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

ПРОТОКОЛ ЗАСІДАННЯ № 74
16 травня 2018 року
(вул.Банкова, 6/8, кім.319, о 15.00)

Головує: Третьяков О.Ю. – голова Комітету.
Присутні члени Комітету: Бурбак М.Ю., Гаврилюк М.В., Загорій Г.В.,
Рибчинський Є.Ю., Шухевич Ю-Б.Р.
Відсутні: Бойко Ю.А.
Від секретаріату Комітету: керівник секретаріату Комітету Шамбір Н.В.,
заступники керівника секретаріату: Мельничук Н.П., Самойлюк О.Г., головні
консультанти: Білошапка Т.І., Бойко Т.В., Степіна І.Г., Синявська І.Р., консультант
Хмара С.М.
Запрошені на засідання Комітету:
Крентовська Ольга
Петрівна
Мальцев Ігор
Всеволодович
Андросенко Максим
Іванович
Волчихін Борис
Валентинович

перший заступник Міністра соціальної
політики України
перший заступник голови Державної служби
України у справах ветеранів війни та
учасників антитерористичної операції
начальник відділу соціальної адаптації
учасників АТО та військовослужбовців
звільнених у запас або у відставку
Міністерства соціальної політики України
директор Департаменту соціального захисту
та фінансового забезпечення Державної
служби України у справах ветеранів війни та
учасників антитерористичної операції

Кучук Руслан
Миколайович

Сізик Світлана
Олександрівна
Пицків Роман
Ігорович
Шевченко В’ячеслав
Геннадійович
Камінський Павло
Васильович

Волохін Дмитро
Віталійович
Попович Наталія
Василівна
Грункоський Олег
Леонідович
Мороз Володимир
Миколайович

Щербінін Олександр
Миколайович
Батенко Валерій
Іванович
Козак Сергій
Ілларіонович
Миколюк Назар
Миронович
Ліпіріді Олексій
Дмитрович

2
заступник директора Департаменту по роботі
з ветеранами війни та учасниками АТО –
начальник відділу організаційно-методичного
забезпечення з питань надання пільг та
житлового забезпечення Державної служби
України у справах ветеранів війни та
учасників антитерористичної операції
відділ соціального та пенсійного
забезпечення Міністерства фінансів України
начальник управління організації діяльності
підрозділів поліції особливого призначення
Національної поліції України
заступник начальника управління організації
діяльності підрозділів поліції особливого
призначення Національної поліції України
заступник керівника відділу з питань
цивільного контролю над воєнною
організацією і правоохоронними органами
Секретаріату Уповноваженого Верховної
Ради України з прав людини
головний спеціаліст Секретаріату
Уповноваженого Верховної Ради України з
прав людини
начальник відділу у складі Управління з
особовим складом Служби безпеки України
начальник Головного управління моральнопсихологічної реабілітації Збройних Сил
України
начальник відділу психологічного супроводу
Управління психологічного забезпечення
Головного
управління
моральнопсихологічної реабілітації Збройних Сил
України
начальник відділу гуманітарної політики
Департаменту військової освіти, науки,
соціальної та гуманітарної політики
Міністерства оборони України
радник Державної служби України у справах
ветеранів війни та учасників
антитерористичної операції
ГО «Асоціація Ветеранів АТО України»
представник Асоціації міст України
голова Громадської ради при Міністерстві
соціальної політики України

Василенко Леся
Володимирівна
Бойко Ольга
Миколаївна

3
керівник ГО «Юридична сотня»

Грещук Ігор

головний консультант відділу забезпечення
діяльності Уповноваженого Президента
України з прав людей з інвалідністю
представник громадськості

Молька Марина

журналіст канал 24

Горбенко Олексій

оператор канал 24

Зубрицька Олеся
Михайлівна
Тарновецька Леся
Петрівна
Васківнюк Сергій
Миколайович
Гламазда Олена
Петрівна

помічник-консультант народного депутата
України О.Третьякова
помічник-консультант народного депутата
України Г.Загорія
помічник-консультант народного депутата
України М.Бурбака
помічник-консультант народного депутата
України М.Бурбака

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Презентація напрацювань Робочої групи з питань утворення Міністерства
України у справах ветеранів
Доповідає: Василенко Леся Володимирівна – голова
Громадської організації «Юридична сотня», керівник
Проектного офісу по утворенню Міністерства України
у справах ветеранів
2. Про проект Закону про внесення змін до деяких законів України у зв'язку
із прийняттям Закону України "Про особливості державної політики із
забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих
територіях у Донецькій та Луганській областях" (реєстр. № 8293, проект н.д.
О. Третьякова та ін.)
Доповідає: Шамбір Наталія Василівна – керівник
секретаріату Комітету
Супроводжує: Мельничук Наталія Петрівна –
заступник керівника секретаріату Комітету
3. Про проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо
посилення соціального захисту окремих категорій осіб із числа жертв нацистських
переслідувань та політичних репресій (реєстр. № 3815-д, друге читання)
Доповідає: Шамбір Наталія Василівна
Супроводжує: Мельничук Наталія Петрівна
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4. Про стан реалізації учасниками антитерористичної операції права на
психологічну реабілітацію
Доповідає: Крентовська Ольга Петрівна – перший
заступник Міністра соціальної політики України
Супроводжує: Бойко Тетяна Володимирівна–
головний консультант секретаріату Комітету

1. СЛУХАЛИ:
Презентацію голови Громадської організації «Юридична сотня», керівника
Проектного офісу по утворенню Міністерства України у справах ветеранів
Василенко Лесі Володимирівни щодо напрацювань Робочої групи з питань
утворення Міністерства України у справах ветеранів.
ВИСТУПИЛИ: Бурбак М.Ю., Шухевич Ю-Б.Р., Рибчинський Є.Ю.,
Третьяков О.Ю.
ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 6 (одноголосно),
«проти» - 0,
«утрималися» - 0.
ВИРІШИЛИ: 1. Презентацію Робочої групи
Міністерства України у справах ветеранів:

з питань утворення

- затвердити за основу та розмістити на сайті Комітету;
- надіслати Кабінету Міністрів України для врахування при опрацюванні
питання щодо створення Міністерства України у справах ветеранів;
- надіслати депутатським фракціям та групам у Верховній Раді України.
2. Доопрацьовані матеріали щодо створення Міністерства винести на
розгляд Комітету на одному із найближчих засідань у червні 2018 року (рішення
додається).
2. СЛУХАЛИ:
Інформацію керівника секретаріату Комітету Шамбір Наталії Василівни про
проект Закону про внесення змін до деяких законів України у зв'язку із прийняттям
Закону України "Про особливості державної політики із забезпечення державного
суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та
Луганській областях" (реєстр. № 8293).
ВИСТУПИЛИ: Бурбак М.Ю.
ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 6 (одноголосно),
«проти» - 0,
«утрималися» - 0.
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ВИРІШИЛИ: рекомендувати Верховній Раді України проект Закону
України про внесення змін до деяких законів України у зв'язку із прийняттям
Закону України "Про особливості державної політики із забезпечення державного
суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та
Луганській областях" (реєстр. № 8293), поданий народними депутатами України
Третьяковим О.Ю., Загорієм Г.В., Гаврилюком М.В., Шухевичем Ю-Б.Р. та
Рибчинським Є.Ю., за результатами розгляду в першому читанні прийняти за
основу та в цілому як Закон (рішення додається).
3. СЛУХАЛИ:
Інформацію керівника секретаріату Комітету Шамбір Наталії Василівни про
проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо посилення
соціального захисту окремих категорій осіб із числа жертв нацистських
переслідувань та політичних репресій (реєстр. № 3815-д, друге читання).
ВИСТУПИЛИ: Сізик С.О., Бурбак М.Ю.
ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 6 (одноголосно),
«проти» - 0,
«утрималися» - 0.
ВИРІШИЛИ: схвалити порівняльну таблицю до проекту Закону України
«Про внесення змін до деяких законів України щодо посилення соціального
захисту окремих категорій осіб із числа жертв нацистських переслідувань та
політичних репресій» (реєстр. № 3815-д), підготовлену для розгляду його у
другому читанні, та рекомендувати Верховній Раді України прийняти законопроект
у другому читанні та в цілому як Закон (рішення додається).
4. СЛУХАЛИ:
Інформацію першого заступника Міністра соціальної політики України
Крентовської Ольги Петрівни про стан реалізації учасниками антитерористичної
операції права на психологічну реабілітацію.
ВИСТУПИЛИ: Бурбак М.Ю.
ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 6 (одноголосно),
«проти» - 0,
«утрималися» - 0.
ВИРІШИЛИ: 1. Інформацію Міністерства соціальної політики України
щодо стану реалізації учасниками антитерористичної операції права на
психологічну реабілітацію взяти до відома.
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2. Питання стану реалізації учасниками антитерористичної операції права на
психологічну реабілітацію тримати на подальшому контролі Комітету (рішення
додається).

Голова Комітету

О.ТРЕТЬЯКОВ

Секретар засідання,
заступник голови Комітету

М.ГАВРИЛЮК

