
 

 
 

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

 
 

 

Комітет у справах ветеранів, учасників бойових дій, 

учасників антитерористичної операції та людей з інвалідністю 

 

 

 

 

ПРОТОКОЛ ЗАСІДАННЯ № 81 
 

 

17  жовтня 2018 року 

 

 

(вул.Банкова, 6/8, кім.319, о 15.00) 

 

 

 

 

Головує: Третьяков О.Ю. – голова Комітету. 

 

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

Рибчинський Є.Ю., Шухевич Ю-Б.Р. 

 

Відсутні: Бойко Ю.А., Загорій Г.В. 

  

Від секретаріату Комітету:  керівник  секретаріату Комітету Шамбір Н.В., 

заступники керівника секретаріату: Мельничук Н.П., Самойлюк О.Г., головні 

консультанти: Білошапка Т.І., Бойко Т.В., Синявська І.Р., консультант Хмара С.М. 

 

Запрошені на засідання Комітету: 

Попова Лариса  

Віталіївна 

заступник Міністра соціальної політики 

України 

Мальцев Ігор  

Всеволодович  

 

перший заступник Голови Державної служби 

України у справах ветеранів війни та 

учасників антитерористичної операції 

В’ятрович Володимир  

Михайлович 

Голова Українського інституту національної 

пам’яті  

 

Линдюк Олена  

Анатоліївна   

директор Фонду соціального захисту інвалідів 
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Комнатний Сергій  

Олександрович  

Голова правління Державного фонду 

сприяння молодіжному житловому 

будівництву 

Вишневська Марина 

В’ячеславівна 

 

директор Департаменту реалізації державних 

соціальних програм Міністерства соціальної 

політики України 

Скубак Андрій  

Анатолійович  

 

заступник директора Департаменту 

впроваджень пріоритетних проектів 

регіонального розвитку Міністерства 

регіонального розвитку, будівництва та 

житлово-комунального господарства України 

Кучук Руслан  

Миколайович  

заступник директора Департаменту по роботі 

з ветеранами війни та учасниками АТО – 

начальник відділу організаційно-методичного 

забезпечення з питань надання пільг та 

житлового забезпечення Державної служби 

України у справах ветеранів війни та 

учасників антитерористичної операції 

Волчихін Борис  

Валентинович  

директор Департаменту соціального захисту 

та фінансового забезпечення Державної 

служби України у справах ветеранів війни та 

учасників антитерористичної операції 

Афанасьєва Світлана  

Петрівна  

 

начальник відділу державної соціальної 

допомоги Департаменту видатків бюджету 

соціальної сфери Міністерства фінансів 

України 

Сінельніков Олег  

Миколайович  

помічник Голови правління Державного 

фонду сприяння молодіжному житловому 

будівництву 

Ліпіріді Олексій  

Дмитрович  

голова Громадської ради при Міністерстві 

соціальної політики України 

Попович Володимир  

Васильович  

Голова ради Всеукраїнської спілки ветеранів 

війни 

Шамрай Віктор  

Іванович  

заступник Голови ради Всеукраїнської спілки 

ветеранів війни 

Червонописький Сергій 

Васильович 

Українська Спілка ветеранів Афганістану 

(воїнів-інтернаціоналістів) 

Аблазов Валерій  

Іванович 

Українська Спілка ветеранів Афганістану 

(воїнів-інтернаціоналістів) 

Литвинов Олександр  

Вікторович 

Українська Спілка ветеранів Афганістану 

(воїнів-інтернаціоналістів) 

Швець Тамара  

Василівна  

Об'єднання родин "Небесної сотні" та 

активістів "Революції гідності" 

Цимбал Валентин  

Володимирович 

Асоціація Комбатантів України 
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Бутко Максим  

Валерійович 

Асоціація Комбатантів України 

Васківнюк Сергій  

Миколайович 

помічник-консультант народного депутата 

України М.Бурбака 

Гламазда Олена  

Петрівна 

помічник-консультант народного депутата 

України М.Бурбака 

Зубрицька Олеся  

Михайлівна 

помічник-консультант народного депутата 

України О.Третьякова 

Тарновецька Леся  

Петрівна 

помічник-консультант народного депутата 

України Г.Загорія 
 

 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. 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» від 13 березня 

2018 року № 2325-VIII 

 Доповідає: В’ятрович Володимир Михайлович - 

Голова Українського інституту національної пам’яті  

Супроводжує: Мельничук Наталія Петрівна – 

заступник керівника секретаріату Комітету 

 

2. Про результати виконання бюджетних програм в частині соціального 

захисту окремих категорій осіб за 9 місяців 2018 року 

 Доповідають: Попова Лариса Віталіївна - заступник 

Міністра соціальної політики України; 

Комнатний Сергій Олександрович – Голова правління 

Державного фонду сприяння молодіжному житловому 

будівництву 

Супроводжує: Степіна Ірина Григорівна – головний 

консультант секретаріату Комітету 

 

 

1. СЛУХАЛИ:  
Інформацію Голови Українського інституту національної пам’яті В’ятровича 

Володимира Михайловича 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» від 13 

березня 2018 року № 2325-VIII. 

 

ВИСТУПИЛИ: Бурбак М.Ю., Шухевич Ю-Б.Р., Третьяков О.Ю. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  «за» - 5 (одноголосно), 

                                «проти» - 0,  

                                «утрималися» - 0. 
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ВИРІШИЛИ: 1. Звернутись до Міністерства культури України та 

Міністерства юстиції України з питання термінового затвердження та реєстрації 

положення про Національну комісію з реабілітації та типового положення про 

регіональні комісії з реабілітації; 

 

2. Звернутись до Кабінету Міністрів України з проханням взяти під контроль 

питання затвердження та реєстрації Міністерством культури України та 

Міністерством юстиції України положення про Національну комісію з реабілітації 

та типового положення про регіональні комісії з реабілітації; 

3. Питання щодо стану реалізації Закону України «Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо удосконалення процедури реабілітації 

жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років» розглянути 

на найближчому засіданні Комітету (рішення додається). 

 

 

2. СЛУХАЛИ: 

Інформацію заступника Міністра соціальної політики України Попової 

Лариси Віталіївни та Голови правління Державного фонду сприяння молодіжному 

житловому будівництву Комнатного Сергія Олександровича про результати 

виконання бюджетних програм в частині соціального захисту окремих категорій 

осіб за 9 місяців 2018 року. 

 

ВИСТУПИЛИ: Шухевич Ю-Б.Р., Бурбак М.Ю., Мальцев І.В., Швець Т.В., 

Шамбір Н.В., Линдюк О.А., Третьяков О.Ю. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  «за» - 5 (одноголосно), 

                                «проти» - 0,  

                                «утрималися» - 0. 

 

ВИРІШИЛИ:  1. Інформацію Міністерства соціальної політики України, 

Державної служби України у справах ветеранів війни та учасників 

антитерористичної операції, Фонду соціального захисту інвалідів та Державного 

фонду сприяння  молодіжному житловому будівництву щодо результатів 

виконання бюджетних програм в частині соціального захисту окремих категорій 

осіб за 9 місяців 2018 року взяти до відома. 

2. Питання стану реалізації бюджетних програм з питань соціального захисту 

ветеранів, учасників антитерористичної операції, учасників Революції Гідності та 

людей з інвалідністю тримати на подальшому контролі Комітету і до кінця 

поточного року на кожному засіданні Комітету заслуховувати оперативну 

інформацію з цього питання. 

3. Звернутися до Київської міської та обласних рад і державних адміністрацій 

щодо вжиття належних заходів реагування з метою забезпечення виконання 

бюджетних програм по субвенціях з державного бюджету місцевим бюджетам на 

виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для 

окремих категорій осіб. 

4. За результатами розгляду оперативної інформації щодо стану реалізації 

бюджетних програм з порушених питань, опублікувати в газеті «Голос України» 

інформацію про області, які не використали жодної гривні перерахованих їм 
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субвенцій з державного бюджету на виплату грошової компенсації за 

належні для отримання жилі приміщення для окремих категорій осіб.  

5. Звернутися до Львівської обласної державної адміністрації з проханням 

звернути увагу на ситуацію, яка склалась в області щодо придбання житла 

учасниками антитерористичної операції та членами сімей загиблих таких осіб, які 

отримали грошову компенсацію за рахунок коштів бюджетної програми по КПКВК 

2511120 у 2017 році, та вжити необхідних заходів реагування щодо використання 

грошової компенсації на придбання житла отримувачами до кінця 2018 року  

(рішення додається). 

 

 

 

Голова Комітету                                                      О.ТРЕТЬЯКОВ     

 

 

Секретар засідання, 

заступник голови Комітету                                   М.ГАВРИЛЮК  


