в 25. Это совершенно
разная категория. Именно поэтому, я подчеркиваю, что в министерстве
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должно работать минимум 40 процентов это ветеранов АТО

и других

ветеранов, и Афганистана в том числе.
Сегодня у нас по статистике, я говорю просто статистику, порядка 300320 тысяч (это участников АТО), 100 тысяч участников афганской войны, 40
тысяч (это так званные "голубые каски", которые ребята участвовали во всех
миротворческих

миссиях

Украины

и

по

нашим

международным

обязательствам Украины и дальше будут участвовать). И я не в коем случае
не хочу разделять их.
Меня учили честные офицеры в военном училище, которые не
разваливали армию. Разваливают армию не офицеры, лейтенанты или
капитаны, разваливает власть, к сожалению, Главнокомандующий и министр
обороны. И давайте на всех офицерах, которые в том числе многие погибли
сейчас и генералы в том числе, не ставить общего клейма.
Теперь касаемо количества ветеранов, то, что обсуждается, что реально
320 тысяч нет. Я вам скажу, да, реально нет. Но есть одна проблема. Если мы
сейчас проведем полную ревизию реестров, знаете, кто больше всего
пострадает? Те, кто реально воевали. Объясню почему. Потому что пакет
документов, который у них, наиболее, или как бы сказать, менее законен чем
у этого чиновника, который получил УБД.
Как теперь с этим бороться? Я, например, буду требовать от будущего
министра, первое, опубликуй пофамильно всех чиновников наивысшего
уровня, прокуратуры, кто получил УБД, и пускай общественность им задает
вопросы, за что ты получил УБД. Следующее, то, что я был делал на месте
Премьер-министра. Я бы рекомендовал всем профильным министрам, чтобы
они рекомендовали своим чинам, ребята, сдайте честно УБД – и забыли. Вот
сдайте честно корочку, откажитесь от этого –и забыли. Иначе просто вас
потом общественность вынесет наверх, вам будет этого гораздо хуже. Точно
также как Премьер-министру все время говорю одну фразу: "Владимир
Борисович, страна в состоянии войны, вы должны начинать каждый Кабинет
Министров с одной тезы: что вы сделали для военных. А заканчивать каждый
61

Кабинет Министров, который вы проводите, второй тезой: что вы сделали
для ветеранов." И это было бы правильно. Это было бы правильно.
И это было бы тоже, может быть, какая-то амбиция. Там у Черчиля
тоже было много внутренних амбиций, которые дальше привели к тому, что
Англия стала… победила в войне. И когда большой, большой контингент
английских солдат остался на территории Франции в 40-м году, и когда все
думали, что там будут потери порядка 30 тысяч, и вся английская армия
ляжет, да, все англичане дал свою лодку и вывезли весь английский
контингент с Франции, которая проиграла войну, тогда в Англию. Но это
опять амбиции каждого человека. И это тоже хорошо.
Теперь по поводу того, что мне давали понять: мы делаем что-то
искусственное или неискусственно. Мы не делаем ничего искусственного.
Еще раз говорю, я не могу выходить каждый раз на эфир, на телевизор,
смотрите, ребята завтра будет там круглый стол. Не могу. Потому что
телеканалы практически не ходят на Комитет по ветеранам. Вопрос не ко
мне, я не собственник телеканалов. Я еще раз говорю, я не собственник
телеканалов. Как я могу это делать? Я могу это делать самым простым
способом: публикации на сайте комитета. Пожалуйста, читайте.
Следующее, нету ни для кого закрытых дверей в комитете или каких-то
эксклюзивных полномочий, не существуют. Приходите разговаривать. Точно
так же, как меня сейчас критиковали за встречу, которую делал часть
"Айдара", да? Точно так же как, которые ….…. "Правого сектора" забыл
фамилию, начальник штаба. Точно так же они приняли, потом приехали

в

комитет, посмотреть… Как? Узько, да? Я не знаю, может знаете, это…
(Загальна дискусія)
Называют по прізвищам тоже, сейчас уже называют. У меня очень
хорошие старые отношения с Ярошем в том числе и со многими другими, и с
"Азовом", и… Я просто не хвастаюсь этим и не говорю, сколько я… Как вы
правильно сказали по поводу волонтеров, волонтер не должен хвастаться
тем, что он делает. Я никогда не рассказываю о том, что я делаю как
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физлицо, не как председатель комитета. Поверьте, очень много. Но это мое
личное, внутреннее. Я не собираюсь этим делиться.
Теперь заканчиваю по этому. Я не думаю, что нужна быть дискуссия, а
нужно ли министерство. Нужно. Поверьте, потому что так, как сейчас, не
функционирует. Кто должен дальше извещать и работать по поводу,
действительно, разъяснительной
Министерство

ветеранов

в

работы? Министерство. Потому что
Америке

–

это

наиболее

сильная

пропагандистская организация. И когда заходит в кинотеатр участник войны
Перської затоки, кинотеатр встает, люди в кинотеатре, и хлопают в ладоши.
И здесь должно быть точно так же в Украине. Чтобы люди сейчас не боялись
камуфляжной формы, а также… бояться на улицах, реально стали бояться.
Не комментирую почему. Не комментирую почему. Потому что многие
участники боевых действий, в том числе могут прокомментировать,
превратились, в том числе и банд-формирования. И это тоже правда. Она
такая, какая она есть. И наверняка со мной многие согласятся.
Следующее. То, что по поводу работы, то, что говорили, по поводу
опеки волонтеров. Да не так …дается работа. В Америке, например, если там
парень, видно тоже интересовался этим вопросом, я просто имени не
запомнил. Да. Дмитрий. В Америке, например, торговать на Пятой авеню,
может участник только Вьетнамской войны. Я имею в виду не в магазинах,
которые стоят там в домах, а уличные продажи. Но это опять кто-то должен
разрабатывать эту философию.
В каждом областном центре есть центральная улица, по которой ходят
люди. И это тоже рабочие места. Но опять-таки это философия, кто-то
должен ее делать. Сегодня так, как оно есть, этим никто не занимается. И
судить нужно человека не по первому действию или по мифам и слухам, а
реальным действиям. Так вот, если брать реальные действия, к сожалению, у
нас в комитете работает 6 человек, а в бюджетном – 40. И никто не хотел
сюда идти работать, очень неблагодарная работа. Потому что нужно
встречаться с людьми, нужно встречаться с участниками боевых действий,
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семьями погибших и разговаривать. А многие только на трибуну выходят и
говорят, долой, за что сражались, и на этом все заканчивается. Поэтому
давайте в первую очередь предъявлять претензии тем, кто ничего не делает.
Спасибо.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Олександр Юрійович. Ви – найбільший
порушник регламенту сьогодні, хочу вам сказати.
ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Да. Это у меня наивысшая должность.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Вікторія Христенко, будь ласка.
ХРИСТЕНКО В. Доброго дня. Вікторія Христенко. Я постараюся
покороче, чем говорили ребята. Я предлагаю сначала всем понять и
успокоится. Второе. Я хочу поблагодарить, что комитет на пятый год войны
и офис реформ смогли сдвинуть это все с мертвой точки. На самом деле всю
нашу, скажем так, где-то агрессию, где-то энергию нужно сейчас понести в
поля и донести людям, для чего будет создаваться это министерство. На
самом деле я согласна, что неважно, кто сядет в кресло министра, важно,
какая у него будет команда и важно какой результат дадут в первые два-три
месяца. В два-три месяца, не в года. Мы ждали годами.
Я еще раз благодарю всех, чтобы быть покороче. Спасибо всем: Саше,
Лесе, Оксане, Кате, Вадиму. Всем, всем, кого я знаю, кого еще не знаю,
познакомлюсь. Но…
_______________. (Не чути)
ХРИСТЕНКО В. Значит, смотрите, я вам отвечу как девочка с деревни.
Если сейчас не примут решение и не внесут в первое чтение, то мы можем
вообще закрыть глаза и до следующего мая не собираться. Потому что
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Верховная Рада через неделю уходит в отпуск, и до сентября месяца никто не
соберется. Обсуждения в сентябре месяце нереально. Внесение в бюджет
этих денег нереально. Я вам говорю открыто то, что вам, может, не скажет
никто, потому что я не из телевизора и не из политиков. Но с 99-го года я
являюсь человеком, который ходит возле политиков и слышит их изнутри.
Если вы сейчас не согласитесь, забудьте до мая. Вот проведите лучше в
каждом селе или где вы сможете эти круглые столы и достучитесь. У нас
должно быть одно окно, в которое мы стучим, одно.
В Библии написано, стучите и вам откроют. Мне жалко ветеранов,
которые сейчас стучат и обивают пороги разных министерств, а их просто
швыряют друг о друга. Но, я заканчивая, пообещала коротко.
Второй вопрос, который я очень прошу, Оксана, оставить в комитете, я
надеюсь, что может быть через 5-10 лет на него найдутся деньги. Момент
какой? Слава Богу, прошло постановление о компенсации жилья для
військовослужбовців, в том числе на уровне солдат и матросов. Супер.
Держава тратит в зависимости от региона от 2,5 до 5 тысяч на компенсацию
жилья. При этом мы отдаем деньги тупо чужим дядям и тетям, которые не
платят с этого, часть платит, часть не платит налогов. Но если будет работа
команды, пусть даже с "Ощадбанком", я не знаю, еще с каким-то банком, но
разработанная отдельно программа, где

будут компенсироваться вот эти

деньги, люди будут автоматически продолжать контракты, они будут
понимать, что дальше.
Мы сейчас говорим о ветеранах и инвалидах. Но у меня есть офицер
Искандер, он крымский татарин, он морпех, он отец троих детей. Саша знает,
сколько я выела мозгов за морпехов. Вы мне скажите, он что, погибнуть
должен, чтобы семья получила квартиру? Или стать инвалидом?
ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Нет. Мы ввели норму.
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ХРИСТЕНКО В. Я знаю, мы обговаривали, да. Но эти деньги тех, кто
не имел права, потому что у меня на момент выхода из Крыма выяснилось,
что не все имеют право получить справку ВПО. У меня не все стоят на
квартирном учете. У нас очень тяжелая ситуация именно по крымчанам…
ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Давайте я попробую ответить. Законом это не
регулируется, это регулируется постановою Кабмина. Если нужно внести
изменения, давайте вместе просто сядем,

придете в комитет, попробуем

выписать, и я заставлю Премьер-министра просто изменить постанову
Кабмина. Потому что законом мы наоборот, знаете, как говорят хорошие
конституционщики, не надо отягощать закон очень многим текстом, потому
что потом начинаются какие-то технические вопросы для того, чтобы как
раз эти технические вопросы решать. И существует постанова Кабмина,
которая регулирует как подзаконный акт.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу, будь ласка.
ХРИСТЕНКО В. И крайняя ремарка, то, что я скажу, придите, вот кто
хочет, приходите работайте в комитет. Потому что на самом деле, когда
доходит до поездок и до работ, я знаю, Дениса, Саши, вся это энергия, не
обижайтесь, пацаны, но она остается с вами на месте. А ехать кто-то в поле
не хочет.
______________. …сказать, что на самом начальном этапе вы должны
иметь диалог с участниками боевых дій, с участниками АТО, как хотите их
называйте. Этого диалога пока я не вижу. Не вижу потому что я общаюсь со
многими областями. И одна моя эсемеска, ну, в Viber, 20 областей уже знают,
что здесь что-то происходит. Почему вы этого не можете сделать, я не знаю.
Вот честно, не знаю. И если на начальном этапе не найдем общего языка, то
дальше работа министерства, ну, поверьте, это будет…
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Нас сейчас просто так чуть-чуть отодвинули. Специально, не
специально, я не знаю. Вот человек сказал, мы не были информированы.
Почему вы не были? В Facebook есть, вы показали, да. Но почему 20
областей и не читают ваш Facebook...
_____________. Есть же Державна служба у справах ветеранів.
______________. Да. Они могут всем информацию…
ТРЕТЬЯКОВ О.Ю.

Ну, смотри, ну, есть, смотрите, де-юре есть

Державна служба у справах ветеранів. А де-факто она есть или нет?
______________. Смотрите…
ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Стоп! Я понял вопрос. Я согласен со всем, что ты
говоришь. Смотри, абсолютно согласен. Но попробуй понять тоже меня. Вот
я – председатель комитета, который пытаюсь вот эту вот льдину сдвинуть, в
которой я не вижу особых союзников. Потому что всех в принципе
устраивает ничего не делать.
______________. Ну, смотрите, здесь…
ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Я не хочу… Я – представитель власти поэтому я не
могу, будучи представителем власти, ну, вот критиковать власть, это
некорректно.
______________. Хорошо. Давайте…
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ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Я закончу. Я не хочу превращаться в человека,
который выходит с трибуны, всех разоблачил и дальше до свидания, потому
что это не эффективно для дела, а его нужно сделать.
______________. Давайте на данном этапе мы скажем, что это
техническая недоработка там, я не знаю, службы…
ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Давайте. Хорошо, принимается.
______________. Но. Чтобы снять с подозрения, что нас пригласили не
потому, что нас не хотят видеть, а потому что кто-то… Вот посмотрите,
реально, вот я вам скажу, вот люди, которые попали сюда случайно...
ТРЕТЬЯКОВ О.Ю.

Смотри. Смотри. Я понимаю… Смотри. Я

понимаю. Давай закончу.
______________. Все уважаемые люди, но нету ветеранов.
ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Смотри. Давай, стоп, закончим эту дискуссию.
Первое. Соглашусь наверное, что давай примем решение, что это
техническая недоработка. Но я, давай просто примем решение, что она в том
числе обоюдная. Потом что, еще раз говорю, потому что, еще раз говорю,
очень прошу, заходите на сайт комитета. Вот убедительно прошу.
_______________. Я вам еще говорю, если бы я один не услышал, не
вопрос. Если Полтава и Харьков не услышала, и Киев не услышал, но 20
областей я знаю точно, что они…
ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Еще раз. Сегодня в Украине знаете количество
атошных организаций?
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_______________. В Киевской 400, больше 400.
ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Правильно. Полторы тысячи. Я технически не знаю
их. Стоп, дайте закончить. Я технически как председатель комитета их не
знаю.
_______________. Ну, это не наша задача искать куда-то и смотреть.
Люди…
ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. И ваша тоже. И ваша тоже. И ваша тоже.
_______________. Наша… Если мы имеем на это информацию…
ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Поэтому, чтобы закончить, я считаю, что
корректно… Смотрите, чтобы закончить, считаю… Стоп, дайте договорю.
Чтобы корректно, чтобы закончить, я считаю, что это обоюдная недоработка.
Точка. Поехали дальше.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Олександр Юрійович.
Ми вже домовились, що ми по завершенню зустрічі домовимося про
канали комунікації. Будь ласка, залиштесь, і ми домовимось.
Прошу, вам слово.
_______________. …до будь-якого створеного органу. Міністерство у
справах ветеранів – це не виняток. Я нормально, так, хто захоче, той почує.
Особливо скажу про що. На сьогоднішній день, якщо можна сказати,
що щось працювало, якщо в місті працює в Києві, можливо, щось і
працювало, то побратими з Полтави сказали, що взагалі нічого не відчували.
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Те, що було зроблено на місцях, це, знаєте, як поганий, поганий дирчик, який
наче диркне, але поїде.
Брати переживають і стурбовані тим, що те, що відбувається завжди, це
іде піраміда: кум, брат, сват. Тобто і стурбовані тим, що представники чи
майбутнього створеного Міністерства у справах ветеранів, стурбовані тим,
що як завжди зустрічі як відбуваються по місцям та регіонам...
ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Мы не на комсомольском собрании, давайте по
сути.
_______________. Я по суті, ви дочекайтеся. Я навіть і вас не
перебивав ні разу і не зробив публічно зауваження стосовно російської мови.
Тобто що відбувається? Приїздите ви до міста любого району і ви
звертаєтесь до міського голови, і вам видає ряженого того, хто буде "співати
пісню", яку буде зручно. Ми стурбовані тим, що саме такі люди, які
"співають зручні пісні" для влади і для всіх, будуть і надалі доносити
інформацію,

але

не

буде

належним

чином

комунікація

створена

безпосередньо з учасниками АТО та родинами загиблих.
Ми також, я собі не уявляю, як Міністерство у справах ветеранів буде
коректувати, наприклад, стосовно ліків, що згідно Закону децентралізації,
яким чином ви будете впливати на органи влади, щоб саме вони виділили
кошти на отримання медикаментів. Це ми зможемо обговорити, це ті деякі
пункти, які…
ГОЛОВУЮЧИЙ. Саша, 2 хвилини, будь ласка, відразу відповідай.
_______________. Констатуючі факти? Я вам скажу, з 2015 року в
місті Бровари не зроблено взагалі нічого. Те, що було зроблено, взагалі. Це я
не беру вже Полтаву, Харків, Херсон, я беру конкретно те, що знаходиться
під містом Києвом. Як це буде відбуватися

комунікація, хотілося б
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дізнатись, яким чином будуть призначатися люди, які будуть доносити
правдиву інформацію саме до міністерства.
Дякую.
ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Ви за мера своего голосовали в Броварах?
_______________. Це окреме, давайте ми до цієї корупційної складової,
ми не в Америці, де ви наводили приклади, гречка голосувала, бюджет
голосував, все що завгодно голосувало.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Про політику можна безкінечно. Я думаю, Саша
Тарасова відповість дуже коротко на ваше питання.
_______________. Давайте я скажу, щоб більшість зрозуміла, Полтава
долучиться і ті, хто розуміє. В місті Бровари, коли

я повернувся на

комісацію, на демобілізацію, не в тому суть, мер міста Бровари сказав:
"Шановні учасники АТО, ось ваше стойло, ідіть в ту організацію".
ГОЛОВУЮЧИЙ. Я думаю, що для того і міністерство створюється, то
думка наша всіх.
Саша, коротко, будь ласка.
ТАРАСОВА О. Я по медицині, чому саме відшкодування ліків. Ви
знаєте, що зараз іде реформа медицини, і там створена буде єдина електронна
система, де будуть всі заклади, які уклали договори з національною
системою охорони здоров'я. І фактично фінансування через систему eHealth
буде на ті заклади, які надали послуги або ліки. Це дуже просто, насправді,
це працює у всьому світі, крім нашої держави.
Що саме ми будемо? От є державний базовий пакет гарантій для всіх,
для всього населення. Для ветеранів буде працювати, фул, понимаете,
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полный пакет. Полный пакет того, что ми призначили на всіх трьох ланках
надання медичної допомоги. Все, я відповіла.
Вибачте, це єдина система, вона працює, вона вже запускається.
Укладайте декларації, будь ласка, перший шаг.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Дивіться, у нас є 5 хвилин. Ми вже перебрали 50
хвилин нашого ліміту. Тому, будь ласка, короткі репліки на завершення, і
будемо закінчувати. Ми можемо вийти потім в коридор і продовжити нашу
комунікацію, кому буде цікаво.
ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Смотрите, я предлагаю следующее.
_______________. Я їхав, скептично налаштований.
ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. …со мной поговорить.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Ні, давайте короткі репліки на завершення.
_______________.

Я

їхав,

скептично

налаштований,

ви

мене

переконали, міністерство потрібне. Але давайте робити його у співпраці
разом, так само, як по цьому питанню 7060, підняли, ми виводили людей,
проти постанови Кабміну на вулиці. Якщо ми зможемо це вирішити так,
діалогом, це буде чудово.
Давайте, тоді ми залучаємось, ми залишаємось, спілкуємося. Ми не
побачили… це і наше недоопрацювання, все, тепер ми працюємо і йдемо в
цьому руслі. Я правильно розумію?
Я вважаю, потрібне міністерство.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Звичайно, да.
Коротко.
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_______________. Тут у нас такая проблема, у нас участников АТО,
которые фискальная служба, которые там на два месяца, очень много,
никакого бюджета не хватить, щоб всім дати, квартири, медицинское, вот с
этим надо навести порядок.
Если не будет у нас в этом порядка, у нас не будет порядка ни в чем.
Вы же понимаете, какой бюджет надо, никому не хватит. А тот, который
сделал УБД, он первее меня получит квартиру… Я вам даже, ви що, не
знаєте? Вы ж прекрасно знаете, вы на белом свете здесь с нами живете.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Добре, дякую.
Будь ласка, крайня репліка, і завершуємо. Продовжуємо спілкуватись.
_______________. Моя репліка касається тих людей, які їздять по
містах, ви повідомляйте. Так як я вже повторний, той самий, неважно, яким
способом – Facebook і так далі. Всі ми спілкуємося, незалежно від того… І
щоб на ваших засіданнях були голови всіх ветеранських об'єднань, а не
конкретно двох-трьох. Робочих, до речі, як повідомляють. І тільки тоді ви
будете знати справжній стан речей, і не буде тих спорів, з якими ви
зіштовхнулися на даний час.
Все дякую.
ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Можно маленькую реплику? Давайте я скажу
реплику и закончим.
Вы знаете, как я познакомился с этими людьми, которые сейчас ездят
по областям? Во-первых, это не чиновники. Я с ними познакомился потому,
что они меня сильно критиковали. И мы сели за стол, я говорю, ребята, вот
мы меня критикуете. Они волонтеры, они не чиновники. Они никому ничем
не должны, у них просто душа болит. Началось с того, что они меня начали
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критиковать. Я говорю, сели за стол, обсудили ситуацию, начали пытаться
выходить из каких-то… находить компромиссы.
Еще раз говорю, вы им ставите задачу такую же, которую в принципе
они зеркально могут сказать вам. Потому что они не чиновники. Услышьте
это. Здесь из чиновников один я.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Ми зараз домовимося окремо про комунікацію. Так,
так, ми зараз залишимося, обміняємося контактами.
Все. Дякую велике за участь. В кого є ще якісь питання. Саша
Тарасова, вже на виході.
ТАРАСОВА О. Одне слово. Я прошу уваги.

Станом на сьогодні

противників цього міністерства серед чиновників гораздо більше ніж
навпаки, щоб вони бажали. У нас стейкхолдери –

виключно ветерани і

волонтери, і родини. Більше нікого. Дуже сильно упирається Кабмін. Кабмін
проти.
_______________. Будь ласка, є психолог Кочубей Вікторія. Бійтеся її і
її команди. Я вас прошу.
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