СТЕНОГРАМА
засідання Комітету у справах ветеранів та осіб з інвалідністю
05 грудня 2018 року
Веде засідання голова Комітету ТРЕТЬЯКОВ О.Ю.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Так, у нас кворум.
Всім доброго дня. На комитете кворум есть, 5 человек. На комитете
присутствует министр по делам ветеранов Ирина Васильевна Фриз. Хочу ее
поздравить с назначением. Теперь у нашего комитета есть профильный
министр. Я думаю, что это очень хорошо, я думаю, могу сказать, наверное, от
всего комитета, что мы готовы помогать, Ирина Васильевна, ну, и
контролировать, это наша прямая конституционная обязанность. Но в
первую очередь, мы говорим, что будем помогать, потому что прекрасно все
понимаем, люди, которые работали в исполнительных органах власти,
Максим Юрьевич был министром, я чуть работал на Банковой, прекрасно
понимаем, что такое исполнительная власть и с чем придется сталкиваться.
Ну, дорогу одолеет идущий.
Я, с вашего позволения, хочу начать со второго вопроса, мы быстро
пройдем по законопроекту. И потом передадим слово министру по делам
ветеранов.
Друге питання по проект Закону про внесення змін до Кодексу України
про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України
щодо відповідальності за незаконні дії стосовно державних нагород,
незаконне носіння військової форми, одягу та наругу над місцем поховання
захисника суверенітету та територіальної цілісності України. Законопроект
9217. Я там соавтор, основной автор его – это Андрей Анатольевич Тетерук,
но он позвонил, попросил, чтобы мы провели без него, поскольку я соавтор,
то вполне можно. Нет возражений?
Два слова, скажите нам, Наталья Васильевна, про законопроект.

ШАМБІР

Н.В.

Законопроектом

врегульовуються

такі

основні

питання… Ну, виходили з вартості, щоб не було бажання, і штраф мав би
відбити бажання у людини купувати цю форму. То есть виходячи з...
ГОЛОВУЮЧИЙ. Ну, то есть аргументация есть, да, что не взята просто
с потолка цифра какая-то. Хорошо.
ШАМБІР Н.В. Так, друге. Це відповідальність за незаконні

дії…

виготовлення державних нагород.
І третє питання. На сьогодні є кримінальна відповідальність за наругу
над місцем поховання: братські… ну, це братські могили невідомих солдатів,
……… різних категорій осіб.
Законопроектом пропонується доповнити, щоб була відповідальність
також за наругу над місцем поховання учасників АТО/ООС, учасників
Революції Гідності, а також борців за незалежність України у ХХ столітті.
Дякую.
_______________. Хороша ідея, чому не підтримати?
ГОЛОВУЮЧИЙ. Мы будем бороться с "детьми лейтенанта Шмидта" –
правильно я понимаю?
Есть, кто хочет выступить по данному законопроекту? (Шум у залі)
Тогда предложение поддержать его за основу і в цілому.
_______________. А скажіть, будь ласка, я вибачаюсь, а яка форма
рахується військовою?
ГОЛОВУЮЧИЙ.

Там шевроны. Говорится о шевронах в первую

очередь.
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ШАМБІР Н.В. Чітко прописуємо із знаками розрізнення, тому що….
БУРБАК М.Ю. (Не чути)
ГОЛОВУЮЧИЙ.

Абсолютно Максим Юрьевич прав. Давайте не

отягощать закон перечнем форм, это неправильно.
Давайте вы, и…
_______________. …А це є наругою чи ні, коли, як на мене, мені
неприємно, коли біля мене двірник мете двір в ……………, в якому я
проливав кров. Мені це неприємно. … але немає жодного законного акту, де
я можу йому це сказати.
БУРБАК М.Ю. А рибу ловлять?
_______________. Рибу ловлять.
БУРБАК М.Ю. А картоплю копають?
_______________. Мені це неприємно. Тому треба це якось трошки…
ГОЛОВУЮЧИЙ. Смотрите, мы это отрегулировали, достаточно много
отрегулировано это законом, но основная будет регуляция дальше
постановой Кабмина. Когда будет принят закон, мы просто возьмем
постанову Кабмина и внимательно ее изучим, где должно быть все это
описано. Вот в двух словах.
Поэтому кто за то, чтобы принять законопроект за основу і в цілому?
Дякую, рішення прийнято.
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Перше питання, інформація Міністерства у справах ветеранів України,
Фріз Ірина Василівна щодо стану реалізації рішень Кабінету Міністрів
України про створення Міністерства у справах ветеранів України.
Ірина Василівна, будь ласка.
ФРІЗ І.В. Щиро дякую.
Шановні колеги! Ну, по-перше, я маю також розпочати зі слів
величезної вдячності не від себе особисто, а від тих ветеранських
організацій, з якими я наразі вже мала можливість спілкуватися. І вони всі з
розумінням поставилися до вашого наполягання, щодо утворення у
виконавчій гілці влади безпосередньо міністерства, яке має захищати і
лобіювати інтереси всіх ветеранів без виключення. Тому величезна вам
подяка в цьому питанні і сподіваюсь на подальшу підтримку міністерства.
Тому що без вас, щодо законодавчої діяльності, я думаю, ми не спроможні
бути на разі зараз ефективні, адже фактично міністерство буде сформовано і
таким, що де-факто функціонують, це не раніше червня місяця. Отже, всі
законодавчі ініціативи, які ми будемо пропонувати до обговорення, нам би
хотілося робити виключно спільно в тандемі з вами, під чітким не лише
контролем, а і в співавторстві, для того, щоб ці законодавчі ініціативи мали
найкоротший шлях проходження і внесення відповідно до зали засідань і
ухвалення парламентом.
Що було зроблено за час після голосування в парламенті 22 листопада.
Перше. Була ухвалена Постанова Кабміном про створення міністерства
і відповідно запуск Комісії з ліквідації. Тому прошу також, звертаюсь до
членів профільного комітету, щодо здійснення нагляду над діяльністю цієї
Комісії з питань ліквідації, щоб не було гальмувань в цьому напрямку, а
отже, опосередковане гальмування створення або діяльності самого
міністерства.
Крім того, ми провели зустрічі вже з Міністерством охорони здоров'я
та Міністерством соціальної політики на предмет проекту положення. Тобто
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ми занесли до них проект положення, який було розроблено проектним
офісом при комітеті, це базовий проект, який ми намагаємось знайти
розуміння і підтримку в міністерствах, які мають делегувати відповідну
кількість повноважень з відповідним бюджетним

фінансуванням новому

міністерству. Наразі обговорення цього триває. І я сподіваюсь, що той
термін, який зафіксовано в постанові щодо утворення міністерства, саме
місяць, буде витриманий. В найкращому випадку він буде навіть коротшим,
аніж ми взяли для того, щоб погодити це положення. Відповідним чином,
коли ми отримаємо базові зауваження або рекомендації і пропозиції від
Мінсоцу та Мінздраву, ми надішлемо цей проект положення в профільний
комітет для того, щоб ви мали можливість ознайомитися, що наразі буде
входити до повноважень міністерства, а також розуміли, яким чином ми
будемо здійснювати свою діяльність та реалізацію державної політики у
справах ветеранів.
Після цього ми одразу ж, маю проінформувати членів профільного
комітету, що ми вже запустили процес створення сайту. Тому що наразі саме
з офіційного сайту може стартувати процедура створення громадської ради
при Міністерстві у справах ветеранів, а, отже, щоб не гальмувати цей процес
і не очікуючи і не витрачаючи державних коштів, за підтримки партнерів, ми
запустили процес створення сайту, який нам мають презентувати.

І я буду

його презентувати вам за місяць.
За місяць, тобто десь в кінці грудня, після презентації сайту
міністерства, ми будемо запускати конкурс на громадську раду, яка згідно
чинного законодавства буде тривати 60 днів. Після цього будуть обиратися
керівні органи, затверджуватися положення громадської ради. І відповідна
громадська

рада

буде

здійснювати

свої

повноваження

нагляду

та

демократичного громадського контролю в своїй сфері над міністерством
також. Думаю, що в даному випадку ми будемо мати нормальну консенсусну
і компромісну співпрацю як з громадською радою, так і з відповідним
профільним комітетом.
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Крім

того,

нами

було

проведено

попередні

консультації

з

представниками IT-асоціацій щодо розробки єдиного державного реєстру
ветеранів, який стане базою для утворення так званої платформи е-ветеран,
яка так само була презентована проектним офісом реформ при профільному
комітеті. А, отже, ви всі обізнані, які

сервіси та послуги ця онлайн-

платформа в майбутньому може надавати ветеранам.
Крім того, ідеологію вважати міністерства – це припинення будь-яких
розрізнень ветеранів на різні війни, миротворчі операції тощо. Ветеранський
рух він має бути єдиним, він має бути неподільним, і тоді завдяки цій
солідарності ми здатні досягти набагато більше, і результат діяльності
нашого міністерства буде набагато якіснішим.
Отже, ми для цього будемо вибудовувати, поки йде погодження, і
положення, і формування міністерства, не витрачаючи час, стратегічну
комунікацію з ветеранськими організаціями на місцях. Безпосередньо завтра
я відлітаю до Львова для того, щоб мати можливість провести відповідну
зустріч з ветеранськими організаціями Львівської області. Попередньо була
зустріч з Вінницькими ветеранськими організаціями, далі ми будемо
планувати за графіком, коли це буде дозволяти час. Я сподіваюсь, що ми
вкладемося в достатньо обмежений термін для того, щоб мати можливість з
безпосередньо регіональними ветеранськими організаціями мати не лише
контакт, а тісну співпрацю щодо подальшої діяльності міністерства.
Крім того, ми вже мали можливість проговорити з одним з державних
банків програми, які надає держава безпосередньо, це стосувалося аграрного
сектору. Він є достатньо цікавим для вивчення, а, отже, ми будемо
пропонувати розгляд державної програми безпосередньої підтримки бізнесу
ветеранів або стартапів ветеранів. Це окремий блок, який потребує певного
часу, аналізу та аудиту тих державних програм, які наразі зараз існують,
можливості імплементувати туди ветеранів як представників бізнессередовища з акцентом на те, що це саме ветеран засновуючий є
представником цього бізнесу. А, отже, відповідним чином мати державну
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підтримку, не очікуючи збільшення пільг. Тому що насправді більша
кількість

ветеранів

безпосередньо

російсько-української

війни

вони

наполягають на тому, що їм потрібні не стільки пільги, які вони інколи
вважають навіть принизливими, скільки їм потрібні можливості та підтримка
для того, щоб вони були задіяні, щоб вони були працевлаштовані, щоб вони
мали можливість навіть через бізнес власний мати психологічну реабілітацію
і до існування в цивільному житті.
Напрямки міністерства,

вони залишаються тими самими, якими

були… які були запропоновані проектним офісом, це медичне забезпечення,
соціальна допомога, це вшанування пам'яті або так званий меморіал, тобто
вся та калька, яка взята в принципі з Міністерства у справах ветеранів
Сполучених Штатів Америки. Ми її беремо за основу і за базис, від якого
будемо відштовхуватися в розробці програм та функціоналі для Міністерства
у справах ветеранів України.
Крім того, можу сказати, що за цей час в нас вже відбулась установча
зустріч з представниками ветеранських організацій, і було створено
консультативно-дорадчий орган при міністерстві, назвали ми його "Рада
ветеранів".
Я поясню, в чому різниця між громадською радою, яка буде утворена
при міністерстві, та цим консультативно-дорадчим органом. Це фактичний
формат, який вже є механізмом моєї комунікації безпосередньо, не очікуючи
формування міністерства з ветеранськими організаціями в областях. Тому
що витрачати 2,5-3 місяці, навіть 3,5 місяці для того, щоб очікувати
створення

громадської ради наразі вважаю таким, що будуть шкодити

загальній справі, адже ми маємо працювати зараз. Ми маємо вже намагатися
презентувати, тому що більша частина роботи зараз на етапі формування
міністерства буде полягати в інформаційно-роз'яснювальній

роботі,

особливо діяльності й особливо програм, які будемо презентувати. Тому,
якщо коротко, я намагалась дуже стисло нарізати те, що вже було зроблено
за ці 12 днів. Сподіваюся, що далі ми не будемо витрачати темп на… і не
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будемо зволікати, тому що занадто довго очікували ветерани того, щоб саме
в виконавчій гілці влади було утворено відповідне міністерство для захисту
їх інтересів.
Окреме прохання буде до комітету. Це до співпраці в законодавчій
діяльності, зокрема внесення після проведення конкурсу на державного
секретаря ініціювання

внесення змін до

державного бюджету

щодо

діяльності міністерства. Це окремо буде потім представлено, презентовано,
по кожній цифрі будемо відповідати на всі нагальні питання. І думаю, що
взагалі ваш досвід у цьому напрямку нам є вкрай потрібним, і він буде
базовим для того, щоб ми відштовхувались від діяльності. Адже до червня
місяця нам потрібно зробити якісний функціонал і нормативну базу, на яких
буде міністерство функціонувати не один рік, як хтось вважає, а десятки
років наперед. Тому що російсько-українська війна не завершується, нашого
географічного положення ніхто не скасує. Відповідно ми завжди будемо мати
країну-агресора, від якої ми завжди маємо бути готові захищатися.
Тому до ветеранів має бути шана, повага, захист їх інтересів має бути
пріоритетом для держави, якщо вона хоче розраховувати на людей, які готові
в будь-яку мить іти на захист національного суверенітету та територіальної
цілісності.
Доклад завершено. Дякую.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Ну, смотрите, Ірина Василівна, у нас в комитете, в принципе, все
решения

принимаются

единогласно.

То,

что

касается

законодавчої

инициативы, то мы выработали такую форму в комитете. Просто вас
информируем,

что

у

нас

весь

комитет

является

соавтором

всех

законопроектов. Это сразу говорит о единстве комитета, и это позволяет
достаточно нормально проходить ситуацию в зале в силу того, что здесь
находится руководство двух фракций коалиции, и все остальные члены
комитета тоже влияют там на какие-то процессы в зале и помогают этому.
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А где вы сейчас территориально сидите?
ФРІЗ І.В. Музейный, 12. Там, де знаходилась Державна служба у
справах ветеранів. Другий поверх.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Да, хорошо. И скажите, а по поводу вот замов у вас,
как вы собираетесь? Когда вот будет укомплектовано?
Я к чему просто спрашиваю, что в принципе необязательно и не всегда
нужно, чтобы министр приходил на комитет. Мы будем, наверное, просто
регулировать

в

зависимости

от

тех,

какие

законопроекты

будем

рассматривать, важные законопроекты, но обязательно, чтобы кто-то из
замов был на комитете.
ФРІЗ І.В. Зараз можу пообіцяти, що обов'язково від міністерства,
допоки не затверджено замів, буду присутня я. Як тільки будуть затверджені
зами

або

потім

профільні

департаменти,

керівники

профільних

департаментів, які мають брати участь в обговоренні тієї чи іншої
законодавчої ініціативи, вони обов'язково будуть присутніми.
Що стосується термінів, коли я зможу оголосити прізвища замів, я
думаю, що це, напевно, наступний тиждень.
ГОЛОВУЮЧИЙ. И если возможно будет тогда, это ваше дело, мы не
влазим в кадровую политику министерства, но когда будет принято вами
решение, чтобы замы пришли сюда, чтобы комитет с ними познакомился.
ФРІЗ І.В. Щоб кожен представив себе і…
ГОЛОВУЮЧИЙ. Представился и чем будет заниматься, чтобы мы
просто понимали.
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ФРІЗ І.В. Єдине в мене велике сподівання на те, що Кабмін затвердить,
дехто з проектного офісу, який працював при вашому комітеті, будуть
представлені на рівні замів.
ГОЛОВУЮЧИЙ. (Не чути)
БУРБАК М.Ю. Маленьке прохання від нашого комітету, ви ж маєте
вже право подавати проекти рішень на Кабінет Міністрів?
ФРІЗ І.В. Проект рішення?
БУРБАК М.Ю. Ну, да, як ви ж міністр. В тому році за ініціативою
нашого комітету було введено вперше такий термін "учасник АТО, ВПО
(внутрішньо переміщена особа), і нам вдалося вирвати 25 мільйонів, але,
дякуючи волі уряду, їх було збільшено до 49, дай Бог…

_______________. 41-го.
БУРБАК М.Ю. 41-го мільйону. А в цьому році бюджетом передбачено
лише 25. З однієї сторони, розумію, чому так було зроблено, тому що бюджет
повинен був бути збалансованим для того, щоб ми продовжили співпрацю з
нашими міжнародними партнерами.
З іншої сторони якби ви подали однією з перших ініціатив стосовно
того, щоб збільшити фінансування по цій статті витрат для придбання житла
учасникам АТО, ВПО по областях, це було би сприйнято позитивно, тому що
після того як в минулому році ми цю програму запустили, масово люди
почали подаватися, вона показала свою ефективність і якщо б це було одне з
ваших перших таких подань на Кабмін, щоб передбачити перерозподіл
коштів, може, з різних програм, треба посидіти, подумати, але це було б
досить позитивно.
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ФРІЗ І.В. Добре. Ми тоді з Мінфіном проговоримо, якщо вона дасть
якісну пропозицію щодо того, звідки це можна взяти, я думаю, що
безумовно...
БУРБАК М.Ю. Пані Ірино, моя маленька порада, ви з ними не говоріть,
ви пропонуйте, бо Мінфін одразу скаже, що грошей немає. Ви, давайте ми з
вами порадимось, звідки їх можна взяти, ми завжди знаємо, як це зробити, а
щоб було рішення, просто перенаправити.
Дякую.
ФРІЗ І.В. Дякую за пораду.
ГОЛОВУЮЧИЙ.

Согласен

з

Максимом

Юрьевичем,

это

действительно, как бы то, что начал комитет, это для нас достаточно важно,
знаковая вещь. Люди, которые воевали на стороне Украины, оставили все
свое имущество в оккупированных территориях, ну, и им нужно помогать.
Мы дадим номера программ, мы дадим номера программ, поможем, откуда
найти.
БУРБАК М.Ю. (Не чути)
ГОЛОВУЮЧИЙ. …машины для людей с инвалидностью.
БУРБАК М.Ю. (Не чути)
ГОЛОВУЮЧИЙ. Никогда не покупаются.
БУРБАК М.Ю. У нас є інші програми...
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ГОЛОВУЮЧИЙ. То есть мы посмотрим, секретариат поможет. Ну, это
очень важная программа, и было бы хорошо, чтобы вы это инициировали.
БУРБАК М.Ю.

Ті програми, які щорічно не виконуються і гроші

повертаються назад в бюджет, просто перенаправити...
ГОЛОВУЮЧИЙ. Секретариат, дайте просто, ну, все наши программы,
как они били в прошлом году, в позапрошлом году, чтоб была статистика у
Ирины Васильевны.
Да, будь ласка.
_______________. Александр Юрьевич, разрешите? Я хотел бы
поблагодарить комитет…
ГОЛОВУЮЧИЙ. Представляйтесь, потому что Ирина Васильевна
может всех не знает. Всех не знает.
ГРЕКОВ М. Извините. Николай Греков, громадський активіст, мэр
окупованого міста. Завдяки вашому комітету, дійсно, в тому

році було

прийнято і виділено в окрему категорію громадян, учасників АТО з
окупованої та анексованої території, завдяки комітету та народним
депутатам, Кабінету Міністрів було виділено сначала 25 мільйонів, потім
добавили до 41.
Я хочу звернутися до пані міністра з таким проханням, щоб в
міністерстві обов'язково була відповідальна особа, яка б опікувалась
ветеранами окремих категорій громадян. Це учасники АТО, ветерани Першої
світової війни, ну, пенсіонери. Це афганці, це учасники, да, це учасники АТО
з окупованих і анексованих територій, тому що на сьогоднішній день
Міністерство соцполітики не хоче ніяк нас порахувати, Міністерство оборони
не хоче нас ніяк порахувати. І взагалі з тим, що вони не надали данні до
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Кабміну в цьому, не вдалося збільшитися на наступний рік і, я сподіваюся,
що завдяки спільній роботі ще в цьому році ми зможемо трохи збільшити на
це кошти.
І особливо те, що казав Максим Юрійович і Олександр Юрійович теж.
В

Министерстве

социальной

политики

на

сегодняшний

день

есть

достаточное количество денег, которые они не успели потратить и завдяки
тому, что создавалось министерство, скорочують Службу по делам ветеранов
и участников АТО, там были деньги на проекты, и их бы тоже можно было
направить на данную категорию.
Дуже вам вдячний.
БУРБАК М.Ю. Маленька ремарка з нашої сторони стола: і вояки УПА,
ви завжди забуваєте.
ГРЕКОВ М. Извиняюсь, дійсно, вони теж повинні бути виділені в
окрему категорію, і в міністерстві обов'язково повинна бути людина, яка за
це відповідає.
Дякую.
ГОЛОВУЮЧИЙ.

В

принципе,

структура

министерства,

она

практически готова, нужно просто посмотреть, что есть. Мы можем вывести,
вывесить на сайт, вернее когда сайт у вас заработает, просто нужно будет
вывесить структуру министерства на сайте. Передайте сюда, мы можем
вывести на сайте комитета, и чтобы люди проговорили, может что-то
посоветуют.
БУРБАК М.Ю. Ще одна порада. Зараз іде формування обласних і
місцевих бюджетів, і якщо ви будете передбачати свої представництва на
рівні областей, вам треба вже досить оперативно це відпрацьовувати, тому
що бюджети до кінця будуть прийняті. Тому що все рівно на рівні областей
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все затверджується обласними радами, розумію, що часу так обмаль, але
треба цю роботу також не забути.
_______________. По-перше, велика подяка, тому що все ж таки ви
будете опікуватися нами, ветеранами, ми довго чекали цього. Але в мене є
питання. Який критерій у вас до громадських організацій і ветеранів, по
котрому ви запрошуєте до себе на ветеранські організації на зустріч? Ви
провели

вже

більше двох, здається, три

зустрічі з громадськими

організаціями ветеранськими, про одну ви зробили оголошення у неділю
ввечері, а в понеділок зранку провели, про дві інші ви взагалі не
проінформували громадськість.
Ну, коли ви проводили зустріч тут, до речі, пану ………. наші вітання,
ми його поважаємо. Але хотілося б все ж таки знати критерії, по яких ви
запрошує до себе на ці зустрічі.
ФРІЗ І.В. …люди звертаються до мене з проханням ……….. Наразі
поки що комунікація в такому режимі встановлена…
_______________. Ви знаєте, коли держава запрошувала нас йти
захищати країну, вона робила це офіційно і красиво, і кричала голосно. А
зараз ми чомусь не бачимо, що нас хтось запрошує до себе.
ФРІЗ І.В. Я вас запрошую, будь ласка.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Смотрите…
_______________.

Може ми щось не побачили, але може треба

оголошення робити так, щоб бачили їх всі.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Нет сайта еще.
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ФРІЗ І.В. Немає офіційного сайту.
_______________. Дякую.
ФРІЗ І.В. Зараз в даному випадку я проводжу свої зустрічі насправді за
власною

ініціативи і за допомоги Проектного офісу реформ, який був

утворений при комітеті і який має певну комунікацію з ветеранськими
організаціями, і яким я довіряю.
Я вибачаюсь, якщо ви були не запрошені або не звернулись, і вам
було відмовлено, я це з'ясую. Але якщо ви не звертались і вас не запросили,
то це лише тому, що не звернулись.
_______________. …після того, як відбулася зустріч.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Стоп. Давайте я попробую, смотрите. Ірина
Васильевна, 10 дней министр, она может
все большие организации, нет сайта.

еще просто не знать технически
Поэтому

мы и пригласили сюда

побольше организаций, которые работают там вместе с комитетом, которые
действительно уважаемые организации, чтобы познакомились, обменялись
контактами, и все технические вопросы в дальнейшем будут устранены. То
есть

никакого каког-то, а я думаю, я в этом даже уверен, никакого-то

потаенного смысла, что эти хорошие, а те плохие или еще как-либо нет, я
уверен, это отсутствует. Технические сбои, ну, давайте относиться к этому
пока философски.
ФРІЗ І.В. Дякую, пане голово.
Єдине, що хочу додати, що з огляду на те, що я територіально в особі
одна знаходжуся в державній службі, і зараз функціонально

державна

служба ще виконує обов'язки, допоки вона не ліквідована. То, будь ласка,
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через державну службу ви можете так само комунікувати для того, щоб
провести зустрічі або зустрітися зі мною. Це буде офіційний формат.
Дякую.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Ну, и в комитета всегда дверь открыта, мы всегда
можем просто в оперативном режиме.
Будь ласка.
_______________.

Перепрошую.

………..,

Асоціація

комбатантів

України.
………. у нас сприймається якось негарно, але ми все-таки будемо
просити вас лобіювати

законопроект 9181. Це законопроект про

комбатантів…
ГОЛОВУЮЧИЙ. Шістдесят...
Да, будь ласка.
ШУХЕВИЧ Ю.Р. Слухайте, ми розмовляли з Пашинським, значить, я
розмовляв на цю тему, він відмовив. Але хай вас це... не переймайтесь цим.
Там є вже пару законопроектів окремих депутатів, ми продивлялися –
нормальні. І ми рішили, що треба буде цих людей, то вже на наступну сесію
приїду, ну, через, за тиждень і тоді я з ними переговорю, ми це зведемо в
один і таке попробуємо помимо Пашинського подати.
_______________. (Не чути)
ШУХЕВИЧ Ю.Р. В нас є уже готовий практично. І ще, але ми
домовимося з тими людьми, які подали, бо там нормальні, до речі, і так
зробити такий консолідований, щоб не було 10 альтернативних або один і,
ну, зробимо все, що можна зробити.
16

ГОЛОВУЮЧИЙ. Смотрите, я думаю, что вам нужно встретиться,
просто отдельно будет договориться с Ириной Васильевной, рассказать
вообще про этот законопроект, рассказать про Венскую конвенцию: откуда
это взялось, почему это взялось. Я думаю, что встреча будет очень полезной,
они грамотно подходят очень к вопросам и правильные вещи говорят.
Есть еще? С Минсоцем нормальные взаимоотношения?
_______________. (Не чути)
ГОЛОВУЮЧИЙ. Ну, я би очень… очень хотелось бы, чтобы были
хорошие взаимоотношения. Я не совсем согласен с критикой Грекова,
который сказал, что Минсоц не подал по поводу статьи для переселенцев и
участников АТО. Минсоц, Минсоц, смотрите, я здесь объективно, когда мы
Минсоц критикуем, то мы его объективно критикуем. Минсоц объективно
подал, но я согласен с Максимом Юрьевичем, что там нужно было
сбалансировать бюджет, и физически было уже мало времени. Но, я думаю,
что этот вопрос будет решен в ближайшее время, отмотаем обратно.
_______________. Можно одну реплику? Завтра в 12 часов участники
АТО, с окупованої, анексованої территорий выходят на митниг под
Министерство социальной политики. Будем требовать зустрічі с Ревой…
ГОЛОВУЮЧИЙ. Сломаных дверей и дальше по тексту.
_______________. …принял электорат и четко с нами поговорил. Если
вы можете поспособствовать, чтобы министр Рева нас принял или первый
заступнык, я думаю, мы обойдемся без митинга. Но просто реально мы не
понимаем, почему они не хотят просто так, но мы ж не просим пофамильно и
поадресно. Мы хотим знать, сколько нас на сегодняшний день есть. Все.
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_______________. Олександр Юрійович, можна?
ГОЛОВУЮЧИЙ. Сейчас.
Есть еще вопросы к Ирине Васильевне? Вопросы еще есть к Ирине
Васильевне?
Смотрите, я для формы сейчас третий вопрос, для стенограммы.
Третє питання. Проект Закону про

внесення змін до деяких

законодавчих актів України щодо надання пільг дітям учасників бойових дій
антитерористичної операції (законопроект 8058).
Есть письмо от автора законопроекта Руслана Демчака. Он просит
перенести рассмотрение даного законопроекта. Никто не против?
Кто – за? Дякую. Рішення прийнято.
На цьому засідання закрито.
Обменяйтесь, пожалуйста, телефонами с Ириной Васильевной.
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