
 

 
 

В Е Р Х О В Н А   Р А Д А   У К Р А Ї Н И 

 
 

 

Комітет у справах ветеранів, учасників бойових дій, 

учасників антитерористичної операції та людей з інвалідністю 

 

 

 

ПРОТОКОЛ ЗАСІДАННЯ № 70 

 

 

28 лютого 2018 року 

 

 

(вул.Банкова, 6/8, кім.319, о 14.00) 

 

 

 

 

Головує: Третьяков О.Ю. – голова Комітету. 

 

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

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: 

Федорович Наталія  

Володимирівна 

заступник Міністра соціальної 

політики України 

Ковпашко Ірина  

Василівна    

заступник Голови правління 

Пенсійного фонду України 

Мальцев Ігор  

Всеволодович  

 

перший заступник голови Державної 

служби України у справах ветеранів 

війни та учасників антитерористичної 

операції 

Полякова Оксана  

Юріївна  

директор Департаменту соціального 

захисту осіб з інвалідністю 
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Міністерства соціальної політики 

України 

Кудін Валентина  

Анатоліївна 

генеральний директор директорату 

розвитку соціального страхування та 

пенсійного забезпечення Міністерства 

соціальної політики України 

Кучук Руслан  

Миколайович  

заступник директора Департаменту по 

роботі з ветеранами війни та 

учасниками АТО – начальник відділу 

організаційно-методичного 

забезпечення з питань надання пільг та 

житлового забезпечення Державної 

служби України у справах ветеранів 

війни та учасників антитерористичної 

операції 

Кучеренко Сергій  

Анатолійович  

начальник відділу соціальної політики 

Міністерства оборони України 

Рудь Володимир 

Іванович  

 

головний спеціаліст Головного 

військово-медичного  управління 

Міністерства оборони України 

Крентовський Микола  

Станіславович 

заступник директора Департаменту – 

начальник управління медико-

соціальної допомоги населенню 

Медичного департаменту 

Міністерства охорони здоров'я 

України 

Перепелична Рената  

Ярославівна  

 

головний спеціаліст   Відділу 

експертизи тимчасової та стійкої 

втрати працездатності Управління 

медико-соціальної допомоги 

населенню Медичного департаменту 

Міністерства охорони здоров'я 

України 

Конрад Дмитро  

Григорович  

 

співробітник фінансово-економіного 

управління Служби безпеки України 

Бондар Сергій  

Вікторович  

координатор Спілки війни з Росією 

Бойко Олександр  

Володимирович  

координатор Спілки війни з Росією 

Зарецька Наталія  

Євгенівна  

 

керівник офісу - Уповноваженого 

Президента України з питань 

реабілітації учасників 

антитерористичної операції, які 

одержали поранення, контузію, 

каліцтво або інше захворювання під 

час участі в антитерористичній 
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операції 

Зубрицька Олеся  

Михайлівна 

помічник-консультант народного 

депутата України О.Третьякова 

Тарновецька Леся  

Петрівна 

помічник-консультант народного 

депутата України Г.Загорія 

Васківнюк Сергій  

Миколайович 

помічник-консультант народного 

депутата України М.Бурбака 

Гламазда Олена  

Петрівна 

помічник-консультант народного 

депутата України М.Бурбака 

Назарук Ігор  

Олексійович 

помічник-консультант народного 

депутата України Ю.Шухевича 

Мамонтов Ігор  

Олександрович  

помічник-консультант народного 

депутата України Ю.Шухевича 
 

 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Про проект Закону про внесення змін до Закону України "Про 

загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" щодо скасування однієї з 

форм пенсійної несправедливості та обчислення пенсії за двоскладовою 

формулою (реєстр.№ 6508, проект н.д. Ю-Б.Р. Шухевича) 

 Доповідає: Шухевич Юрій-Богдан Романович – автор 

Супроводжує: Білошапка Тамара Іванівна – головний 

консультант секретаріату Комітету 

 

2. Про стан реалізації Закону України «Про Державний бюджет України на 

2018 рік» в частині затвердження нормативно-правових актів, необхідних для 

виконання бюджетних програм Міністерства соціальної політики України, 

спрямованих на соціальний захист ветеранів, учасників антитерористичної 

операції, учасників Революції Гідності та людей з інвалідністю, та стан 

забезпечення житлом учасників антитерористичної операції та членів сімей 

загиблих за результатами виконання бюджетної програми по КПКВК 2511120 у 

2017 році 

 Доповідає: Шамбір Наталія Василівна – керівник 

секретаріату Комітету 

Супроводжує: Бойко Тетяна Володимирівна – 

головний консультант секретаріату Комітету  

 

3. Про стан реалізації пункту 3 Прикінцевих положень Закону України 

«Про внесення змін до Закону України від 14 листопада 2017 року № 2203-VIII 

"Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" щодо посилення 

соціального захисту учасників антитерористичної операції, учасників Революції 

Гідності та членів сімей загиблих таких осіб» щодо прийняття Кабінетом 

Міністрів України нормативно-правових актів, необхідних для реалізації цього 

Закону, та приведення нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом 
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 Доповідає: Шамбір Наталія Василівна 

Супроводжує: Мельничук Наталія Петрівна – 

заступник керівника секретаріату Комітету 

 

 

1. СЛУХАЛИ:  
Інформацію автора законопроекту Шухевича Юрія-Богдана Романовича про 

проект Закону про внесення змін до Закону України "Про загальнообов'язкове 

державне пенсійне страхування" щодо скасування однієї з форм пенсійної 

несправедливості та обчислення пенсії за двоскладовою формулою (реєстр.№ 

6508). 

 

ВИСТУПИЛИ: Кудін В.А., Назарук І.О., Третьяков О.Ю. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  «за» - 6 (одноголосно) 

                                «проти» - 0,  

                                «утрималися» - 0.  

 

ВИРІШИЛИ: 1.Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону про 

внесення змін до Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне 

страхування» щодо скасування однієї з форм пенсійної несправедливості та 

обчислення пенсії за двоскладовою формулою (реєстр. № 6508), поданий 

народним депутатом України Шухевичем Ю.-Б.Р., за результатами розгляду в 

першому читанні прийняти за основу. 

2. Рішення Комітету направити до Комітету Верховної Ради України з 

питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення, який 

визначено головним з його опрацювання (рішення додається). 

 

 

2. СЛУХАЛИ: 

Інформацію керівника секретаріату Комітету Шамбір Наталії Василівни про 

стан реалізації Закону України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» в 

частині затвердження нормативно-правових актів, необхідних для виконання 

бюджетних програм Міністерства соціальної політики України, спрямованих на 

соціальний захист ветеранів, учасників антитерористичної операції, учасників 

Революції Гідності та людей з інвалідністю, та стан забезпечення житлом 

учасників антитерористичної операції та членів сімей загиблих за результатами 

виконання бюджетної програми по КПКВК 2511120 у 2017 році. 

 

ВИСТУПИЛИ: Федорович Н.В., Бурбак М.Ю., Перепелична Р.Я.,  

Третьяков О.Ю. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  «за» - 6 (одноголосно), 

                                           «проти» - 0,  

                                 «утрималися» - 0. 

 

ВИРІШИЛИ: 1. Інформацію Міністерства соціальної політики України про 

стан реалізації Закону України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» 
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щодо бюджетних програм, спрямованих на соціальний захист 

ветеранів, учасників антитерористичної операції, учасників Революції Гідності та 

людей з інвалідністю, та забезпечення житлом учасників антитерористичної 

операції з інвалідністю та членів сімей загиблих учасників антитерористичної 

операції за рахунок коштів субвенції з державного бюджету взяти до відома. 

2. Питання стану реалізації бюджетних програм з питань соціального захисту 

ветеранів, учасників антитерористичної операції, учасників Революції Гідності та 

людей з інвалідністю тримати на постійному контролі Комітету (рішення 

додається). 

 

 

3. СЛУХАЛИ: 

Інформацію керівника секретаріату Комітету Шамбір Наталії Василівни про 

стан реалізації пункту 3 Прикінцевих положень Закону України «Про внесення 

змін до Закону України від 14 листопада 2017 року № 2203-VIII "Про статус 

ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" щодо посилення соціального 

захисту учасників антитерористичної операції, учасників Революції Гідності та 

членів сімей загиблих таких осіб» щодо прийняття Кабінетом Міністрів України 

нормативно-правових актів, необхідних для реалізації цього Закону, та приведення 

нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом. 

 

ВИСТУПИЛИ: Федорович Н.В., Ковпашко І.В., Бурбак М.Ю.,         

Третьяков О.Ю. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  «за» - 6 (одноголосно), 

                                «проти» - 0,  

                                «утрималися» - 0. 

 

ВИРІШИЛИ: 1. Взяти до уваги інформацію Міністерства соціальної 

політики України та Пенсійного фонду України щодо стану реалізації пункту 3 

Прикінцевих положень Закону України «Про внесення змін до Закону "Про статус 

ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" щодо посилення соціального 

захисту учасників антитерористичної операції, учасників Революції Гідності та 

членів сімей загиблих таких осіб» № 2203 від 14.11.2017. 

2. Питання про стан реалізації Закону України «Про внесення змін до 

Закону "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" щодо 

посилення соціального захисту учасників антитерористичної операції, учасників 

Революції Гідності та членів сімей загиблих таких осіб» № 2203 від 14.11.2017  

тримати на постійному контролі (рішення додається). 

 

 

Голова Комітету                                                      О.ТРЕТЬЯКОВ     

 

 

 

Секретар засідання, 

заступник голови Комітету                                   М.ГАВРИЛЮК  


