
 

 
 

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 № 82 

 
 

7 листопада  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., Загорій Г.В., 

Рибчинський Є.Ю., Шухевич Ю-Б.Р. 

 

Відсутні: Бойко Ю.А. 

  

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

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

консультанти: Білошапка Т.І., Бойко Т.В., Степіна І.Г., Синявська І.Р., консультант 

Хмара С.М. 

 

Запрошені на засідання Комітету: 

Петренко Олег 

Миколайович 

народний депутат України 

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 

Линдюк Олена  

Анатоліївна   

директор Фонду соціального захисту інвалідів 
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Щегель Валерій  

Олександрович 

заступник керівника Cекретаріату 

Уповноваженого Верховної Ради України з 

прав людини  

Вишневська Марина  

В’ячеславівна 

директор Департаменту реалізації державних 

програм Міністерства соціальної політики 

України 

Кучук Руслан  

Миколайович  

заступник директора Департаменту по роботі 

з ветеранами війни та учасниками АТО – 

начальник відділу організаційно-методичного 

забезпечення з питань надання пільг та 

житлового забезпечення Державної служби 

України у справах ветеранів війни та 

учасників антитерористичної операції 

Волчихін Борис  

Валентинович  

директор Департаменту соціального захисту 

та фінансового забезпечення Державної 

служби України у справах ветеранів війни та 

учасників антитерористичної операції 

Божко Ольга  

Анатоліївна   

 

начальник відділу комунального 

обслуговування Управління благоустрою 

територій та комунального обслуговування  

Міністерства регіонального розвитку, 

будівництва та житлово-комунального 

господарства України   

Мартинюк Олена  

Антонівна  

заступник директора Департаменту – 

начальник управління нормативно-правового 

та методичного забезпечення нотаріату 

Департаменту приватного  права Міністерства 

юстиції України 

Височанська Марія  

Григорівна 

головний спеціаліст з питань формування 

політики у сфері відновлення та збереження 

національної пам’яті українського народу 

Міністерства культури України 

Сосєдєнко Тетяна  

Володимирівна  

заступник начальника управління з питань АР 

Крим та міста Севастополь Міністерства з 

питань тимчасово окупованих територій та 

внутрішньо переміщених осіб 

Бойків Інна  

Михайлівна  

помічник-консультант народного депутата 

України А.Шкрум 

Литвиненко Ольга  

Сергіївна  

помічник-консультант народного депутата 

України О.Сотник 

Козак Сергій  

Іларіонович  

ГО «Асоціація Ветеранів АТО України» 

Червонописький Сергій 

Васильович 

Українська Спілка ветеранів Афганістану 

(воїнів-інтернаціоналістів) 

Аблазов Валерій  

Іванович 

Українська Спілка ветеранів Афганістану 

(воїнів-інтернаціоналістів) 
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Литвинов Олександр  

Вікторович 

Українська Спілка ветеранів Афганістану 

(воїнів-інтернаціоналістів) 

Ліпіріді Олексій  

Дмитрович  

голова Громадської ради при Міністерстві 

соціальної політики України 

Василенко Леся  

Володимирівна  

керівник ГО «Юридична сотня» 

Дідач Вікторія  

Ігорівна 

ГО «Юридична сотня» 

Сампан Ірина  

Валеріївна 

Інформаційно-координаційний центр 

Цимбал Валентин  

Володимирович 

Асоціація Комбатантів України 

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 проект Закону про внесення змін до Закону України "Про поховання 

та похоронну справу" щодо Національного військового меморіального комплексу 

(реєстр. № 9170, Урядовий законопроект) 

 Доповідає: Божко Ольга Анатоліївна  - начальник 

відділу комунального обслуговування Управління 

благоустрою територій та комунального 

обслуговування  Міністерства регіонального розвитку, 

будівництва та житлово-комунального господарства 

України   

Супроводжує: Мельничук Наталія Петрівна – 

заступник керівника секретаріату Комітету 

 

2.1. Про проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо створення передумов для захисту економічних та спадкових прав 

громадян в сільській місцевості (реєстр. № 9140, проект н.д. А. Іванчука та ін.) 

 Доповідає: Бурбак Максим Юрійович – автор 

Супроводжує: Мельничук Наталія Петрівна  
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2.2. Про проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо створення передумов доступу до нотаріальних дій окремих 

категорій громадян України (реєстр. № 9140-1, проект н.д. А.Шкрум та ін.) 

 

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

нотаріат" щодо забезпечення нотаріальними діями населення, що проживає у 

сільській місцевості та у віддалених районах (реєстр. № 9140-2, проект н.д. 

В.Пташник та ін.) 

 

2.4. Про проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо забезпечення нотаріальними діями населення, що проживає у 

сільській місцевості та у віддалених районах (реєстр. № 9140-3, проект н.д. 

Р.Сидоровича та ін.) 

 

2.5. Про проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо створення передумов доступу до нотаріальних дій окремих 

категорій громадян України (реєстр. № 9140-4, проект н.д. О.Сотник) 

 Доповідає: Шамбір Наталія Василівна – керівник 

секретаріату Комітету 

Супроводжує: Мельничук Наталія Петрівна  

 

3. Про проект Закону про внесення зміни до статті 7 Закону України "Про 

забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій 

території України" (реєстр. № 9087, Урядовий законопроект) 

 Доповідає: Сосєдєнко Тетяна Володимирівна – 

заступник начальника управління з питань АР Крим та 

міста Севастополь Міністерства з питань тимчасово 

окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб 

Супроводжує: Степіна Ірина Григорівна – головний 

консультант секретаріату Комітету 

 

4. Оперативна інформація 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» від 13 березня 2018 року № 2325-VIII 

 Доповідає: Височанська Марія Григорівна – головний 

спеціаліст з питань формування політики у сфері 

відновлення та збереження національної пам’яті 

українського народу Міністерства культури України 

Супроводжує: Мельничук Наталія Петрівна 

 

5. Оперативна інформація щодо результатів виконання бюджетних програм 

в частині соціального захисту окремих категорій осіб 

 Доповідає: Шамбір Наталія Василівна 

Супроводжує: Бойко Тетяна Володимирівна – 

головний консультант секретаріату Комітету 
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1. СЛУХАЛИ:  
Інформацію начальника відділу комунального обслуговування Управління 

благоустрою територій та комунального обслуговування  Міністерства 

регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства 

України  Божко Ольги Анатоліївни  про проект Закону про внесення змін до 

Закону України "Про поховання та похоронну справу" щодо Національного 

військового меморіального комплексу (реєстр. № 9170). 

 

ВИСТУПИЛИ: Бурбак М.Ю., Третьяков О.Ю. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  «за» - 6 (одноголосно), 

                                «проти» - 0,  

                                «утрималися» - 0. 

 

ВИРІШИЛИ: рекомендувати Верховній Раді України проект Закону 

України про внесення змін до Закону України "Про поховання та похоронну 

справу" щодо Національного військового меморіального комплексу (реєстр. № 

9170), поданий Кабінетом Міністрів України, за результатами розгляду в першому 

читання направити суб’єкту права законодавчої ініціативи на доопрацювання 

(рішення додається). 

 

 

2. СЛУХАЛИ: 

Інформацію співавтора законопроекту Бурбака Максима Юрійовича про 

проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

створення передумов для захисту економічних та спадкових прав громадян в 

сільській місцевості (реєстр. № 9140) та керівника секретаріату Комітету Шамбір 

Наталії Василівни про проекти законів України: 

про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо створення 

передумов доступу до нотаріальних дій окремих категорій громадян України (реєстр. 

№ 9140-1); 

про внесення змін до Закону України "Про нотаріат" щодо забезпечення 

нотаріальними діями населення, що проживає у сільській місцевості та у віддалених 

районах (реєстр. № 9140-2); 

 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення 

нотаріальними діями населення, що проживає у сільській місцевості та у віддалених 

районах (реєстр. № 9140-3); 

про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо створення 

передумов доступу до нотаріальних дій окремих категорій громадян України (реєстр. 

№ 9140-4). 
 

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

 

ГОЛОСУВАЛИ:  «за» - 6 (одноголосно), 

                                «проти» - 0,  

                                «утрималися» - 0. 
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ВИРІШИЛИ:  рекомендувати Верховній Раді України за 

результатами розгляду в першому читанні прийняти за основу проект Закону про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо створення передумов 

для захисту економічних та спадкових прав громадян в сільській місцевості  

(реєстр. № 9140), поданий народним депутатом України Іванчуком А.В. та іншими 

народними депутатами України. При доопрацюванні зазначеного законопроекту до 

другого читання врахувати пропозицію Комітету щодо надання постраждалим 

учасникам Революції Гідності (стаття 161 Закону України «Про статус ветеранів 

війни, гарантії їх соціального захисту») права на сплату 50 % від встановлених 

Декретом ставок державного мита за нотаріальні дії, вчинювані уповноваженими 

особами органів юстиції (рішення додається). 

 

 

3. СЛУХАЛИ: 

Інформацію заступника начальника управління з питань АР Крим та міста 

Севастополь Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо 

переміщених осіб Сосєдєнко Тетяни Володимирівни про проект Закону про 

внесення зміни до статті 7 Закону України "Про забезпечення прав і свобод 

громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України" (реєстр. 

№ 9087). 
 

ВИСТУПИЛИ: Шамбір Н.В., Бурбак М.Ю., Третьяков О.Ю. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  «за» - 6 (одноголосно), 

                                «проти» - 0,  

                                «утрималися» - 0. 

 

ВИРІШИЛИ:  рекомендувати Верховній Раді України проект Закону 

України про внесення зміни до статті 7 Закону України «Про забезпечення прав і 

свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» 

(реєстр. № 9087 від 17.09.2018 року), поданий Кабінетом Міністрів України, зняти 

з розгляду як такий, що втратив актуальність (рішення додається). 

 

 

4. СЛУХАЛИ: 

Інформацію головного спеціаліста з питань формування політики у сфері 

відновлення та збереження національної пам’яті українського народу Міністерства 

культури України Височанської Марії Григорівни 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» від 13 березня 2018 року № 2325-VIII. 
 

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

 

ГОЛОСУВАЛИ:  «за» - 6 (одноголосно), 

                                «проти» - 0,  

                                «утрималися» - 0. 
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ВИРІШИЛИ: Інформацію взяти до відома. 

 

 

5. СЛУХАЛИ: 

Інформацію керівника секретаріату Комітету Шамбір Наталії Василівни 

щодо результатів виконання бюджетних програм в частині соціального захисту 

окремих категорій осіб. 
 

ВИСТУПИЛИ: Попова Л.В., Бурбак М.Ю., Шухевич Ю-Б.Р.,           

Третьяков О.Ю. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  «за» - 6 (одноголосно), 

                                «проти» - 0,  

                                «утрималися» - 0. 

 

ВИРІШИЛИ:  1. Оперативну інформацію Міністерства соціальної політики 

України щодо результатів виконання бюджетних програм в частині соціального 

захисту окремих категорій осіб за 2018 рік 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 (рішення 

додається). 

 

 

 

Голова Комітету                                                      О.ТРЕТЬЯКОВ     

 

 

 

Секретар засідання, 

заступник голови Комітету                                   М.ГАВРИЛЮК  


