
СТЕНОГРАМА 

засідання Комітету у справах ветеранів, учасників бойових дій, 

учасників антитерористичної операції та людей з інвалідністю 

17 жовтня  2018 року 

Веде засідання Голова Комітету ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Всім доброго дня ще раз! Кворум є, я бачив всіх 

депутатів, зараз вони прийдуть до зали і ми розпочнемо. А где все потерялись, 

где все потерялись по дороге? Не надо, не надо, там сейчас … идет. Юрій іде 

і кворум буде. Тому я починаю. Он пан Юрій вже є. Кворум є. Секретар 

комітету є. 

Перше питання. Про стан реалізації Закону України "Про внесення змін 

до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення процедури 

реабілітації жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 

років". Це закон від 13 березня № 2325. Доповідає В'ятрович Володимир 

Михайлович, будь ласка. 

 

В'ЯТРОВИЧ В.М. Доброго дня! Отже проекти положень про комісії 

національну і регіональну розроблені, розроблені за участю представників 

громадськості і експертів. Зокрема активну участь в розробці брали 

представники Всеукраїнського товариства політв'язнів і репресованих, Центр 

демократії і верховенства права Інституту Масової Інформації, Харківська 

правозахисна група, Українська Гельсінська група, співробітники 

документальної сесії книг "Реабілітовані історією" і відповідно люди, які 

безпосередню участь брали дотепер в процесах реабілітації. 

Всі документи розроблені, погоджені з цими експертами, подані на 

розгляд до Міністерства культури. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. А коли подані? 
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В'ЯТРОВИЧ В.М. Вчора подали остаточно. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Не зря мы комитет сегодня проводим. 

 

_______________. (Не чути)  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. А есть представители Минкульта, министерства? 

 

_______________. Можно я …… своє питання? Значить, я телефонувала 

у Міністерство культури. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Так. 

 

_______________. Мені сказали, що єдиний фахівець, яка володіє цим 

питанням, зараз у відпустці і більше нікого вони не можуть нам делегувати на 

засідання комітету, фахівців більше немає на все міністерство. 

 

В'ЯТРОВИЧ В.М. Ну, ми проконтролюємо, щоб вони якнайшвидше 

пройшли через Міністерство і погодили. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. И профильного зама нет, да? 

 

_______________. Скажіть... 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. И министр не в курсе? 

 

_______________. (Не чути)  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. А какая должность этого специалиста? 
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_______________. Мені не назвали, це, мабуть, така інформація не для 

розповсюдження. 

 

(Загальна дискусія)  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. А тогда у меня, поскольку вы один, тогда все вопросы 

к вам. А чего так долго? 

 

В'ЯТРОВИЧ В.М. Пояснюю. Справа в тому, що після ухвалення закону 

вийшли певні нерозуміння самої суті закону, було достатньо багато критики, 

яка насправді не стосувалася тексту закону. Відповідно для того, щоб 

імплементація цього закону не викликала якихось суперечок, ми вирішили 

провести досить широке громадське обговорення, залучити максимальну 

кількість і експертів до цієї справи, і максимальну кількість цих людей, які 

представляють нашу цільову аудиторію, тобто самих репресованих. 

Відповідно ця робота трошки забрала часу, але переконаний, що зараз з 

імплементаціє цього закону буде набагато менше проблем, ніж би були, якби 

ми це пришвидшено подали на розгляді. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ну, я вам скажу, что мене много еще не нравится в 

Криминальном кодексе, но при этом я все равно должен его выполнять. И это 

как бы, ну, вот вопрос нравится закон или не нравится закон – это вопрос, ну, 

очень философский, мне кажется. Законы не надо любить или не любить, их 

нужно просто выполнять, но это мое мнение, может у кого-то есть другое 

мнение, что законы можно не выполнять.  

Пане Юрий. 

 

ШУХЕВИЧ Ю.Р. Ну, що я хочу сказати? Що в даному випадку це до 

пана В'ятровича. Я знаю, що там були, були навіть і прохання Захарова, щоб 

було вето, щоб Президент вето наклав на законопроект і так далі... То ж інший 
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вже закон, прийнятий Верховною Радою, але він пішов на підпис до 

Президента. Президент, на щастя, не прислухався і тим не менше 5 травня 

законопроект вступив в силу повністю. І досі, врахуйте, скільки, ми 5 жовтня 

– минуло 5 місяців. Люди вмирають.  

І, пане В'ятрович, от я вважаю, що Інститут пам'яті в даному випадку це 

є просто зволікав, це є просто з другого боку саботаж, бо там хтось ще не 

згідний, хтось чимось незадоволений. Ми будемо слухати, хто незадоволений, 

всі ті дємідови і інші громадські організації, то ми ніколи цього законопроекту 

не будемо мати, тобто втілення законопроекту.  

Та я знаю, що Мороз у свій час в 3-му… році сказав: "Так, реабілітуємо, 

коли вони всі вимруть". То що, ви чекаєте поки вимруть? Люди вмирають 

щодня. Остаються одиниці. У Братстві вояків УПА числиться 1тисяча 201  

людина. Ще, може, з них вже хтось і реабілітацію має, бо там були різні такі 

нюанси.  

Але це є, я вважаю, недопустимо, що так було затягнуто. Цей закон… 

вже комісії мали бути сформовані і мали почати працювати. А досі ми будемо 

чекати поки міністр затвердить, а міністр буде чекати зама, бо він поїхав 

кудись, а профільний експерт, там, спеціаліст знову ж таки у відпустці, 

невідомо коли прийде, а потім на лікарняний ляже. І що ми будемо чекати? 

Ще скільки? Рік? Два? Три?  

Я вважаю, що це недопустимо. Якщо в найшвидший час не буде, то 

треба просто, я вважаю, питання кадрове ставити.  

 

В'ЯТРОВИЧ В.М. Можна?  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка.  

 

В'ЯТРОВИЧ В.М. Ще раз. По-перше, всі потрібні документи вже 

подали. Тобто вже все розроблено і подано.  
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Друге. Критика лунала в першу чергу від Всеукраїнського товариства 

політв'язнів і репресованих, тобто головної цільової аудиторії, на яку 

спрямовано цей закон. Ми вважали для себе не тільки з політичної, але і з 

моральної точки зору важливим прислухатися саме до репресованих. 

Відповідно, так, як це всеукраїнське товариство, ми збирали інформацію з 

цілої України, з всіх громадських організацій, які представляють, власне, 

товариство політв'язнів і репресованих. Зібрали, провели з ними консультації, 

всі їхні зауваження врахували в підзаконних актах, подали їх і вони зараз вже 

подані на Мінкульт і найближчим часом вступлять в дію.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ну, мне очень, конечно, прискорбно, что нет 

Министерства культуры, потому что хотелось бы задать просто один вопрос:  

когда? Ну, когда они закончат. То есть вы свою работу сделали, я понимаю. То 

есть у них осталась формальность просто подписать.  

 

ШУХЕВИЧ Ю.Р. Пане Олександре, перепрошую, я говорив з Міністром 

культури ще до того, як те все було зроблено, я сказав, що до нього поступить 

таке положення, що йому треба буде затвердити. Просив його як тільки 

поступить, щоб він це зробив, тобто підписав. Він мені сказав, це ще було до 

наших канікул парламентських. Він сказав, що як тільки поступить, це буде 

зроблено. Ну, але, бачите, я тоді сподівався, що воно буде, буде, але воно ще 

досі тільки от вчора поступило до міністерства.  

Я думаю, що Нищук там затягувати не буде сам, але тільки, бачите, тут 

ще їм потрібно якихось профільних і так дальше. Я уже про те думав, що чи 

не звернувсь від комітету і не перенести це все на Кабмін, там було би швидше 

і ми би підготовили, і все. Ну, але є, подано, хай буде. Ну, але треба буде 

звернутися до міністерства, я вважаю, від комітету, до Міністерства культури 

і просити міністра, щоб він не зволікав, тому що це дійсно потрібно і потрібно 

якнайшвидше.  
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Ні, так (Не чути)  

Давайте тогда мы в рішенні допишем то, что есть, что там, не знаю, два 

тижні досить міністерству все зробити?  

 

_______________. Да.  

 

В'ЯТРОВИЧ В.М. Справді, з їхнього боку тільки формальність погодити 

і підписати.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ну, я тоже так. Смотрите, я два тижні кажу, ну, це вже 

так, щоб выздоровели все те, кто заболели. Ну, мало ли, там, человек в отпуске,  

там, приедет с отпуска, там у нас же видите в чем проблема, люди болеют или 

в отпуск уходят, и при этом всем министерство уже дальше не работает. Вот, 

давайте до рішення в конце допишем, что "два тижні", министерство подаст 

все соответствующие документы на Кабмин, а Кабмину при получении 

документов в кратчайший срок все принять. И на следующий комитет внесите 

просто в повестку дня, чтобы мы заслушали, что происходит с этими 

документами.  

Я думаю, что так. Ну, с чем я согласен с паном Юрием, люди 

действительно умирают и хотелось бы, чтобы кто-то еще из живых… 

 

ШУХЕВИЧ Ю.Р. Отримав. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. … хоть кто-то это отримав, ну, это вполне нормально. 

Вот, я понимаю, что было много подводных течений, я понимаю, что у нас все 

очень своеобразно происходит в стране и часто, к сожалению, личностные 

факторы превышают государственные необходимости. Ну из-за того, что кто-

то кого-то лично там не очень любит и из-за этого стопорится весь процесс. 

Вот, но это не правильно, поэтому через две недели у нас… Через две недели 

следующий комитет, да? 
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_______________. Да. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Через две недели ми еще раз это заслушаем. А в 

принципе, как говорил Бисмарк: "Лучше плохая политика, чем никакой". 

 

ШУХЕВИЧ Ю.Р. Никакой, да. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Поэтому и так спасибо, что сделали. Спасибо. 

Друге питання. Про результати виконання бюджетної програми в часті 

соціального захисту окремих категорій і осіб за 9 місяців 18 року. Є Мінсоц у 

нас? 

 

_______________.  Так, звичайно. 

 

_______________. Да. 

 

ПОПОВА Л.В. Шановний Олександре Юрійовичу, шановні депутати, 

мене звати Лариса Попова, я заступник міністра соціальної політики. 

Дозвольте коротко доповісти про виконання деяких бюджетних програм, 

спрямованих на соціальних захист ветеранів, учасників АТО, учасників 

Революції Гідності та людей з інвалідністю за 9 місяців цього року. 

Міністерство соціальної політики є розпорядником, головним 

розпорядником бюджетних коштів, спрямованих на данні програми. І я хочу 

сказати, що обсяг призначень з даними програмами на 2018 рік складає 2,6 

мільярда гривень. Протягом січня-вересня цього року, поточного року, було 

профінансовано або використано 2,1 мільярд, тобто 88 відсотків від загальних 

коштів, які були передбачені на цей рік. Пройдусь коротко по програмах.  

Бюджетна програма 1070 – це спеціалізована протезно-ортопедична та 

медично-реабілітаційна допомога інвалідам у клініці Науково-дослідного 
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інституту протезування та відновлення працездатності. Було 

профінансовано… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Давайте пройдем по конкретным вопросам, которые… 

 

ПОПОВА Л.В. Давайте. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. То, что профинансировано 80 процентов по состоянию 

на октябрь месяц, это прекрасно … (Не чути) 

  

ПОПОВА Л.В. Це в цілому. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. То есть это пропорционально календарю… 

 

ПОПОВА Л.В. Так, і плану використання. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. (Мікрофон вимкнено) У меня вопрос по поводу 

бюджетных программ… 120, 190 и ……… Вот Одесская область …………… 

ситуация с губернатором, что вторая… 

 

ПОПОВА Л.В. Да, Олександр Юрійович, безпосередньо сьогодні 

зв'язувалися із Одеською областю, питалися, в чому у нас стан справ і що у нас 

зроблено. Значить, по Одеській області у нас кошти в сумі 3,1 мільйона 

перераховані трьом отримувачам грошової допомоги на початку цього місяця, 

у жовтні місяці.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. (Не чути) 

  

ПОПОВА Л.В. Наразі… Всього 19,9 мільйонів. 
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Для 23 людей. 

 

ПОПОВА Л.В. Да, для 23 людей. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. (Не чути) 

  

ПОПОВА Л.В. Трьом перераховано на початку жовтня по трьох людях. 

По інших… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. …… что вчера, как только что было у нас с 

Министерством культуры, говорит … (Не чути)  

 

ПОПОВА Л.В. Ну, остання інформація, яку я особисто збирала сьогодні.  

По інших, що мені пояснили і що робиться. Збиралися пакети 

документів. Наразі готове розпорядження облдержадміністрації, чекають 

сесії, яка має бути в кінці місяця. І всі інші квартири на цій сесії будуть 

затверджені. Повністю пакети документів у них вже зібрані. І кошти до кінця 

року будуть використані. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. А чего в других областях более-менее нормально, а в 

Одесской ненормально?  

 

ПОПОВА Л.В. Ну, наскільки мені пояснили, що була проблема із 

підбором квартир. Тобто самі люди вони обирали собі квартири, які вони 

хотіли, які вони хочуть придбати, і от вони визначалися з цими квартирами. 

Ну, і разом з тим і пакети документів. Наразі сказали, що вже все зроблено, 

чекають тільки сесії обласної ради. Будь ласка. 

 

ШУХЕВИЧ Ю.Р. Виявляється, що документи тільки от тепер 

сформовані. То як же ті люди підбирали квартири, бо вони там вже на людей 
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кидають: ми їм не могли догодити. Не могли догодити, але самі документи на 

тих людей не підготовили? То як вони могли вибирати? 

 

ПОПОВА Л.В. Ну, люди у нас ідуть, получають відповідно до 

черговості. Людина уже знала, да, що у неї передбачені кошти, ми їх кидаємо 

на "Ощадбанк". І з моменту того, коли кошти поступили на "Ощадбанк", 

дається рік на те, що людина має собі придбати цю квартиру. От вона і 

визначається собі, паралельно збирає документи і визначається, яку вона хоче 

цю квартиру: чи це новобудова, чи це будівництво, чи те, що вона собі планує.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. У нас же очередь как-то в электронном виде? Дайте 

мне, пожалуйста, данные по этим 23 людям, какие у них были номера в 

списках. 

 

_______________. Тут трошки питання в іншому. Тут питання, що на 

рахунки гроші людям не поступили. 

 

_______________. В "Ощадбанк", рахунки в "Ощадбанку". 

 

_______________. От! 

 

_______________. Це не вважається… як на "Ощадбанк" поступили, все. 

І вони мають рік на закупівлю житла. Чому не прийшли гроші? 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. А это что, должно утверждаться сессией облсовета? 

 

_______________. Розпорядження. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. То есть за это голосуют депутаты? 
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_______________. Да. От вони і чекають цю сесію. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Подготовьте, пожалуйста, список этих 23 людей. 

Просто интересно. И номера, там же есть какая-то очередь, да? 

 

ПОПОВА Л.В. Обов'язково.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Интересно, какие эти 23 человека были там в очереди. 

То есть это первых 23 или это в каком-то избирательном порядке? 

 

ПОПОВА Л.В. Ну, це вже дивиться комісія відповідно до забезпечення. 

(Шум у залі) 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ну, просто интересно. Поняли, да, что я хочу? То есть 

я хочу понять. Вот, например, 23, из них это сотый, двухсотый, 

стопятидесятый, там стосемидесятый? 

 

ПОПОВА Л.В. Відповідно вони мають бути забезпечені до порядку 

черговості. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я ж тоже понимаю это. Но просто хочется посмотреть, 

а в реалиях как? 

 

ПОПОВА Л.В. Давайте, я проаналізую кожну людину в порядку, да? 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Это не касается Минсоца, это просто, чтобы вы 

помогли. 

 

ПОПОВА Л.В. Да, я проаналізую кожну людину, подивлюся, зв'яжуся з 

ними в порядку черговості і вам особисто доповім. 
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Да, дякую.  

 

БУРБАК М.Ю. У мене запитання по програмі 2511200, так. Це для сімей 

загиблих учасників бойових дій на території інших держав. Так? А чому такий 

маленький відсоток виконання за 9 місяців?  

 

ПОПОВА Л.В. Зараз, одну хвилинку, я подивлюся.  

 

БУРБАК М.Ю. Третьего.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Третий?  

 

БУРБАК М.Ю.  Страничка 25110… 

 

ПОПОВА Л.В. Значить було передбачено на цей рік 200 мільйонів. 

 

БУРБАК М.Ю. Да. Ні, чому? Всі бачать, що 60 відсотків лише за 9 

місяців. І бачу знов: Одеса – 0, так?  

 

_______________. Одеса по цих трьох… 

 

БУРБАК М.Ю. Чернівці, мене турбують Чернівці – 0. Київ, Івано-

Франківськ – 0. Чому? Не закупили нічого чи як? Це афганці, до речі.  

 

ПОПОВА Л.В. Це афганці, так. 

 

БУРБАК М.Ю.  Це сім'ї афганців. 

 

ПОПОВА Л.В. Да, і це та програма….. 
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БУРБАК М.Ю. Просто, знаєте, в Чернівцях до мене підходять афганці, 

які хочуть, ввійшли в такі стосунки з міською радою, яка зняла діючого мера, 

а вони її підтримали за те, що їм дали земельну ділянку під три під’їзда… Так 

вони ходять, продають свою честь людям Фірташа, маючи 5 мільйонів на цю 

програму і нічого не вимагаючи від влади. Ходять до губернатора, з ним 

цілуються, цьомкаються, 5 мільйонів лежить на рахунку. То, може, би совість 

не продавати, а використовувати ті програми, які є в державі?  

Я оце просто сьогодні напишу, так, щоб всі бачили, що з своєї сторони 

ми тут робимо. 

 

ПОПОВА Л.В. Хочете … я перепрошую, що перебиваю. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  …мы понимаем, что деньги лежат. 

 

БУРБАК М.Ю. Я бачу, ви гроші перерахували. 

 

ПОПОВА Л.В. Кошти спрямовуються безпосередньо обласній раді, ….. 

тормозять цей процес. 

 

БУРБАК М.Ю. Ви все виконали, коли гроші зайшли на спецрахунок в 

"Ощадбанку". Все. До вас питань нема ніяких. Може, ви знаєте, чому…  

 

_______________. В область пришли. 

 

ПОПОВА Л.В. Вони ж … 

 

БУРБАК М.Ю. Они в область прийшли. 
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ПОПОВА Л.В. … вони прийшли в область, а дальше от именно 

тормозить область. 

 

БУРБАК М.Ю. Мені цікаво, чому в області ноль. Ви не знаєте?  

 

_______________. Они в областях. Деньги в областях. 

 

БУРБАК М.Ю. Деньги в областях. Чому? Я ж питання… не тут. В мене 

питання, може ви знаєте ситуацію, чому? 

 

_______________. Вони крутять там. 

 

БУРБАК М.Ю. Не можуть вони крутити, вони на спецрахунку, лише з 

нього можна перерахувать. 

 

ПОПОВА Л.В. Вони не попали на рахунок банку. Якби вони попали на 

рахунок банку, то там банк міг би прокручувати. А так получається, що вони 

якраз тормозяться сесією обласної ради. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Это создание искусственного дефицита.  

 

БУРБАК М.Ю. Ні, це просто, розумієте, це на городі бузина, а в Києві 

дядько. Ми тут на місцях, все нормально, з хлопцями зустрічаємося, ордени їм 

даємо, все, грамоти даємо, вітає з Днем захисника України, а хто поганий – 

народні депутати в Києві. Да, я сьогодні напишу спеціально, щоб вони знали.  

 

_______________. А в Київ? 

 

_______________. Тернопіль там тоже… 
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БУРБАК М.Ю. А Одеса? Знову ж таки Одеса! Що був Саакашвілі нічого 

не робив, що зараз… Вони ж тоді скоротили це ………… Щоб ви розуміли 

чому. Вони скоротили… (Не чути)  …при Саакашвілі і, певно, нікого ще не 

призначив до сих пір.  

 

_______________. (Не чути)  

 

_______________. Мікрофончик, який ... (Не чути)  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. (Не чути)  

 

БУРБАК М.Ю. А давайте одну з тих рад звернемось?  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Да. Звернемось до цих рад. 

 

_______________. Це правильно.  

 

БУРБАК М.Ю. Чому ви зволікаєте з проведенням сесій? І вважаю, що 

для того, щоб ці гроші не лежали на рахунках та люди могли купити квартири 

і наробили ці ремонти і використання грошей у грудні місяці, то ці гроші… От 

чому ви не проводите позачергові сесії?  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. При чем в письмах всем областным радам в письмах 

написать процент выполнения всех областей и программ, чтоб, да, чтоб они 

все видели…  

 

БУРБАК М.Ю. Що ми тут тримаємо руку на пульсі (Не чути)  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Чтоб они все видели и чтобы одна область знала, что 

мы видим и другую область, чтобы они между собой тоже общались. Они же 
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общаются все между собой? Полностью всю информацию просто все 

разослать им.  

 

БУРБАК М.Ю. (Не чути)  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Давай.  

 

БУРБАК М.Ю.  Що в нас секретаріат у ………. особливо житло, тому 

що коли це цим людям по цим трьом програмам дали публікацію тих областей, 

які не виконали і не виконують там, де нуль... В "Голосі України". (Шум у залі)  

Да, читав. Там, де нуль, не кажу все.      

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Согласен. Разослать всем письма, опубликовать это, 

пожалуйста, процента выполнения опубликовать на сайте комитета. Пускай 

общество видит, правильно?  

 

БУРБАК М.Ю. (Не чути)  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. И там, где ноль дайте это самое, пускай читает. И там, 

где ноль это самое… Пускай все люди… 

 

БУРБАК М.Ю. (Не чути) …ці газети лежать, хай собі читають… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Пускай все видят. Смотрите, должна быть 

объективность. Там, где объективно, мы критикуем Минсоцполитики за то или 

то невыполнение. Это объективно критикуется, где Минсоцполитики 

выполняет свою работу, а не выполняют другие, значит, люди должны знать 

персонифицировано, кто что не делает, а не так в целом, вы все плохие или 

там наоборот вы все хорошие. Вот конкретно, кто что не делает. И тогда это 
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будет справедливо по отношению ко всем инстанциям государственной 

власти. Поэтому дайте это все в открытые источники.  

Ну, и естественно еще подготовили то, что касается Львовской области. 

Хотя странно, обычно Львовская область достаточно, да. 

 

_______________. …2017 рік у нас лишилось 2 місяці, щоб гроші не 

верталися в бюджет.  

 

_______________. Це по Одеській, а не по Львівській? 

 

_______________. Ні, по Львівській. 

 

_______________. По Львівській, по Львівській.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. По Львівській. 

 

_______________. Там контроль, 14 компенсацій. Це багато. 

 

ПОПОВА Л.В. Ну, от сьогодні мені пообіцяли і кажу, сказали, що все 

підготовлено, чекаємо сесію. За 2 місяці кошти будуть повністю реалізовані. 

 

_______________. Ні, це не сесія. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Вы не поняли, это 17-й год.  

 

_______________. Львівська область, це рахунки, тобто гроші впали на 

рахунки. 

 

ПОПОВА Л.В. А, це ви по Львівській? 
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_______________. Да. І там щоб не було якоїсь системної проблеми, 

чому ж люди не використовують? 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ну, подготовьте окрэмэ письмо на Львовскую область. 

Просто странно, обычно по Львовской области всегда позитивные были 

цифры. 

 

_______________. Киевская область тоже… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Киевская область? 

 

БУРБАК М.Ю. Ноль, по афганцам ноль.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Не, это все, что касается по афганцам, мы все 

подготовим. Я сказал, что мы все сделаем. Это другая уже программа, это 17-

й год по Львову.  

 

ПОПОВА Л.В. Ми зі своєї сторони також візьмемо на контроль, 

обдзвонимо обласні адміністрації.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. То есть объективная ситуция. Вызовите тех людей, 

которые входят в состав, ну, в подчинение ваше, подайте им цифры. Потому 

что так быть не может. У государства нет столько денег, сколько может быть. 

Но когда уже деньги выделяются и их не используют, ну, это вообще нонсенс. 

 

ПОПОВА Л.В. Розумієте, Львівська область, вони кажуть, що гроші у 

людей є на рахунку, но люди не визначилися із житлом. Але тут теж, розумієте, 

напевно, людині треба допомогти визначитися? 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Или наоборот, сильно помагают.  



19 

 

 

_______________. (Не чути) 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Смотрите, или сильно помагают.  

 

БУРБАК М.Ю. Це дуже помагають їм купувати… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Нет, Макс, именно сильно помогают, говорят, что 

именно здесь и нигде в другом месте. 

 

БУРБАК М.Ю. У цього забудовника… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я не думаю… Я думаю, что человек, который получил 

деньги, попытается, как можно быстрее что-то себе купить по логике так, чтоб 

потом не потерять. Я думаю, что это по логике так. А уже после этого может 

быть будет думать что-то продать, поменять. Но получить, как можно быстрее, 

он точно тянуть не будет. Поэтому я думаю, что наоборот сильно помогают.  

 

ПОПОВА Л.В. І таке можливо. 

 

_______________. А с другой стороны, там проходит сумма, там не 

квартира заходит, там заходит сумма, на которую человек должен купить 

……… Вопросов нет, есть очередь, сумма зашла и на этом все кончилось. Он 

в течении года должен себе приобрести жилье, которое… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я поэтому и говорю, что он поэтому быстрее захочет 

освоить эти деньги, чтоб они не пропали. И не будет долго ждать и думать, и 

выбирать, а думаю достаточно… сейчас рынок недвижимости в профиците и 

поэтому, по-моему, не проблема найти себе жилье. Тем более по этим 

программам не ограничивается вопрос, если он хочет купить что-то более 
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дорогое, он может добавить свои деньги, это вообще не ограничено. Ну, по 

опыту, быстро отнимает свое, как в картах.  

 

_______________. Ми дали пропозиції до проекту постанови по 

удосконаленню забезпечення житлом і там ми з'ясували одна проблема і це, до 

речі, в Дрогобичі була. Львівська область вимагає у разі покупки будинку і 

земельної ділянки, вони вимагають, щоб договір був один. Нотаріальні 

документи це роблять двома договорами. І там є проблеми, можливо у Львові 

з цим пов'язано, все-таки як би область. Ми просто… прохання 

проконтролювати, можливо, люди хочуть, но не можуть. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. В смысле они требуют, чтобы был один договор, а там 

один договор на землю… 

 

_______________. На землю і будинок, да. А нотаріуси не усі йдуть на 

це. 

 

_______________. Постановою передбачено, що разом з землею, на якій 

збудований будинок.  

 

_______________. Вибачте, будь ласка, ви проаналізуйте спочатку і 

побачите, що ми говоримо. Читайте наш лист. Чітко вимагаємо… Там не 

сказано в постанові, що має бути два договори, а навпаки, якщо почитаєте 

повністю постанову, порядок, там прослідковується, що наче, дійсно, один. 

Ну, так соцзахист вимагає один договір. А це є перешкодою, людина, от ми 

знаємо конкретну людину  з Дрогобича, яка  чудом в Києві знайшла п'ятого чи 

шостого нотаріуса, яка погодилася зробити… ну, це  така справа.  

 

ПОПОВА Л.В. Ми з'ясуємо. 
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_______________. Але це неправильно.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ну, тогда нужно  просто сделать маленькое изменение 

в постанову…  Дали да. 

 

_______________. Ми дали.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Запишите, пожалуйста.  

 

ПОПОВА Л.В. Так записали. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ну, действительно, так знаете как в том выражении: 

"казнить не велить помиловать". Да. 

 

ПОПОВА Л.В. Ну я не думаю, що там 14 чоловік  – це проблема.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Но нет, это то, что знает секретариат комитет, и просто 

обратите на это внимание, это не значит, что только из-за этого проблема. 

Хорошо давайте дальше.  

Программа  2505150 – это  касается Комитета  у справах ветеранов.  

 

_______________. Доповідати. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Психологічна  реабілітація. 

Передбачено, що надати услуги  2 тисячам  600 особам.  

  

_______________. Так. Так воно і є. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Укладено договорів 1 тисяча 500.  Фактично отримали 

послуги  864… 
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_______________. Олександр Юрійович, я хочу сказати, про позитивну 

динаміку… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я когда был лейтенантом, нам все время говорили, что 

молодые лейтенанты должны в отпуск идти только зимой, а мы шутили, что 

мы не любим ничего горячего. А это у нас тоже реабилитация связанна с тем, 

что будет зима? 

 

_______________. Я поясню зараз.  

 

_______________. З тим, що було літо. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ну… 

 

_______________. Дозволите. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Да, будь ласка. 

 

_______________. Ну, по-перше, є позитивна динаміка, навіть за всі 10 

днів… після 9 місяців вже 1 тисяча 669 договорів – це 64 відсотки від плану на 

сьогоднішній день. У чому причина? Якщо ми побачимо по областях, то 

найменш направлено на психологічну реабілітацію це області, які розташовані 

на півдні України і ці… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Наприклад. 

 

_______________. Миколаївська, Одеська і так далі, і так далі. Чому? 

Тому що є санаторно-курортне… сезон самі атошників у тому числі   

приймають участь, якби зарабатывает гроші – це одна  причина.  
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І наші західні регіони. Західні регіони. Тому, скажемо, кількість 

укладених договорів в західних і в південних регіонах, вони зараз, на 

сьогоднішній день, найменші.  

Хочу навіть от по Чернівецькій області сказати: станом на 9 місяців 

відсоток використання був 6 відсотків, а за ті 10 днів вже жовтня вже 33. Тобто 

на сьогоднішній день зменшується кількість атошників, які працювали от 

влітку в різних країнах і в своїх областях, і зараз, на мій погляд, масштабно 

будуть проходити психологічну реабілітацію. Тобто те, що в нас 64 проценти 

від плану, не зважаючи на те, що програма почала працювати в липні місяці, 

на мій погляд, скажемо, це дуже непоганий відсоток. Враховуючи те, що три 

місяці працює програма.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я это расцениваю немножко по-другому. Если брать 

реабилитацию, санаторно-курортное лечение, я это расцениваю по-другому,  

что летом и так все загружено, атошники подождут, а вот в месяцы октябрь-

ноябрь, когда люди не едут в санаторно-курортные места, тогда …… 

атошники.  

 

_______________. Я згоден, це теж …  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я расцениваю это именно так. Я же не зря сказал про 

отпуск зимой, летом, холодная водка или горячая…  

 

_______________. Звичайно, тому що там ціни на це оздоровлення і 

реабілітацію значно вищі на той період, і заклади, які проводять це 

оздоровлення, вони, звичайно…  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. (Не чути) 

Но так же тоже нельзя! Я могу понять, наверное, если брать там чистый 

бизнес, всю ситуацию, но хотя бы какой-то нормальный коэффициент должен 
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быть. Особенно, если мы берем атошников, которые получили там увечья, 

инвалидность и ….  

 

_______________. Нет, они 100 відсотків забезпечуються в будь-якій… 

Тут проблем нема. З інвалідами…  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Все равно какая-то пропорция должна бать логичная. 

Я еще раз говорю, я могу понять, наверное, что летом там мне нужно больше 

зарабатывать, поэтому они продают как можно дороже путевки – все 

понимаю. Но введите какую-то пропорцию. А так, чтобы вообще летом было 

ноль – это тоже неправильно.  

 

_______________. Ну, там не зовсім нуль… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. … так тоже не бывает. Так же тоже не бывает.  

 

_______________. Можна?  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. То есть я могу понять, если вы создадите с ними какой-

то график логичный, тогда это все будет объяснимо. А в рванном режиме… А 

если у человека в октябре в это время он не может, у атошника, а ему говорят: 

"Нет, только в октябре". Говорит: "32 мая должен поехать хоть земля 

перевернись". А, говорит: "32 мая ж нет". Нет, поедешь 32-го. А если он не 

может, человек в это время в октябре? То есть у него уже все пропало, он 

ничего сможет дальше поехать?  

 

_______________. Влітку – не нуль, ну, значно менше, скажемо так.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ну, какой коэффициент?  
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_______________. Ну, ми порахуємо…     

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Вот, просто интересно. Дайте статистику.  

 

_______________. … по областях.  Вона в нас є, але треба… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ну, посчитайте, просто интересно, да, коэффициент.   

 

_______________. Ну, ми порахуємо.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Если, по сути, давайте. Если… 

 

_______________. По сути. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Да.  

 

_______________. В Київській області була зустріч з учасниками АТО, з 

ветеранами, пораненими. Вони скаржилися, що їм відмовляють на літній 

період у відпочинку, вони поранені і потрібно розуміти, що холод для них це 

страшне.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Согласен. Но это, в принципе, то, что я сейчас и 

говорил. Это то, что я сейчас и… 

 

_______________. Це конкретно люди… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я понимаю это. Ну, я ж не зря все это говорю, я это 

понимаю прекрасно.  

 

_______________. Ну, я підтверджую факт.  
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Правда.  

Будь ласка. 

 

ПОПОВА Л.В. Олександр Юрійович, хочу сказати, що після того, коли 

Мінсоцполітики проаналізувало в цьому місяці вот ситуацію про ту, яку ви 

говорите, да, що літом санаторії не хотіли. Ми написали лист, лист-прохання, 

ми не можемо їх зобов'язати, але попросити ми можемо, щоб вони дійсно 

враховували оцей якийсь відсоток. І з того часу, потрібно віддати належне, 

покращилася ситуація, вони дійсно почали вже заключати договори із нашими 

атовцями на реабілітацію. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Но, мне кажется, что если вы проведете какое-то 

совместное совещание с ними и предложите, еще раз говорю, какой-то 

разумный график и летом, действительно то, что говорят, в первую очередь, 

это хотя бы те, кто были ранены, те у кого есть травмы, те, кто получили 

инвалидность, которые реально, может быть, действительно осенью не могут 

и холодно. Я сейчас даже не говорю про абсолютно здоровых людей, хотя с 

АТО нет абсолютно здоровых людей.  У всех есть  какие-то болячки и это тоже 

понятно, начиная  от психологических, кончая физическими – это тоже 

понятно. Но хотя бы какое-то можно было  просто, чтобы объяснять, чтобы 

говорить, но, а на сегодняшний  момент это в корень неправильный подход. 

Это чисто такой  бизнесовый подход, что вы, говорит, не хочу называть какие-

то негативные слова: вы подождете. 

 

ПОПОВА Л.В. Да, все побудовано на бізнесі.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Смотрите… 
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ПОПОВА Л.В. Ми реально дивимося на те, що відбувається на 

сьогоднішній день… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Это не совсем бизнес, это любой бизнес должен быть 

в любом случае соціально ответственным. 

 

ПОПОВА Л.В. Я погоджуюся.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Так, давайте дальше.  Дадите  мне тогда график, да?   

 

_______________. Добре зробимо. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Если вы будете  собирать их, я тоже с удовольствием 

приду, поговорим про бізнес и… Макс, сходим? Проговорим, что такое бізнес 

и что такое не бизнес. 

Следующий вопрос – это Фонд социального захисту івалідів… Есть 

фонд  у нас? І? 

 

БУРБАК М.Ю. У мене є запитання. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Макс, ти еще про стан?  

 

БУРБАК М.Ю. Ні-ні, по фонду.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. По фонду? Будь ласка.  

 

БУРБАК М.Ю. Ми бачимо більш-менш питання – теж путівки. 

 

(?) ЛИНДЮК О.А. Аналогічна ситуація, власне, вона з року в рік 

повторюється і в минулому  році ще гірше було на цей самий період… 
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БУРБАК М.Ю. Мене турбує одне питання: забезпечення окремих  

категорій  населення України  технічними та  іншими засобами  реабілітації. 

 

ЛИНДЮК О.А.Так ТЗРи наші.  

 

БУРБАК М.Ю.  1 мільярд 100. 

 

ЛИНДЮК О.А.127. Так. 

 

БУРБАК М.Ю. 835… ні 740 профінансовано. 

 

ЛИНДЮК О.А.Профінансовано вже 835, 1 жовтня ми черговий транш 

профінансували 95 мільйонів… 

 

БУРБАК М.Ю.  311 ви використали 

 

ЛИНДЮК О.А.Каса теж збільшилась, показні вже 383 мільйони на 

12.10.  

 

_______________. Я думаю, що це некоретно, ви надає одні  цифри, … 

 

БУРБАК М.Ю. Я дивлюся, що мені надав комітет, те що у вас вчора 

сталося  перепрошую, треба було зранку давати нові…  

 

_______________. Взагалі за  9 місяців… 

 

БУРБАК М.Ю. Я тут за  9 місяців. Тому ми ж 9 місяців говоримо. Тобто  

37 відсотків… 
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Если мы перепроверим и комитет дал правильные 

цифры, то, что? 

 

БУРБАК М.Ю. Это правильно.  

 

ЛИНДЮК О.А. Ні, ми на 01.10 дали правильні цифри. Ми просто  

уточнюємо…  

 

БУРБАК М.Ю. На  01.09. Так, тобто ми бачимо 27,6 відсотків від плану 

на рік. 37,3 від плану за дев'ять місяців. Тобто, якщо ми вийдемо на 50 

відсотків по року, буде добре. А? Чи як? Ні, я вас питаю.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Судя по статистике.  

 

БУРБАК М.Ю. Ну, я бачу, Це ж кожен рік повторюється. Потім гроші, 

які не використані, повернуться назад в бюджет, правильно? Що ні?  

 

ЛИНДЮК О.А. Не… Я вже не хочу перебивати… 

 

БУРБАК М.Ю. А куда вони… Ні, а куди вони дінуться?  

 

ЛИНДЮК О.А. … я перепрошу, Максиме Юрійовичу.  

 

БУРБАК М.Ю. На що?  

 

ЛИНДЮК О.А. В минулому році ми повністю освоїли весь мільярд 629 

мільйонів. Тобто кошти ми практично із-за повернення кількома 

підприємствами 800 тисяч …….. підприємство повернуло в бюджет, тому що 

вони не використали і там ще небагато, незначна сума коштів. Тобто кошті всі 

минулого року були використані.  
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БУРБАК М.Ю. Шановна, дві секунди. Давайте тепер я вам розкажу. 

 

ЛИНДЮК О.А. Так. 

 

БУРБАК М.Ю. Минулого чи позаминулого засідання нашого комітету в 

мене був представник приватного підприємства, який є колясочник, який 

виробляє цю обувь, ну, взуття. Із-за того, що була розроблена так постанова, 

що треба 3-4 місяці, щоб ці гроші замовник ходить погоджує контракт на 

кожну туфлю: на ліву, на праву – треба два контракти, він нам то все 

розказував. Потім він пішов з представником Мінсоцполітики. Пам'ятаєш, 

вони пішли, розробляли алгоритм, як змінити цю постанову, щоб швидше це 

зробити. Я до чого говорю? Тобто ви ці кошти фізично до кінця року не 

використаєте, от я впевнений в цьому, в повному обсязі. І не треба потім 

закривати, що ви потім закинете щось… Я ж нічого не хочу говорити. Я… 

Куди я це клоню?  

Олександр Юрійович, у нас з вами є проблема – зараз мені дзвонили з 

бюджетного комітету, де ми найдемо гроші на придбання квартир АТО, ВПО, 

пам'ятаєте? Тут я бачу, що мільярд 127 380… 400…щоб ви розуміли, 400 

мільйонів вони зараз використали станом на 01.10, лишилося 2 місяці. А є ще 

800 мільйонів.  

Я не вірю, що якщо 400 мільйонів використали за 10 місяців, то за 2 

місяці ще 800. Не треба, ну, малювати цифри і не треба робити такі 

стахановські движения. То можна буде просто звернутися до бюджетного 

комітету, якщо ця програма не використовуються повністю, кошти, то давайте 

в наступному році ми передбачимо на неї мільярд, вони не користуються. 

Можна дивитися, от, … мільйонів… А все інше передамо на закупівлю 

квартир. Це буде справедливо. Чи як? 
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ГОЛОВУЮЧИЙ. (Не чути) …с Максимом Юрьевичем, а зачем бороться 

за бюджет?  

 

БУРБАК М.Ю. Освоение денег. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Потом уговаривают вас их освоить. Вы мужественно 

сопротивляетесь, этого не делаете. Какой-то вообще перевернутый мир, 

честное слово. Вот со стороны это выглядит вообще уникально. Вы 

мужественно этого не делаете, рассказываете кучу причин. При этом там 

пацаны, сейчас уже не смешно, погибают, пацаны получают ранения. Мы 

вместо того, чтобы их обеспечить, выделяем, смотрите, то, что нужно 

выделять для людей с инвалидностью, – деньги. При этом люди с 

инвалидностью тоже не получают ничего. Ведь на самом деле у нас в стране 

немалое количество инвалидов. Это почему говорят: Америка – страна 

инвалидов, да, людей с инвалидностью? Не потому что их там больше, потому 

что они там ходят, вернее, они могут быть на улице; а у нас они не могут выйти 

на улицу, поэтому сидят все дома. Поэтому у нас такое ощущение, что вот 

людей с инвалидностью малое количество. Не в этом же самая большая 

проблема. То есть я не понимаю, действительно не понимаю, почему за 9 

месяцев условно 30 процентов освоено денег? 

 

ЛИНДЮК О.А. Можна пояснити? 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Да.  

 

ЛИНДЮК О.А. Я перепрошую ще, тоді трохи некоректно повелась, 

Максиме Юрійовичу. По-перше, новий механізм був запроваджений з 14.03,  

тобто з березня місяця. Ми доопрацьовували, Міністерство соціальної 

політики, централізований банк даних. Тому що новий механізм потребував 

нового функціонування і ЦБІ. Дійсно, така реальна вже реалізація цієї 
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програми – забезпечення осіб з інвалідністю ТЗРами – почалася, ну, грубо 

кажучи з травня місяця. Але, оскільки доопрацьовувалось це, спочатку ми 

запровадили тристоронні договори, потім двосторонні у нас в липні-місяці 

пішли і доопрацьована була компенсація 05.08, тому практично освоєння 

коштів почалось, ну, грубо кажучи активно вже пішло заключення договорів, 

процес, з липня-місяця. Тому така ситуація наразі у нас склалась. 

Кошти розподілялися, зараз розподілені всі кошти, передбачені 

бюджетними асигнуваннями, по 25.09. Та потреба, яка була в ЦБІ за 

попередніми замовленнями практично 850 мільйонів, ми профінансували 835 

мільйонів. (Шум у залі)  

При цьому каса, так, дійсно, по казначейству, оскільки йшов процес 

заключення договорів, виготовлення цих виробів, а це тривалий, ну, певний 

процес, да, якщо від заключення… від внесення попереднього замовлення, 

направлення… (Шум у залі) Ні, 20 днів підприємство дає згоду, що воно бере 

в роботу. Потім у нас є заключення – період договору, так, певний, коли він 

заключається, підписується трьома або двома сторонами в залежності від того, 

який вид ТЗР. І далі 40 днів йде ще на виготовлення ТЗР. Тому нас така і 

склалася картина. Але наразі так, як ми аналізуємо цифри і дивимося, як 

заключаються договори, я вам можу сказати на 12.10. Можна я, от, зараз, яка 

є реальна ситуація? 

  У нас в ЦБІ зараз заключено в різних статус договорів 36,8 тисяч на 

загальну суму 756 мільйонів, фактично ми профінансували п'ятьма траншами 

835 мільйонів. Там у  вас цифра стоїть 736… 739 мільйонів, тому що ми 01.10 

зробили чергове фінансування: проплатили УСЗНам кошти. Саме казна вже 

от, навіть динаміку взяти на 04.10 – да? – було використання коштів 338 

мільйонів, наразі, от, 12.10 дані казначейської служби вже є 383 мільйони. 

Тобто практично  400 мільйонів із 1 мільярда 127 вже використано. Причому 

далі йде процес: договори заключені, в статусі "заключено" 10 тисяч договорів  

лише перебуває чи на 231 мільйон, чи на 300. Практично, от моє реальне 

бачення, що програма виконається. 
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БУРБАК М.Ю. Ну, ви саме сказали 20 днів заключення і 40 днів на 

виготовлення. Я ж вам  казав два місяці  проходить… 

 

ЛИНДЮК О.А. … хтось швидше  виготовляє, це ми такі граничні 

терміни беремо. 

 

БУРБАК М.Ю.  Стоп-стоп, чекайте. 

 

ЛИНДЮК О.А. Стою.  

 

БУРБАК М.Ю. Ви профінансували фактично заключені договора. 

Правильно? Тобто ви перерахували гроші. 

 

ЛИНДЮК О.А. Ми перерахували Управлінням соцзахисту населення.    

 

БУРБАК М.Ю. Правильно, фактично заключені договори. Тобто  станом 

на жовтень місяць… (Шум у залі) Станом на жовтень місяць ви перерахували  

фактично заключені договори. Правильно? 

 

ЛИНДЮК О.А. Ні! Перераховано 835 мільйонів.  

 

БУРБАК М.Ю. Виконані договори.   

 

ЛИНДЮК О.А. Це – виконані, вже фактично закриті акти виконаних 

робіт – майже  400 мільйонів. Вже людина отримала, і вже кошти …  

 

БУРБАК М.Ю. Та не путайте мене "в трьох соснах"! Чекайте!.. 

Я не говорю вам за  400 мільйонів. 400 мільйонів – це вже виконаних 

робіт. У вас заключено договорів  на 800 тисяч, так?  



34 

 

 

ЛИНДЮК О.А. На 759… 800. Так.  

 

БУРБАК М.Ю. … путаюсь. Ну, 800 мільйонів. Тобто у вас від моменту 

заключення договору до виготовлення, оплати 40 днів – ви казали, так чи ні?  

 

ЛИНДЮК О.А. Є 40 днів – так!  

 

БУРБАК М.Ю. Правильно!  

Значить 40 днів з 01.10 – жовтня, 40 днів – це коли? Це вже грудень-

місяць! Я просто собі план малюю в голові, що у вас десь 200 мільйонів 

лишиться. Ну, об'єктивно, це з касовим розривом по часу вашим – ну, то так 

чи ні? З ваших слів.  

 

ЛИНДЮК О.А. Але хтось швидше виготовляє вироби… Це… 

 

_______________.  …тобто вони вже можуть бути…(Загальна дискусія)  

 

БУРБАК М.Ю. Люди добрі, я тут бачив інваліда-колясочника, людину з 

інвалідністю, який розказував зовсім інші речі. Не розказуйте мені, як воно в  

теорії, я знаю, як воно на практиці.  

 

ЛИНДЮК О.А. Я не в теорії…  

 

БУРБАК М.Ю. Я… Ви не розумієте, що я роблю? Я розумію, що у вас 

гроші залишаться, що ви їх повернете  назад у бюджет. Я не хочу, щоб ви їх 

використовували в кінці грудня для того, щоб прозвітували, що програма 

виконана в нуль і нам треба стільки-то грошей. Я хочу  знайти ще десь пару 

десятків – 20-50 мільйонів гривень на закупівлю квартир – крапка! (Шум у 
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залі) Я не вас добиваю! Я просто хочу… (Шум у залі) Так тим паче ж 

використання цієї програми.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Скажите: а в следующем году будет такая же картина?  

 

ЛИНДЮК О.А. Ні…  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Вот смотрите, я понимаю, я так понял, что вы в марте 

месяце только приняли какие-то свои там подзаконные акты, да? (Шум у залі) 

То есть вы потеряли три месяца. Ну, так, как вы сказали. Я правильно понимаю 

или нет?  

 

ЛИНДЮК О.А. В 321-у були внесені зміни, і кардинально механізм 

змінився у порівнянні з тим, який він був в минулих роках.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. В марте месяце… Ну, а я что сказал? Я сказал, что в 

марте месяце были изменены подзаконные акты. Поэтому как бы три месяца 

первых, получается, технически были потеряны.  

У меня простой вопрос: а в следующем году как будет выглядеть?  

 

ЛИНДЮК О.А. Ця ж постанова чинна буде, сподіваємося, що механізм 

відразу буде працювати.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. То есть вы тогда начнете работать с января месяца, а 

не с марта?  

 

ЛИНДЮК О.А. Звичайно! Паспорт бюджетної програми прийметься – і 

будуть працювати і підприємства, і УСЗНи.  
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Ну, вот я вам скажу, по моему опыту вот за 

последние… эту каденцию, еще никогда паспорт бюджетной программы не 

принимался нормально, он всегда, честно говоря, принимался с опозданием 

так в среднем четыре-полгода.  

 

ЛИНДЮК О.А. Ні! Ну, в цьому ж році  більш-менш же ситуація була: в 

лютому місяці, наскільки я не помиляюсь.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. В прошлом году – да? – по-моему, так было. Там 

четыре…  

 

ЛИНДЮК О.А. В минулому складно – 4 місяці. (Шум у залі) Так!  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. А вот помню, вначале вообще был ужас! Ну, такое…  

То есть я понимаю, что вы освоите. Я и понимаю вас, чиновников, 

потому что за деньги потом приезжает НАБУ, начинает проверять, и говорит, 

что все в тюрьму. Желающих особо работать нет. Мы тоже это все прекрасно 

понимаем, что все в тюрьму, все не так сделали, всех запугали, всем – до 

свидания! Никто не хочет вообще на госслужбу идти – это тоже все понятно. 

Ну, это правда. Это правда, к сожалению. И что бы ты ни делал – ты все равно 

виновен, и все равно тебя посадят. Это тоже понятно все. Нет –  так лет через 

10 потом, лет через 10 начнут возбуждать уголовные дела, то, что было 10 лет 

назад. Это тоже нормальная, к сожалению, практика в стране. Ненормальная 

практика. И поэтому многие чиновники идут по пути "лучше ничего не 

делать". Но, говорит, тогда нет и дела. Макс, ну, это тоже правда. К 

сожалению.  

У меня немножко другие вопросы. А вот скажите, пункт 1.4 – придбання 

автомобіля для перевезення осіб з інвалідністю, які мають порушення опорно-

рухового апарату. А там вообще – ноль!  

 



37 

 

ЛИНДЮК О.А. 30 мільйонів було виділено на цю програму для 

придбання 25-и спеціалізованих…  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. А это тоже областям было выделено?  

 

ЛИНДЮК О.А. Ні, это об'єднаним тергромадам, які проходили і здавали 

документи, в Мінсоці збиралася робоча група, і було визначено 25 

територіальних громад, яких забезпечать автомобілями спеціалізованими.  

18.07-го було опубліковано перше оголошення в системі ProZorro  фонд 

розмістив для придбання спецавтомобілів. 17.08-го три учасника торгів 

вийшли з пропозиціями, але двоє з них засвітили свої цінові пропозиції, що 

суперечило.  Як результат: була скарга одного із учасників, тому що ми 

відхилили цих учасників двох торгів. Було звернення одного із учасників 

торгів, по-моєму, " ………" Атимонопольного комітету. Антимонопольний 

комітет розглянув на своєму засіданні і прийняв рішення відмінити торги. 

21.09 цей процес відбувся.  

Ми відразу теж провели засідання тендерного комітету і оголосили 

чергові торги. 21.10 термін збігає місячний і далі буде процес перекваліфікації. 

І будемо бачити знову. Зараз ми не бачимо, хто вийшов на ці торги. Але разом 

з тим… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. (Не чути) … идет просто борьба  с … Все друг друга 

…… У всех хорошие юристы. А Антимонопольный комитет… (Не чути) 

 

ЛИНДЮК О.А. Да, звичайно. На системі ProZorro ми все прозоро 

робимо те, що від нас законодавство вимагає, абсолютно в межах чинного 

законодавства. Будемо сподіватися, що наразі все-таки подадуть заявки кілька 

учасників, хоча би два, так як це вимагає законодавство. І 21-го… 

 



38 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Потом Антимонопольный найдет сговор среди двух 

участников и тоже отменит торги. В результате люди останутся без машин, 

вернее, это государственные машины….  И перевозить людей… 

 

ЛИНДЮК О.А. Це державні.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. (Мікрофон вимкнено) … вообще прекрасное 

отношение государства к людям. …этому человеку вообще глубоко все равно, 

где находится Антимонопольный комитет, которого должна была машина 

перевезти… эти торги… (Не чути)  

 

ЛИНДЮК О.А. На сайтах є, але ж… Державні закупівлі, процес. 

Причому що ми на євроторги виходили, у нас там особливий такий процес був. 

Хоча він там дуже суттєво не відрізняється від звичайних процедур закупівель 

по ProZorro. Але...  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. (Не чути, мікрофон вимкнено)   

 

ЛИНДЮК О.А. 21.10-го будемо бачити результат – хто вийде, далі 

процес перекваліфікації, відповідно  вже далі будемо рухатися. 

 

_______________. Это воскресенье. 

 

ЛИНДЮК О.А.  Я знаю, що в неділю в 18.30. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Последний вопрос… 

 

ЛИНДЮК О.А. Детей с инвалидностью? 

Також дам пояснення з цього приводу. В нас зазвичай на протязі, ну, 

останніх 10 років точно, виділялося на цю програму, на реабілітацію дітей-
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інвалідів в межах 675 тисяч гривень. В минулих роках це давало змогу  

забезпечити реабілітацію порядку 100 дітей, там трохи більше. В минулому 

році це було 93 дитини. Цього року, знову ж таки,  було початково 675 тисяч 

і, власне, з теперішніми внесені були  зміни до ціни реабілітації. 

 

_______________. (Не чути)  

 

ЛИНДЮК О.А. А? А зараз 4,7, я пояснюю чому. В сьомому місяці було 

розпорядження Кабміну, де нам на цю програму дофінансували 3 мільйони 

996 тисяч і, власне, зараз ця програма складає 4,7 мільйони. Ми у восьмому 

місяці кошти віддали на департаменти соціального  захисту, фонд віддав. І 

зараз вже в нас проребілітовано  66 дітей-інвалідів, це також більше з 

показником минулого року, тому що в минулому за 10 місяців – 48 дітей. Але 

ми також спілкуємося з департаментами, просимо теж їх активізувати роботу. 

І, власне, ту картину, про що нам говорять департаменти  обласні, ми  бачимо, 

що кошти освояться, ці 4,7 мільйони  будуть освоєні. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. .... освояться… (Не чути)  

 

ЛИНДЮК О.А. Ну, діти будуть прореабілітовані, звичайно, а теж оці 

моменти, теж те саме, що з санкуром, в основному по цій програмі діти раніше 

реабілітувалися в Козявківна, і тому там є черга певна, і теж за результатами 

фінансує обласний департамент, тому така ситуація. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. (Не чути)  

 

ЛИНДЮК О.А. Ну, більша частина, є кілька областей, які в  своїх 

реабілітаційних центрах, Чернівці, там Хмельницький, ще які області. Але 

дуже багато хоче саме за рахунок цієї програми потрапити  до Козявкіна. Ну, 

так як ми дивимося, як ситуацію вивчаємо, то обласні департаменти нам дають 
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підтвердження того, що діти будуть про реабілітовані, кошти будуть освоєні, 

тому що на разі, наприклад, Одеса відмовилась від 100 тисяч. Вони не бачать 

перспектив їх освоєння, то ми з'ясували, де, в якій області потрібно, ми робимо 

перекидку на разі теж, щоб кошти не пішли в бюджет.   

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. (Мікрофон вимкнено) Каждый комитет  вот..  ….. 

каждый комитет… Просто … (не чути)  поэтому это не обязательно 

приглашать должны фонды или …………  положили просто на стол и 

процент… и тогда  будем просто видеть динамику  и  говорить более 

конструктивно, а иначе у нас …… там одни цифры, другие цифры – это  тут 

начинается такой пинг-понг. Хорошо.  

 

_______________. І ще одна програмка у нас новенька. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. А вибачте.   

Да-да. А Минрегионбуд есть?  Нет…. 

Нас интересует только в рамках нашего  комитета участники АТО, 

участники  Революции Гідності и внутрішньо переміщенные особы.  

 

КОМНАТНИЙ С.О. Доброго дня, шановний Олександре Юрійовичу, 

народні депутати… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Это программа под стенограмму скажу: 2751190. 

Слушаю вас. 

 

КОМНАТНИЙ С.О. Дозвольте представитись: Комнтатний Сергій 

Олександрович, голова правління  Державного фонду сприяння  молодіжному  

житловому будівництву. І ми вдячні, що ви нас запросили і піднімаєте це 

питання, воно є надзвичайно важливим. Хочу сказати, що Держмолодьжитло 

є  спеціалізованою фінансовою установою, яка реалізує ряд державних та 
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регіональних програм. На сьогоднішній день регіональних у нас 110, 

державних є дві ключові програми. Враховуючи, що ми перший раз  у вас на 

засіданні, інформаційну довідку ми постарались максимально підготувати  по 

всіх наших показниках, а я зупинюсь по ключових показниках роботи 

програми доступного житла, по якій на сьогоднішній день вона стоїть в 

порядку денному.  

Отже, державна програма доступного житла в минулому році завдяки 

Мінрегіону і вам, народні депутати, були модернізована, були внесені 

відповідні зміни до закону України. І з минулого року право на отримання 

державної підтримки в розмірі 50 відсотків мають внутрішньо переміщені 

особи та учасники антитерористичної операції. В минулому році ми не мали в 

Законі про Державний бюджет коштів на цю програму, але в кінці року, коли 

вносились зміни до бюджету, ми з своїм власних ресурсів знайшли 30 

мільйонів і, як то кажуть, опробували цю програму, це була нова програма для 

учасників АТО і переселенців. 91 сім'ю ми змогли в грудні минулого року 

забезпечити житлом по даній програмі.  

По поточному року. В Законі про Державний бюджет ми маємо 100 

мільйонів гривень. Але, на жаль, на сьогоднішній день ми їх ще не мали 

можливості використати у зв'язку з тим, що лише минулої середи на засіданні 

уряду прийнята Постанова про деякі питання забезпечення громадян 

доступним житлом, тобто порядок використання даних коштів. На 

сьогоднішній день ми в Мінрегіоні вже провели нараду і бачимо, що розподіл 

коштів між регіонами на наступному тижні буде узгоджений з Міністерством 

фінансів, підготовлений паспорт бюджетної програми. Ми очікуємо до кінця 

наступного тижня надходження коштів на наші рахунки. Умови програми 

передбачають перш за все відкриті реєстри кандидатів на отримання 

державної підтримки, можливість он-лайн реєстрації громадянами для 

отримання державної підтримки і вільний вибір громадянами житла, яке буде 

продаватись за участю держави за рахунок коштів державної підтримки і 

коштів громадян.  
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Хочу вас запевнити, що до кінця листопада поточного року всі бюджетні 

призначені в обсязі 100 мільйонів гривень будуть спрямовані на близько 300 

сімей внутрішньо переміщених осіб та учасників АТО. На сьогоднішній день 

в онлайн нашій платформі зареєструвалось вже понад 8,5 тисяч сімей для 

отримання такої державної підтримки, з яких 1273 – це саме учасники 

антитерористичної операції. Дуже, скажемо, прискорбним є те, що в проекті 

про Державний бюджет на наступний рік знову ми маємо лише 100 мільйонів 

гривень на дану програму, хоча наш бюджетний запит з Мінрегіоном становив 

1 мільярд гривень на дану програму. Ми побачили в минулому році, що 

механізм є повністю прозорим, є ефективним, він абсолютно відбувається без 

впливу чиновника на процеси  формування черги і вибору квартир. Тому 

прошу вас, шановні народні депутати, розглянути можливість збільшення 

асигнувань на цю програму в бюджеті наступного року.  

Також довідково хочу зазначити, що органи місцевого самоврядування 

більш активніше приймають участь в реалізації програм по забезпеченню 

житлом учасників АТО, а саме 110 місцевих програм, які ми маємо. За два 

останні роки ми прийняли з органами місцевого самоврядування 33 програми 

по забезпеченню житлом учасників АТО, і лише уже в цьому році за 9 місяців  

138 сімей учасників АТО ми забезпечили житлом за нашими різними 

фінансово-кредитними механізми.  

На жаль, ми не маємо єдиної державної програми, я маю на увазі у 

виконанні фонду, по учасникам АТО. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. У меня один вопрос: мы обеспечиваем жильем просто 

участников АТО? Ну, это 350 тысяч, это… то есть то, что мы сейчас… 

Смотрите, если это  начать делать, то это, во-первых сделать невозможно. Мы 

получим проблему, которая может получиться, как она была там с 

чернобыльцами, с участниками других войн, в том числе Второй мировой и 

Афганистаном, мы пообещаем людям. Потом 350 тысяч, когда узнают, что им 

дают квартиру, гарантировано выйдут на улицу, если не все, то добрая 
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половина. А 350 тысяч государство не сможет обеспечить жильем физически 

просто. Ну, просто физически.  

То есть какой критерий заложен по поводу участников АТО: это люди, 

получившие инвалидность, это… Какой критерий? Или все?  

 

КОМНАТНИЙ С.О. Слушне запитання. Ну, по-перше, ви, народні 

депутати, вже пообіцяли прийняттям в минулому році згідно закону. Але це не 

всі учасники АТО і не всі переселенці. Це лише ті, які потребують покращання 

житлових умов, це ті, які стоять на квартирному обліку або не мають у 

власності житла протягом останніх 3 років, або це житло у них є, але воно 

менше норми визначено Житловим кодексом. І це – незаможні категорії 

громадян, середній сукупний дохід яких не перевищує трьохкратного розміру 

заробітної плати в регіоні.  

Ми бачимо, що за рік зареєструвалось понад, там, 1 тисяча 273 учасника 

АТО. І, в принципі, на сьогоднішній день уже не реєструється багато – це 

онлайн-платформа, ми більш ніж за рік зареєструвались, ну, я думаю, відсотків 

80 від тих, хто мають право. Це однозначно не для всіх. Це для тих, які 

потребують житла і це ті, які є незаможними категоріями громадян. І це не є 

безкоштовне житло, це або кредит на житло пільговий, або це компенсація 

частини вартості житла, а іншу частину, звичайно, має сплатити відповідно 

учасник програми доступного житла.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. К сожалению, закон был не комитетский, который 

приняли 1954, потому что гиблые статки участника боевых дій або особи з 

інвалідністю внаслідок війни та члени сім'ї загиблих. (Не чути)…  слово "або" 

я не исключаю, что просто люди могут еще не знать до конца, поэтому и 

маленькая очередь у вас. Это мое ощущение. Это мое ощущение, потому что 

самое страшное, во-первых, в комитете у нас принцип… 

 

_______________. (Не чути) … обіцяємо, але…  
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Ну, это самое страшное.  

 

_______________. … а грошей немає. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ну, это самое страшное, что можно делать, это и есть 

популизм. Невыполненное обещание – это популизм.  

 

БУРБАК М.Ю. А чому не дали гроші в цьому році?  

 

КОМНАТНИЙ С.О. Гроші в цьому році законом передбачені, я казав, 

що десь… лише минулої середи був прийнятий порядок використання цих 

коштів, сьогодні готується паспорт бюджетної програми Мінрегіоном з 

Мінфіном. До кінця наступного тижня ми очікуємо кошти на наших рахунках, 

всі люди, які прийдуть в цьому році, вони вже знають, займаються пошуком 

об'єктів і до кінця листопада кошти гарантовано будуть освоєні.  

 

БУРБАК М.Ю. (Не чути) 

 

КОМНАТНИЙ С.О. Але тоді вже… 

 

БУРБАК М.Ю. Просто без виконання… Розумієте. без виконання 

збільшити бюджет програми в 10 разів це нереально і фізично неможливо при 

всій повазі. Це ніхто не зрозуміє при тому, що, чесно кажучи, ми вчора 

зустрічалися з Прем'єр-міністром стосовно проекту бюджету на наступний рік, 

який ми будемо завтра приймати в залі, то там я не бачу додаткових фінансів 

і позапланових надходжень, звідки можна додатково мільярд виділити. Ми 

бачимо дефіцит і бачимо, в яких реаліях ми будемо приймати, коли 5 відсотків 

ВВП піде в національну безпеку і оборону, а 5 відсотків піде на 
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обслуговування зовнішнього боргу, тих боргів, які вони понабирали без нас, 

до нас, але ми повинні їх сплачувати. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ну, смотрите, по поводу бюджета, это мы 

переговорим, а… 

 

БУРБАК М.Ю. Просто реалії, щоб ви розуміли. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дайте мне справочку по этому закону и, возможно, 

дайте мне изменения к закону, потому что, ну, мы приведем это все коллапсу 

в конечном итоге. Вот. Но, с другой стороны, как бы эта программа 

правильная. Эта программа правильная и ее нужно поддерживать и мы 

посмотрим по бюджету. Понятно, что никто миллиарда не даст. 

 

БУРБАК М.Ю. Олександр Юрьевич, программа очень правильная. По 

программе в каждой области есть представители, которые получают зарплату, 

реально которые встречаются с людьми, проводят круглые столы, люди 

становятся на очередь, а у нас на это все 100 миллионов.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Так я ж поэтому и говорил, что это будет… 

 

БУРБАК М.Ю. … миллиард никто не даст. Нужно реально посмотреть 

на такие вещи.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Так может нужно просто сделать изменения в закон, 

чтобы… 

 

БУРБАК М.Ю. А что делать?.. Ну так что: будем, будем опять 

декларацию делать? 
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КОМНАТНИЙ С.О.  Якщо можна… 

 

БУРБАК М.Ю. А кто приймав: Комітет соц… 

 

_______________. Ні, ні, він … 

 

БУРБАК М.Ю. А хто приймав цей закон? 

 

КОМНАТНИЙ С.О. Це закон був урядовий, внесений був перший раз 

ще Прем’єр-міністром Арсенієм Петровичем, другий раз вже Володимиром 

Борисовичем і прийнятий вами, депутати, всіма фракціями був підтриманий 

одноголосно.  

Ще хочу зазначити, що в місцевих бюджетах передбачено 239 мільйонів 

на реалізацію місцевих програм. І я впевнений, якщо буде збільшене 

фінансування на наступний рік з державного бюджету, то паралельно буде 

збільшене фінансування і з місцевих бюджетів. Це пов'язані між собою речі. 

 

_______________. (Не чути) 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Мы разберемся, потом обсудим это с вами. Потому 

что… 

 

_______________. А можна запитання?  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. В порядке очереди. Давайте вы.  

 

_______________. Ну-от я хотів запитати, вибачте мене, будь ласка. 

Асоціація ………  України. Закон насправді потрібен, але, якщо я до себе в 

квартиру пропишу п'ять своїх родичів, я теж маю право. 

 



47 

 

КОМНАТНИЙ С.О. Ні. 

 

_______________. Ну, ви ж сказали, що учасник АТО, котрий… 

поліпшення житлової… на поліпшення моєї жилплощаді? Я пропишу до себе 

п'ять родичів, вибачте, давайте, так зроблять зараз всі. Я, вибачте, може я 

чогось не зрозумів. 

 

_______________. Ну, вибачте... 

 

КОМНАТНИЙ С.О. Порядок постановки на квартирний облік, порядок 

постановки на квартирний облік каже, що в таких умовах маєте проживати –  

проживати! – не менше ніж 5 років, тоді вас поставлять на квартирний облік. І 

при цьому ви маєте бути незаможнім. Тут, якщо ми ставимо так питання, то 

треба взагалі комплексно дивитись по житловій політиці визначення поняття 

потребуючого покращення житлових умов. І це питання у комплексі, зміни 

Житлового кодексу, я його абсолютно підтримую. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. А там не написано в кодексе какие родственники? 

 

КОМНАТНИЙ С.О. Але це виходить за межі компетенції програми. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ну, там в принципі, просто я не специалист, а там не 

написано именно какие родственники? Ну, то есть же родственники прямые, 

это дети… 

 

 КОМНАТНИЙ С.О. Попри... Програма передбачає, що сім'я і члени 

сім'ї – це чоловік, дружина, їхні неповнолітні діти або повнолітні неодружені 

діти. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ну, то есть это без кумовьев… 
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КОМНАТНИЙ С.О. Брат, там, бабушка – без варіантів, без кумовьев. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Без кумовьев. 

 

КОМНАТНИЙ С.О. Без варіантів, да, без кумовьев.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Плохо. (Шум у залі) 

  

КОМНАТНИЙ С.О. … ми стараємось, ми старались обмежити в рамках 

закону. 

 

 _______________. А к положенню, що... 

 

КОМНАТНИЙ С.О. 819 Постанова від 10 жовтня минулого року. Ой, 

цього року, я вибачаюсь. (Шум у залі) Минулої середи, так. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я понял. Так, что эти деньги вы освоите… 

 

КОМНАТНИЙ С.О. Однозначно. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Если можно, как бы, тогда, может быть, в каком-то 

понимании, что в первую очередь должны быть люди, которые с 

инвалидностью, которые имеют болезни, у которых действительно плохая 

ситуация, в том числе и те, кто пошли в АТО из числа переселенцев, у которых 

все жилье осталось там, а здесь они в стране вообще ничего не имеют, вот. А 

в принципе мы изучим эту программу и мы поддержим, и может быть что-то 

увеличим. Я не готов сказать… 
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КОМНАТНИЙ С.О. Добре. І я, і Мінрегіон хочемо попросити при 

можливості нас запрошувати на комітети  і зразу ж після перших результатів 

ми готові вас поінформувати про результати реалізації програми. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. На самом деле программа правильная, логичная. 

Просто нужно попытаться сделать, чтобы из этой программы она не 

превратилась в обещалку. 

 

КОМНАТНИЙ С.О. Однозначно. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Потому что 350 тисяч атошников – это много …  

 

_______________. Там возраст еще есть.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. А возраст?  

 

КОМНАТНИЙ С.О. Ні, дана програма не має вікових обмежень.  

Також я хочу сказати, що за два останні роки, не маючи фінансування 

такого комплексного, бюджетного, ми  345 сімей учасників АТО забезпечили 

житлом за нашими і пільговими кредитними програмами молодіжними. Ми 

зробили пріоритет за програмою  забезпечення молоді житлом. В першу чергу 

це учасники АТО, вони мають право на отримання безвідсоткового кредиту на 

будівництво або придбання житла, і вони самостійно здійснюють вибір 

об'єкту, в який хочуть інвестувати.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. … програму…(Не чути) … сложная дискуссия, 

потому что она  с моей стороны вообще нулевая. Я не понимаю.  

 

КОМНАТНИЙ С.О. Ну, тим не менше, вона приносить людям…  
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ГОЛОВУЮЧИЙ.  Но логика правильная.  

Давайте, последний вопрос.  

 

_______________. У мене питання: 50 відсотків від вартості будівництва 

має внести бажаючий отримати житло. Середня заробітна плата в нас від 6,8 

тисяч до 13 тисяч. Так?  

Я, судячи по собі, в мене …  Я рахуючи по собі, я не знаю, де б я взяла 

ці  50 відсотків.  

 

КОМНАТНИЙ С.О. Ні, я поясню…  

Мається на увазі, що йде обмеження верхньої межі доходів…  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Так, давайте так: мы договорились, что на следующей 

неделе мы это обсудим. Но я очень прошу все-таки…  

 

_______________.  Ні! Ну, так де взяти людині гроші? (Шум у залі)  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Вот изучите, пожалуйста, и потом мы 

продискутируем. Потому что дискутировать "с колес" – это вообще 

неправильный подход. Нужно изучить и потом задавать вопросы. И потом 

задавать вопросы.  

 

КОМНАТНИЙ С.О. Можливо, якщо б це було можливо на якийсь 

комітет, я б в комплексі показав вам, як працює програма.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, давайте… (Шум у залі)  Вы сказать хотели. 

(Шум у залі) Тогда потім. Потім у меня в кабинете. 

Все!  


