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засідання Комітету у справах ветеранів та осіб з інвалідністю  

19 грудня 2018 року 

Веде засідання Голова Комітету ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Все расселись, все собрались, тогда кворум есть. Я 

знаю, что пан Шухевич чуть пізніше підійде сюди, він на комітеті десь 

доповідає, якесь питання. Ну і так кворум є, секретар є, всі є. Тоді починаємо 

наше засідання.  

Первое, с чего я хочу начать, я хочу представить руководителя 3-го 

управления организации досудебных расследований управления по 

расследованию воинских преступлений ДБР - это Бугаец Артем Викторович. 

Он только что вставал. Мы обратились в ДБР, чтобы пришел человек, 

который дальше будет заниматься, вести все расследования, касаемые 

военных преступлений, я не говорю что они есть, просто так называется, 

чтобы сразу не подумали, что уже если военный, то обязательно 

преступление. Чтобы познакомились, потому что есть много вопросов, в 

которых, к сожалению, я это люблю говорить, надо принимать какое-то, 

наверное, политико-правовое решение, особенно касаемо ситуации там 2014-

2015 годов, когда только начиналась война.  

Артем Викторович, может, вы два слова? 

 

БУГАЄЦЬ А.В. Доброго дня!  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Мікрофон. 

 

БУГАЄЦЬ А.В. Зараз я очолюю Управління з розслідування військових 

злочинів у Державному бюро розслідувань, а саме: ми займаємося 

розслідування саме військових злочинів, де основним в складі злочину є …… 

спеціальних суб'єктів та військовослужбовець, в тому числі сюди входять ті 



злочини, які можуть гіпотетично вчинятися відносно учасників бойових дій 

під час оформлення ними відповідних статусів, отримання пільг, соціальних 

виплат і таке інше.  

Мені знайома проблематика ветеранів АТО, військовослужбовців, тому 

робота тільки починається, і я дуже вдячний головуючому за запрошення, за 

представлення мене саме тут. І хочу запевнити всіх, що ми зробимо все для 

забезпечення прав військовослужбовців, недопущення грубо порушених прав 

і таке інше. І в подальшому, якщо будуть запрошення на комітет, буде 

представник ДБР, якщо будуть питання, які стосуються і можуть стосуватися 

саме початку досудового розслідування та певних фактів злочинних, які 

мають місце і будуть озвучені, то наш представник буде присутній.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 

Якщо б цей представник ще був атошником, вообще було би чудово. 

 

БУГАЄЦЬ А.В. Добре, врахуємо.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Подивіться це питання. Тогда просто бы, ну, ребята 

бы все говорили на одном языке, понимая проблематику. И конечно, если бы 

был представитель ДБР, приходил бы на комитет и постоянно держал бы 

"руку на пульсе" о том, что происходит, наверное, было бы хорошо.  

 

БУГАЄЦЬ А.В. Добре, дякую. 

 

БУРБАК М.Ю. Дискримінація… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Да, чтобы была координация… 

 

БУРБАК М.Ю. Ні, це дискримінація… 

 



ГОЛОВУЮЧИЙ. Ну, согласен, что это какая-то дискриминация, но, 

если можно, вот было бы неплохо, чтобы из числа атошников. Наверняка 

такие есть, те, кто воевали, наверняка, такие есть в ДБР, я в этом абсолютно 

уверен. Поэтому было бы неплохо. 

 

БУГАЄЦЬ А.В. Так, так. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я думаю, сейчас мы не будем никаких вопросов 

задавать Артему Викторовичу, я знаю, что ему нужно идти на другой 

Комитет нацбезпеки і оборони. Это было просто знакомство. И дальше уже 

будем дальше работать на следующих комитетах и обсуждать все текущие 

вопросы. 

Самое большее, что страшно, могу сказать, волнует всех, кто воевали, 

это в первую очередь то, что суды проходят в Луганской и Донецкой 

области. И мы все-таки давно говорим про екстерриториальность. Потому 

что, как бы ни было, хоть нам судебная администрация говорит, что это 

дискриминация, Максим Юрьевич, о судебной ветке власти, что мы говорим, 

что не надо этого делать, что все судьи одинаковы, но они все равно все как-

то замешаны там в судейском корпусе. Кто-то из родственников проживает 

на территории "ДНР" и "ЛНР", ну и дальше по тексту. То есть, в принципе, 

екстерриториальность – это было бы неплохо. 

Второе. Опять-таки, они многие находятся там сейчас в камерах и 

тюрьмах по так званому месту злочину, хотя ще злочину немає, там є три 

рішення суду. Но тоже чтобы этот вопрос мы рассмотрели. Может быть, мы 

проведем отдельное заседание комитета, пригласим просто еще 

Министерство юстиции и проговорили б эту тему. Это ж подчинение, 

правильно, Министерству юстиции тюрьмы? 

 

ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ. Пенітенціарна.  

 



ГОЛОВУЮЧИЙ. Пенітенціарка, пенітерціарка. Да, тогда правильно 

все говорю. Все.  (Шум у залі) 

Починаємо засідання, да? Перше питання - проект Закону про соціальні 

послуги (законопроект 4607) (друге читання). Доповідає Наталія Василівна, 

керівник секретаріату. 

 

ШАМБІР Н.В. Доброго дня всім.  

Значить, законопроект цей був прийнятий у першому читанні ще в 

минулому році в березні місяці. До другого читання надійшло 553 

пропозиції, із них ми відхилили 131. Багато чи мало... Всі інші враховані або 

повністю, або частково, або по суті. 

До другого читання текст законопроекту зазнав суттєвих змін, але 

концепція, яка була прийнята в першому читанні, вона збережена. До 

опрацювання законопроекту залучено дуже багато різних установ. В 

принципі, до другого читання на сьогоднішній день прошу, ну, на комітет 

винести тільки два питання, ну, це щоб проголосували, тому що є зауваження 

зі сторони Асоціація міст.   

Перше – це те, щоб на місцевому рівні органи, які будуть 

забезпечувати надання соціальних послуг, створили, забезпечили діяльність 

соціальних менеджерів. В законі прописано чітко: це 1 соціальний менеджер 

на 10 тисяч населення в місті, так, і 1 фахівець на тисячу... і 500 осіб, які в 

селі чи в селищі. Це перше питання.  

І друге питання – це віднесення до власних чи делегованих 

повноважень питання забезпечення надання соціальних послуг міських рад 

міст обласного значення і рад об'єднаних територіальних громад. Це два 

питання, які я не змогла на своєму рівні поставити крапку, секретаріат 

комітету.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Из скольки? Из скольки возможных? 

 



ШАМБІР Н.В. Дуже багатьох. Якщо будуть якісь ще питання… Тому 

що ми розмістили текст законопроекту, табличку до другого читання на 

нашому сайті. Заходьте на основну сторіночку, там він є. Якщо якісь 

питання, які ми називаємо техніко-юридичні, тобто концепція у нас 

сформована. Можна зараз, ми можем… Ну, буває так, що в одній статті там 

написано "фахівець", а в другій – "спеціаліст", це все підправимо, це не буде 

ніяких питань. Будемо дякувати, якщо зараз всі почитаєте і дасте пропозиції. 

Ми ще виставимо на сайті, і вже без порівняльної таблички сам текст закону 

так краще буде читати. Тому будем навіть дякувати, якщо ви вичитаєте і 

подивитесь, де якісь, можливо, є неузгодженості. Тому… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Мінсоц.  

 

______________. Ми працювали спільно кілька місяців на базі 

комітету, була велика робоча група з залученням фахівців Міністерства 

соціальної політики, обласного рівня, регіонального, місцевого, громадських 

організацій, були присутні представники асоціацій міст. Тому ми просимо 

підтримати редакцію, запропоновану комітетом.  

Дякую.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Только представляйтесь, пожалуйста.  

 

ГЛУЩЕНКО С.А. Доброго дня! Директор Департаменту моніторингу 

соціальних прав Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради з прав 

людини Глущенко Світлана Аркадіївна. Дякую за те, що дозволили присісти.  

Законопроект він дуже потрібний, він є на часі. Опрацювавши ті зміни, 

які подаються до другого читання, то у нас деякі є пропозиції. І в рамках 

того, що ми здійснювали моніторингові візити по Україні і відвідували різні 

регіони, і з якою ми стикнулися проблематикою. Досліджуючи питання 

надання соціальних послуг, повноваження надані як органам місцевої влади, 



так і органам місцевого самоврядування. В зв'язку з тим, що повноваження 

надані і одним, і іншим, є проблема, що не проводяться розрахунки щодо 

потреби соціальних послуг. Ми досліджували таку категорію, яка попала в 

складні життєві обставини, - це особи, які звільнилися з місць несвободи. 

Тобто, навіть виїжджаючи з моніторинговими візитами поблизу Києва, не 

проводиться потреба і не досліджується питання, чи є така категорія, яка 

потребує отримання даних соціальних послуг.  

Інше питання, яке би ми хотіли щоб висвітилося в даному 

законопроекті, для того щоб не було прив'язки до наданню соціальних… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я прошу прощения, а можно говорить буквально по 

сути? Если есть вопросы, есть предложения по правкам, дайте правку.  

 

 ГЛУЩЕНКО С.А. Ми дали. Ми просто те, що встигли ознайомитися 

швиденько, але ми дамо пропозиції до цього законопроекту. Просто за 

короткий проміжок часу ми не встигли.   

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Смотрите, ну, вот группа работала  там больше 

месяца. И это, по-моему, была открытая информация и… 

 

 ГЛУЩЕНКО С.А. Ні, тільки на першому. Вибачаюся.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Смотрите, поэтому если есть какое-то предложение, я 

люблю просто это часто говорить, мы же не на митинге сейчас находимся, 

мы должны говорить с точки зрения законодательства и правки. Поэтому не 

проблема, мы вывесим на сайте. Если есть какие-то вопросы, давайте этом 

говорить.  

Пожалуйста. 

 

_______________.  Ми знаємо, що станом на сьогодні є певні проблеми 



з реалізацією такого питання, як оцінка потреб, але стаття 11 проекту закону, 

частина чотири, підпункт 1 говорить: "до повноважень районних, районних у 

містах державних адміністрацій, виконавчих органів міст - тобто ми 

говоримо про місцеве самоврядування, - належить визначення потреб у 

соціальних послуг, в тому числі із залученням надавачів соціальних послуг 

недержавного сектору та оприлюднення їх результатів". Ви ж розумієте, що 

це норма, а механізми реалізації будуть визначені у підзаконному акті, який 

буде написаний, прийнятий на засіданні уряду.  

Тому, якщо є якісь… Ну, ми вважаємо, що це достатньо чітке і 

конкретне формулювання, яке зобов'язує їх робити, бо це норма закону.  

 

 _______________.  Ми геть не споримо, ми тільки за те, щоб вона була. 

І плюс іще… 

 

 _______________. Вона є.  

 

 _______________. …іще єсть така пропозиція. Оскільки в 

законопроекті відсутня норма, яка говорить про те, що необхідно робити 

моніторинг якості надання соціальних послуг.  

 

 _______________. А ви незгідні з цим?  

 

 _______________. Ні, що вона відсутня. Ми хочемо, щоб вона була.  

(Загальна дискусія) 

 

_______________. Соціальний менеджер що робить? Він же 

моніторить. Там вводиться посада соціального мереджера, який моніторить 

все повністю, кому потрібна ця послуга, потім він паралельно моніторить 

якість надання.  

  



ГОЛОВУЮЧИЙ. Что вы понимаете под словом "мониторить", давайте 

лучше определимся в терминологии. Кто, по-вашему, должен мониторить? 

 

_______________. Ті органи, які наділені повноваженнями надавати ці 

послуги. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Так. 

 

_______________. Ну, воно є, воно є в законі, я вас запевняю, що воно 

є… 

 

_______________. Можливо, ми, ну, ми швиденько проглядали те, що 

ми отримали. Ми не знайшли такого розділу. В попередній редакції воно 

було.  

 

_______________. Оцінка якості соціальних послуг. Це прямо в  статті 

1 визначено: "та результат показників якості". І дальше є, що таке показники 

якості. То єсть ми розбили два, щоб бачити, на підставі яких показників 

оцінювати, дальше скласти всіх і поділити, визначити: якісно чи неякісно 

надається соціальна послуга. Чи є в статті 1 у визначенні. 

 

_______________. У визначенні є. Ну, ми попрацюємо над цим 

законопроектом і ми дамо своє зауваження і пропозиції. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Мы постараемся учесть, хотя есть… 

 

БУРБАК М.Ю. Можна? Давайте так… З великої поваги до інституту 

омбудсмена, законом передбачено, що всі правки подаються не більше 

десяти днів з моменту розгляду питання в першому читанні, раз. Але ми 

розуміємо, якщо вам так не вистачило часу ознайомитись фундаментально з 



цим законопроектом, якщо ви будете мати якісь суттєві зауваження і 

пропозиції, ми їх опрацюємо у комітеті і тоді під стенограму до другого 

читання зачитаємо. Це лише з великої поваги до вашого інституту. 

 

ГЛУЩЕНКО С.А. Дякую. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Сто процентов поддерживаю, сто процентов 

поддерживаю, поэтому изучите внимательно закон. Но это не должно быть в 

день, когда будет голосоваться закон хотя бы. Поэтому сейчас работайте, все 

равно будет голосоваться, в лучшем случае, январь-февраль, я думаю. Вот 

есть время, но при этом не думайте, что его много. 

Какие еще есть по данному закону? Пожалуйста. 

 

КУЛЕБА М.М. Дякую дуже. Шановні народні депутати! 

Уповноважений Президента України з прав дитини Микола Кулеба.  

Я дякую, що винесли і саме в таке свято, і просив би всіх долучитися в 

залі до прийняття, незалежно від фракцій, цього законопроекту, бо від цього 

залежить доля мільйонів наших дітей, наскільки кожна громада буде свідома, 

соціальні працівники будуть працювати. Хотів подякувати Міністерству 

соціальної політики за таку роботу і комітету також. І якщо можна, 

звертаюсь до голови, якомога скоріше винести на голосування в стіни 

парламенту.  

Дякую дуже. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Спасибо. 

Здесь, кстати, в комитете присутствуют только две фракции сейчас 

коалиции. 

 

БУРБАК М.Ю. Олександр Юрійович, в мене є пропозиція. Так як ми 

сьогодні спілкувалися з спікером парламенту і шукаємо законопроекти, які 



будуть об'єднуючі в залі на сесію, пленарний тиждень у січні, можемо 

запропонувати цей законопроект. Думаю, що ми консолідуємо зал. Це 

підтримують всі політичні сили, тобто ми у січні можемо його провести. 

Давайте напишемо, я готовий переговорити із спікером, щоб він був у 

порядку денному. 

 

_______________. Я розмовляла з секретаріатом, там єь підтримка, там 

буде, вони чекають його. 

 

_______________. Вони чекають, тому що... 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Все, все решили. 

Тогда мы делаем так: вывешиваем на сайт, вывешиваем и обращаемся 

официально письмом на спикера. 

 

БУРБАК М.Ю. Да. "Народний фронт" підтримує. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. БПП тоже. 

Будь ласка. 

 

_______________. Стаття 11, останній абзац, там є таке формулювання: 

"Моніторинг надання соціальних послуг та оцінка їх якості здійснюється в 

порядку, визначеному Кабміном, за методикою, затвердженою центральним 

органом виконавчої влади…" - і далі по тексту. 

 Тобто є, ми ж вас запевняли, що, ми ж розуміємо структуру, проблеми 

соціальні. 

 

_______________. Я чого за це затронула, оскільки ми виїжджали і 

моніторили це питання, не здійснюється на сьогоднішній день моніторинг 

якості надання соціальних послуг в ті територіальні громади, в які ми 



виїжджали. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, Наталія Василівна. 

 

ШАМБІР Н.В. Ну, і я прошу все-таки визначитися членів комітету 

щодо питань, які є у нас до них питання. Це Асоціація міст... 

 

_______________. (Не чути)  

 

ШАМБІР Н.В. Є, є вони, да. Вони не підтримують пропозицію щодо 

того, щоби були соціальні менеджери, в законі прописана їхня кількість. І 

друге питання, щоб повноваження щодо забезпечення надання соціальних 

послуг були власними повноваженнями рад, ну, районних і міських. 

 

МИКОЛЮК Н. Миколюк Назар, Асоціація міст України. Шановний 

головуючий, шановні народні депутати, по-перше, дякую за можливість 

взяти участь у робочій групі по доопрацюванню, секретаріату комітету, 

Міністерству соціальної політики. Дійсно, було  екстрено допрацьовано.  

Коротко по цих змінах, по  цих проблемах. 

Я казав, передбачається, що в кожній об'єднаній територіальній громаді 

міст  обласного значення повинен бути соціальний менеджер на 10 тисяч 

населення один. І мають бути фахівці: один  на тисячу осіб в міській… в селі, 

і на 500 в місті.  

Ми вважаємо, що, по-перше, Мінсоцполітики не порахувало вартість  

впровадження таких  менеджерів-фахівців. Тобто ми взагалі не можемо 

сказати, яка ціна питання. 

По-друге, не зрозуміло, чому саме такий норматив. 

Ну і, по-третє, ми говоримо, це будуть додаткові видатки  з 

державного… з місцевого бюджету, які не покриваються державою. Це 

порушення статті 142 Конституції України. (Загальна дискусія)  



 І за рахунок коштів державного бюджету. 

 

БУРБАК М.Ю.  Шановні колеги, це  неодноразова дискусія у нас з 

вами  стосовно  реформи по децентралізації, яка розпочалася з  бюджетної 

децентралізації. Можемо сказати, що я не бачив жодного бюджету ОТГ  або 

міст обласного значення, яке не отримало додаткових надходжень. Мої рідні 

Чернівці - плюс 300 мільйонів.  Перепрошую, там достатньо коштів, щоб це 

ввести. Раз.  

По-друге, чому… я вважаю, що це не повинні бути делеговані 

повноваження, це  повинна бути відповідальність органів місцевого 

самоврядування, тому що ми вам передаємо всі  повноваження на місця. І 

далі не буде… Ви знаєте, що у нас буде реформа адмінтерустрою. До 20-го 

року на місцеві вибори ми вийдемо  вже повністю з покриттям всієї країни 

без білих плям, будуть всі ОТГ. 

По-друге, ми переходимо  на трирівневу систему, і взагалі таких 

атавізмів виконавчої гілки влади, як РДА і ОДА, не буде. Тому не цурайтеся 

додаткових повноважень і відповідальності, яку вам передає центр. Крапка.   

 

МИКОЛЮК Н. Максиме Юрійовичу, повністю вас підтримую. Тільки 

на даний момент  поділяється так: власні повноваження виконуються за 

рахунок власних коштів, а делеговані – за рахунок коштів, які надає 

державний бюджет, у тому числі і ПДФО. І ми говоримо, на сьогодні  вони є, 

і немає такого, що власні мають виконуватися, а делеговані не мають 

виконуватися. Що ті, що ті мають виконуватись. Воно перейде у  власні, але 

я вважаю, що воно буде у власних, коли буде повністю  мінятися Закон про 

місцеве самоврядування, не тільки одна норма буде  власних, а інші, 

делеговані, не зрозуміло, як будуть  виконувати ОТГ, а повністю весь Закон 

про місцеве самоврядування або стаття 34 буде переглядатися.  

 

БУРБАК М.Ю. Я перепрошую, але зараз ОТГ  отримали 60  відсотків  



ПДФО. Це достатньо, достатньо для того, щоб виконувати механізм 

соціального захисту  нашого населення.   

По-друге, в кожній раді, в області, в містах є програма  "Турбота", яка  

завжди наповнюється грошима, і там  грошей вдосталь. А можу вам сказати 

зі своєї точки зору, тому що дуже щільно  співпрацюю  з органами місцевого  

самоврядування, з їх бюджетами, то менше на капітальні видатки давайте, а 

захищайте людей. Тому що там, де капітальні видатки, то у вас  дуже багато є 

інтересів, а де треба захищати людей, ви чомусь про них забуваєте, і тут ви 

згадуєте про державу, держава  й так вам дуже багато передала на місця.  

Тому, гадаю, тут  дискусія… і дякую комітету, який підтримав мої 

аргументи стосовно  того, що це  повинна бути  відповідальність  органів 

місцевого  самоврядування. Годі перекладати на Київ, на державні органи 

виконавчої влади. Ви хотіли цього, ви хотіли мати повноваження, ви  хотіли 

мати додаткові бюджети - ви це отримали, тримайте ще й відповідальність.  

 

_______________. Я думаю, що ви як людина, яка працювала в нашому 

міністерстві, знаєте, що без цієї норми закон буде  мертвий. Тому що, якщо 

ми говоримо про те, що ми хочемо  щось зробити, ми маємо розуміти, хто це 

має зробити. Це перша теза.  

А друга річ. Давайте не забуваємо  грудень 14-го року, коли Верховна 

Рада  передала цілий ряд додаткових надходжень до місцевих бюджетів, які 

стосуються соціальної відповідальності. Це відповідальність  місцевих 

органів влади, і  не треба про це забувати.  Ніхто інший, як керівник громади, 

як місцева громада, не знає, які проблеми є в громаді. Вам ніхто з  Києва не 

прийде і не буде займатися  вирішенням тих проблем, під які, ще раз 

повторюся, кошти були передані в грудні 14-го року,  з 1 січня 15-го вони у 

ваших бюджетах.  

 

БУРБАК М.Ю. Урядом Арсенія Яценюка. 

 



КУЛЕБА М.М. Дякую. 

Хочу нагадати про тисячі смертей дітей, і каліцтва дітей, сотні тисяч. 

Це тому, що немає на місцевому рівні тих, хто виявляє, і тих, хто надає 

допомогу. Це питання національної безпеки для мене особисто, і тому воно 

однозначно може бути вирішене в цьому законодавстві. 

Стосовно фінансування. В принципі, якщо це буде прийнято і 

проголосовано, то в країнах, починаючи з Румунії, Молдови і закінчуючи  

Великобританією, це вирішувалось за рахунок субвенцій на мінімальний 

соціальний пакет. Це може бути вирішено, але це не стосується цього 

законопроекту, це можна провести окремо, через певні робочі групи, 

встановити з того базового пакету, який мінімум може підтримуватися 

якихось послуг на початок. Це може бути на три роки, чи на  п'ять років, коли 

держава надає або гарантує надання цих послуг з державного бюджету, і 

саме яких послуг. Тобто це ми можемо обговорювати, але це після того, зараз 

дуже важливо, тому що, за моїми підрахунками, щонайменше півмільйона 

дітей, може, це більше, потерпає саме від недбальства, да, від недбальства, 

від насильства. І Наталія Володимирівна може підтвердити: і домашнє 

насильство, і жорстоке поводження. Тому ці працівники мають вже 

працювати, і тут не можна зволікати в жодному випадку. 

Питання грошей, я думаю, що це можна окремо розглядати, яким 

чином держава може взяти участь також в наданні цих послуг і в роботі цих 

спеціалістів. Тому що робота спеціалістів - одне, а послуги - вони можуть 

коштувати в 20 разів більше. І тут це окрема дискусія. 

Дякую дуже. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Я за то, чтобы была ответственность. Я … смотрите, 

дискуссия, поверьте, не будет эффективна. Слово я дам, но я за то, чтобы 

была ответственность.  

Когда нет ответственности, то и некому орден давать и некого бить по 

голове. Вот так должно быть, это  была основная идеология, почему 



говорили о Министерстве ветеранов. Потому что должна быть 

ответственность, ответственность должна быть персонифицированной.  

По поводу финансирования. Я не вижу проблем, это же люди живут на 

тех же территориях. Это же не будут с Киева привезены там специалисты. 

Да, наверное, государство может их обучать, наверное, государство может 

быть… централизовано. Но они там живут, они там платят налоги, они всех 

знают всех там. Поэтому эта дискуссия неуместна. Да. 

Добре, друге питання.  

 

______________.  (Не чути) 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. А ми два… Это два було? Тогда сформулируйте, 

пожалуйста. 

  

______________. Просто в порівняльній табличці там є як би чітко 

викладений текст, що має бути все-таки забезпечення діяльності соціальних 

менеджерів і фахівців відповідні. І при внесенні змін до Закону про місцеве 

самоврядування ми чітко прописуємо, що забезпечення надання соціального 

послуг - це буде власними повноваженнями, тобто підпункт "а" статті 34.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Ну это коррелируется как раз с тем, что говорили 

омбудсмены.  

 

______________. І введення в дію… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Это как раз то, что вы и говорили, мы все 

дискутируем.  

 

______________. Зверніть увагу, що введення в дію закону - це 1 січня 

2020 року. Але формування буде таке: що він вводиться в дію, набуває 



чинності з дня наступного після опублікування, але вводиться в дію з 1 січня 

20-го року. І за цей період, з дня його прийняття в сесійній залі до 1 січня, 

має урядом зроблено… привести свої нормативні акти, забезпечити 

прийняття нових. І, саме головне, ми прописуємо, щоб реєстр запрацював 

соціальних послуг, тому що це теж, на нашу думку, дуже важливо. Бо не буде 

реєстру - як дальше працювати?  

 

БУРБАК М.Ю. З огляду на імплементацію всіх законопроектів, які 

приймаються в цьому комітеті, то року це достатньо. (Шум у залі) 

Пропоную проголосувати.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.   Я, если можно, не буду уже давать слово потому что 

решение в комитете как-бы есть. И будет год, можно говорить и дальше с 

Кабинетом Министров о… И будет бюджет. И, дай Бог, бюджет будет 

больше. И, дай Бог, будет больше децентрализация, больше будет ПДФЛ и 

больше будет денег в регионах. И людям нужно платить зарплаты.  

Поэтому предложение: принять в редакции которая согласована вместе 

с комитетом и Минсоцполитикой. Кто за такое решение? Дякую. Рішення 

прийняте.  

(Загальна дискусія) 

Ты по поводу праздника?  

Друге питання: про стан реалізації у 2018 році бюджетних програм з 

питань соціального захисту учасників антитерористичної операції, Революції 

Гідності та осіб з інвалідністю, головним розпорядником яких визначено 

Міністерство соціальної політики.  

Ну, надо же писать, наверное, не "антитерористичної операції", а уже 

ООС? Мне так кажется. Ну, принимается, да?  

Будь ласка, Мінсоцполітики. 

 

_______________. Ви дозволите, так? Шановний головуючий, шановні 



народні депутати, я коротко пройдуся, почну з тих програм, на які вже 

використані кошти. І дуже коротко зупинюсь на кожній програмі. 

Програма 1150 – це виплата щорічної разової грошової допомоги до 5 

травня. Було перераховано видатки в сумі 1,3 мільярда гривень. Отримали 

допомогу понад 1,1 мільйон ветеранів на загальну суму 1,3 мільярда гривень. 

Це складає 100 відсотків відносно до перерахованих Мінсоцполітики коштів, 

тобто кошти освоєні в повному обсязі.  

Програма надання одноразової грошової допомоги членам сімей осіб, 

які загинули, померли під час участі в антитерористичній операції та особам, 

які отримали інвалідність під час участі у зазначеній операції, це 1117. З 

резервного фонду держбюджету було виділено кошти в сумі 48,7 мільйонів 

гривень для надання грошової допомоги 26 членам сімей загиблих осіб та 49 

особам з інвалідністю, які брали участь в антитерористичній операції. Кошти 

в повному обсязі спрямовані структурним підрозділам з питань соціального 

захисту населення. І до кінця року, за даними управлінь соцзахисту, будуть 

використані в повному обсязі. 

Надання одноразової грошової допомоги члену сім'ї волонтера, який 

загинув під час волонтерської допомоги в районі проведення 

антитерористичної операції та волонтеру, який став особою з інвалідністю 

внаслідок травми, одержаної під час надання волонтерської допомоги в 

районі проведення зазначеної операції. Це Програма 1710. З резервного 

фонду було виділено кошти в сумі 815,7 мільйона гривень. Профінансовані в 

повному обсязі. Допомога іде на одного члена сім'ї загиблого волонтера і 

одна особа з інвалідністю внаслідок травми, одержаної під час надання 

волонтерської допомоги. Кошти використані в повному обсязі.  

Наступна програма - це 1190: надання одноразової грошової допомоги 

членам сімей осіб, смерть яких пов'язана за участі в Революції Гідності, та 

особам, які отримали тілесні ушкодження різного ступеню. Були планові 

призначення - 294 мільйона гривень, профінансовані в повному обсязі. 

Зазначену допомогу отримало 1218 осіб. Крім того, хочу сказати, що на 



сьогоднішній день є рішення, Розпорядження Кабінету Міністрів за № 971, я 

на ньому буду ще зупинятися, де додатково виділено кошти, планується 

збільшити обсяг на суму 27 мільйонів гривень. Це дозволить забезпечити 

виплати зазначеної допомоги ще 101 особі. Я надіюся, що до кінця року ми ці 

кошти ще освоїмо. 

Наступна програма - це забезпечення виплати грошової компенсації за 

належні для отримання жилі приміщення. Тут у нас ідуть три програми. В 

цілому було передбачено видатки в сумі 634,7 мільйона гривень на закупівлю 

660 квартир. Усю субвенцію профінансовану в повному обсязі. Асигнування 

в сумі 621 мільйон гривень спрямовано на рахунки одержувачів "Ощадний 

банк України" - це визначений банк, і мають можливість використовуватися 

кошти на закупівлю житла до грудня 2019 року. З них вже  використано у  

18-му році 355 мільйонів гривень, і закуплено 382 квартири. Всі інші кошти 

будуть відповідно використовуватись в наступному році.  

Асигнування в сумі 13,2 мільйона гривень не перераховано 

одержувачем в зв'язку з неможливістю виплатити в повному обсязі розмір 

сум грошової компенсації. Тобто на певні квартири не хватало трошечки 

коштів, щоб їх повністю закрити. З цією метою ми зробили відповідну також, 

внесли пропозицію до Розпорядження Кабінету Міністрів 971, і планується 

збільшити цим розпорядженням обсяг видатків. Це для виплати грошової 

компенсації 16 сім'ям загиблих учасників бойових дій, І і ІІ особам з 

інвалідністю - 7,2 мільйона гривень. І компенсації чотирьом інвалідам війни 

ІІІ групи, учасникам бойових дій з числа внутрішньо переміщених осіб - 1,6 

мільйона гривень. Тобто ми  закриємо ось це недофінансування.  

Окрім того, для здійснення виплат грошової компенсації додатково 221 

особі з числа сімей загиблих в АТО та осіб з інвалідністю на суму 205 

мільйонів, ми зробили додатково перерозподіл коштів. Тобто в кінці року ми 

подивилися по різних програмах, де можливе невикористання коштів, і ці 

кошти ми зараз спрямовуємо на закупівлю житла для учасників АТО, і п'яти 

особам з числа інвалідів війни ІІІ групи, учасникам бойових дій, з числа 



внутрішньо-переміщених осіб на суму 5,5 мільйонів гривень.  

Водночас у нас залишилося проблемним питанням - це непридбання 

одиниць житла за рахунок коштів субвенції 2017 року. Ви пам'ятаєте, що 

попередньо, коли я звітувала, це  було 27 квартир, ми над ними активно 

працювали. На сьогоднішній день у нас не закуплено ще дві квартири: одна у 

Львівській області і одна у Чернівецькій області, Чернігівській області, 

перепрошую. Ми тримаємо це питання на контролі, сьогодні я буквально 

зв'язувалася з директорами департаментів, у нас є підтверджуючі листи, що 

вже оформлені договори і до кінця цього тижня, тобто до суботи, мають 

кошти бути перераховані, тому я думаю, що 2017 рік ми успішно закриємо. 

Для забезпечення санаторно-курортного лікування ветеранів війни та 

осіб з інвалідністю - це програма 1470 - Мінсоцполітики було передбачено 

видатків у сумі 169,6 тисяч гривень, які профінансовані, касові видатки на 

сьогоднішній день становлять 140,1 тисяча гривень, кошти до кінця року 

будуть використані у повному обсязі. Наразі вже забезпечено путівками 17 

тисяч 505 ветеранів та осіб з інвалідністю. І, окрім того, хочу сказати, що цим 

же Розпорядженням Кабінету Міністрів 971-им, ми ще спрямовуємо на 

санаторії, які підпорядковані Мінсоцполітики, це чотири санаторії, кошти в 

сумі 6,5 для покращення їхньої матеріально-технічної бази.  

Забезпечення спеціалізованою протезно-ортопедичною та медичною 

реабілітаційною допомогою осіб з інвалідністю - програма 1070. Це клініка 

"Укрндіпротезування". Профінансовані планові призначення на суму 23,3 

мільйона гривень, касові видатки становлять 19,9, і до кінця року кошти 

будуть використані у повному обсязі.  

Окрім цього, надано протезну ортопедичну допомогу за сучасними 

технологіями 2 тисячі 78 особам. Окрім того, цим же розпорядженням, про 

яке я вже зазначала, ми плануємо збільшити ще видатки на 60 мільйонів 

гривень на придбання високофункціонального операційної і реабілітаційного 

обладнання, що дасть можливість покращити лікування наших атовців. 

На заходи із соціального захисту дітей, сімей, жінок та інших найбільш 



вразливих категорій населення - програма 1130. Планові призначення 

становлять 100,8 мільйона гривень, з них використано 27,5 – це 27,3 відсотка. 

Кошти, які не будуть використані у сумі 43,8 мільйона, ми спланували якраз 

на перерозподіл отих коштів, які будуть використані на квартири для 

учасників антитерористичної операції.  

Забезпечення реабілітації дітей-інвалідів - програма 7100. Було 

передбачено видатків в сумі 0,7 мільйона гривень, потім були в кінці року 

видатки збільшені до 4,7 мільйона гривень. Спрямовані в повному об'ємі, 

касові видатки на сьогодні становлять 2,4 мільйона, надано послуги з 

реабілітації 209 діткам з інвалідністю. 

На заходи… далі кошти освоюються. На заходи із психологічної 

реабілітації, соціальну та професійну адаптацію, забезпечення санаторно-

курортним лікуванням постраждалих учасників Революції Гідності та 

учасників антитерористичної операції - програма 5150. Планові призначення 

становили 109 мільйонів, з них використано 92,6 мільйона гривень - це 91,8 

відсотка.  

Зокрема за напрямками: здійснення заходів з психологічної реабілітації 

- профінансовано 21,5 мільйони, з них використано 17,3 мільйона – це 80 

відсотків; до кінця року за попереднім опитуванням управлінь соціального 

захисту планується використати 20,5 мільйона. Один мільйон у нас 

попередньо має залишитися, це  пов'язано із тим, що є листи відповідно від 

управлінь соціального захисту, з введенням військового стану багато є 

повернень, що відізвали ті, які планували оздоровлюватися.  

Здійснення заходів із соціальної та професійної адаптації. Було 

спрямовано, профінансовано 27,5 мільйонів, з них використано 20,6 

мільйонів – це 75 відсотків. До кінця року плануємо використати 27,3, тобто 

майже в повному обсязі.  

Санаторно-курортне лікування. Профінансовано – 50,9 мільйонів, з них 

використано на сьогодні – 46,6 мільйона, 91,6 відтоків, до кінця року 

плануємо використати – 50,6 мільйона. Там  0, 3 мільйона також із зазначеної 



причини, напевно що, ми не зможемо осилити.  

Здійснення заходів щодо надання соціальної та психологічної 

допомоги центрами соціально-психологічної реабілітації. Було 

профінансовано – 9 мільйонів, з них використано – 8,1 мільйона, 90 

відсотків, до кінця року будуть використані в повному обсязі. 

Програма 7030 – це заходи із соціально-трудової та професійної 

реабілітації осіб з інвалідністю. Передбачено та профінансовано видатків в 

сумі 1 мільярд 492,9 мільйона гривень, тобто 94,9 відсотка планових 

призначень. Використано -  1 мільярд 135, 7 мільйона, тобто 72,2 відсотка.   

Зокрема, за напрямками: забезпечення технічними та іншими засобами 

реабілітації осіб з інвалідністю і дітей з інвалідністю та інші окремі категорії 

населення - профінансовано 1 мільярд 148 мільйонів 700 тисяч гривень, з них 

використано – 838 мільйонів, це 79 відсотка. На сьогоднішній день - ми 

сьогодні брали касу, – це вже більше 954 мільйона. Кожен день ми працюємо 

з управліннями і з протезними заводами, і ми плануємо, що ці кошти ми 

повністю осилимо.  

 

_______________. Стаціонар. 

 

_______________. Я дивлюся. Да.  

Забезпечення протезування та ортезування виробами підвищеної 

функціональності за новітніми технологіями та технологіями виготовлення, 

які відсутні в Україні, окремим категоріям населення. Це які брали участь в 

антитерористичній операції. Було профінансовано 11,2 мільйона гривень, 

будуть використані кошти в повному обсязі, ну, ми їх маже вже  всі і 

використали. 

І обслуговування осіб з інвалідністю у стаціонарах первинного та 

складного протезування при казенних та державних протезно-ортопедичних 

підприємствах. Профінансовано – 18,7 мільйона гривень. До кінця поточного 

року, в тому числі для виплати заробітної плати і комунальних послуг, 



будуть використані в повному обсязі.  

Забезпечення осіб з інвалідністю санаторно-курортним лікуванням. 

Профінансовано – 102,9 мільйона гривень, які буде використано в повному 

обсязі. На сьогодні уже відсоток складає  93,8 відсотка.  

І на даний час завершується санаторно-курортне лікування для осіб з 

інвалідністю - 10 тисяч 300 осіб. 

У нас залишилося проблемне питання - це  придбання  спеціально 

обладнаних  автомобілів. Передбачені видатки, які були в сумі 30 мільйонів 

гривень, для здійснення Фондом соціального захисту інвалідів тендерних 

закупівель на 25 спецавтомобілів. На сьогодні, як мені уже сказали, сьогодні 

буквально  підписана додаткова угода… (Шум у залі)  

 

 ГОЛОВУЮЧИЙ. …из-за тендеров, из-за  ProZorro и…  

 

_______________. Ну сьогодні, певно, в День Святого  Миколая, все-

таки ми досягнули успіху, угода підписана. Я думаю, що ці кошти надійдуть і 

автомобілі на ОТГ будуть  закуплені.  

У мене коротко все.  Готова до запитань.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. У меня нет вопросов. 

Если кто-то хочет задать вопросы… Ну, я так смотрю, что  средний 

уровень выполнения там за 95 процентов. Это хорошо.   

Если кто-то хочет что-то сказать…  В комитет не приходило каких-то 

там жалоб или еще чего-то… 

 

_______________. Ми працюємо.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Как бы никаких таких-то таких социальных  взрывов 

нету. И это хорошо. 

Единственное, что, конечно, плохо, что мы не отстояли ситуацию, но 



мы это все-равно исправим в следующем бюджете, следующего года, 

касаемо  покупки квартир… из числа переселенцев, получивших 

инвалидность. То есть, там только 5 процентов. Но я думаю, что мы все-таки,  

два  руководителя фракций (с Максимом Юрьевичем я имею в виду) этот 

вопрос дожмем и нас все коллеги поддержат, и зал поддержит. По бюджету 

следующего года, я думаю, что это самая большая там у нас проблематика, 

которая есть. Но я думаю, что это мы уже будет голосовать  вместе с какими-

то позициями, касаемо Министерства ветеранов, там все-равно нужно 

бюджет голосовать, изменения в бюджете, вот, и мы как бы включим это 

туда. Но мы все-равно этот вопрос доведем до конца. (Шум у залі)  

Есть вопросы по  отчету? Ну, у нас нет кворума, но мы все-равно  как-

то принимаем до ведома. 

 

_______________. Дякую. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Но замечаний нет. 

И еще что хотел сказать, пожалуйста, не расходитесь, у нас 

Министерство у справах ветеранов надіслало для ознайомлення проект 

положення про Міністерство у справах ветеранів. У меня большая просьба. 

Это есть на сайте, да? 

 

ШАМБЫР Н.В. Ми розіслали всім і народним депутатам,  і членам 

комітету.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Кто заинтересован, мы можем разослать тоже. Не 

знаю, надо на сайт вывешивать? 

 

_______________. Я думаю, що треба погодити з ними… (Не чути)  

 (Загальна дискусія) 

 



ГОЛОВУЮЧИЙ. Значит, у меня к тебе тогда больше вопрос, потому 

что, ну,  просмотреть это положення. Если есть какие-то замечания, мы 

сейчас всем дадим, всем депутатам дадим, всем, кому это интересно. Потому 

что его нужно, все равно положение нужно голосовать на Кабинете 

Министров. Хотелось бы его максимально сделать правильным даже, даже  

правильным. Потому что публичным - это тоже такой вопрос, риторический, 

сейчас как со всей страны посыплются здравые предложения от не совсем 

компетентных людей, поэтому мы можем… ну, как без ветеранов? Поверь, 

это невозможно. Это невозможно. У нас есть за основу министерство, 

которое мы уже, структура министерства, которую мы уже много раз 

проговаривали в разных кругах, и, в принципе, это  положення будет 

соответствовать этой структуре. 

Но все-равно прошу всех просмотреть, мы все равно вывесим его на 

сайте, я не вижу проблем. Может, оно и висит на сайте, надо посмотреть, 

Министерства ветеранов. Надо созвониться с Ириной и проговорить 

технические детали.  

Поэтому, если мы опять-таки дадим, если будут какие-то предложения 

по положенню про министерство, мы учтем их, если они здравые.   

Все. Всех с праздником! Заседание закрыто.  

 

 


