
СТЕНОГРАМА  

засідання Комітету у справах ветеранів та осіб з інвалідністю  

13 березня 2019 року 

Веде засідання голова Комітету ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. …потім розповість. Но я впевнений, що, ми вже 

проговорили і по телефону ці законопроекти, є його підтримка. Максим 

Юрійович скоро буде. Поэтому починаємо.  

Перше питання: проект Закону про внесення змін до додатку № 3 до 

Закону України "Про Державний бюджет України на 2019 рік" щодо 

фінансової підтримки громадських об'єднань ветеранів (законопроект 10003). 

Проект комітетський. Ми непрофільний комітет. Зараз представник 

Міністерства ветеранів, вже призначений зам, буде на бюджетному комітеті 

доповідати це питання.  

Хто щось хоче сказати з цього приводу? Всі знають, в чем суть? Что-то 

как-то все как-то это. Закон правильный или нет? Тогда є… 

Ми за основу і в цілому його? Тоді є пропозиція цей законопроект по… 

коштів прийняти за основу і в цілому. Хто – за? Дякую. Рішення прийнято.  

Друге питання: проект Закону про внесення змін до статті 133 Кодексу 

України про адміністративні правопорушення щодо посилення 

відповідальності за безпідставну відмову у пільговому перевезенні окремих 

категорій громадян. Ми кажемо про воїнів АТО.  

Ми знаємо, що дуже багато є випадків, коли їх висаджують, коли 

відношення таке як не до людини, і за це треба карати. Бо обов'язок держави, 

це і пряник, і кнут, інакше… інакше держава не працює. Хто щось хоче 

сказати?  

Я знаю, що профільний комітет Андрея Кожемякина принял данный 

законопроект за основу. Есть кое-какие правки, которые нужно внести 

редакционные, касаемо других законопроектов, да?   

Будь ласка.  
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ШАМБІР Н.В.  У профільного комітета є застереження в тому, що в цій 

статті є інші, відповідальність за інші правопорушення. І наша пропозиція 

щодо суттєвого збільшення сум штрафних санкцій саме за це 

правопорушення є більшою ніж ті, які попередні. Тобто треба якось 

узгоджувати всю статтю, бо це єдине в них застереження.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Ну, і як ми будемо це узгоджувати?  

 

ШАМБІР Н.В.  Будемо думати, Олександрі Юрійович.  

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. То есть меньше должен быть штраф? То, что они 

предлагают.  

 

ШАМБІР Н.В. Ну, менше воно вже є, там треба підтягувати інші. 

Можливо, внесемо, щоб інші підтягнуть.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  А інші за що?  

 

ШАМБІР Н.В. Ну, там є інші… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Скажіть, будь ласка.  

 

ШАМБІР Н.В. Ну, наприклад, відсутність візуальної гучномовної 

інформації для пасажирів про відправлення, прибуття автобусів, вартість 

проїзду, правила надання послуг та пільги на пасажирському транспорті. Там 

тільки десять неоподатковуваних мінімумів, це 170 гривень.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. А ми яке відношення маємо до цих штрафів?  
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ШАМБІР Н.В. Так справа в тому, що це в одній статті. Якби наша… 

 

______________. (Не чути) 

   

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Їхній комітет… 

 

______________. (Не чути) 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. А чого ми не можемо тоді за основу і в цілому і з 

голосу сказати, что мы поднимаем інші…  

 

ШАМБІР Н.В. Та їх тут багато просто. Їх тут, от здійснення регулярних 

перевезень без укладення договору.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. В мене пропозиція така. Зараз прийняти його за 

основу. Я зустрінусь, з вашого дозволу, с председателем профильного 

комитета Андреем Кожемякиным, проговорю з ним. Може він від свого 

комітету просто з голосу внесет изменения, и мы тогда в зале примем сразу 

за основу і в цілому. Чтобы не тянуть просто еще это дело, на неизвестно 

какое время не растягивать. Поддержим такое предложение?  

Тогда с моими правками, которые я сказал, предлагаю принять за 

основу данный законопроект. Кто – за? Дякую. Рішення прийнято.  

Третє питання: про результати виконання у 18-му році бюджетних 

програм з питань соціального захисту ветеранів та осіб з інвалідністю, 

головним розпорядником яких визначено Міністерство соціальної політики 

України.  

У мене пропозиція, щоби доповіла  Наталія Василівна, секретариат 

комитета изучил этот вопрос. И мы сразу пройдем по позициям, которые, 

наверное, конфликтуют, да? Потому что в принципе то, что я знаю, все 
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программы выполнены. Почти все программы. Ну, все не бывает, понятно. 

Но в принципе почти все программы выполнены.  

Наталія Василівна, будь ласка.  

 

ШАМБІР Н.В. Так, я, дійсно, підтверджую слова Олександра 

Юрійовича, що в цілому є непогана картинка. Але єдине, є деякі 

застереження. Ну, наприклад, по бюджетній програмі на житло для АТО з 

інвалідністю в цьому році чомусь повернулись до бюджету три компенсації, 

це Вінницька, Запорізька, Закарпатська області. Просто ми знаємо, як 

нелегко ці гроші… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Ну, це не провина, мабуть, Міністерства соціальної 

політики, це провина місцевої влади. Чи як це?  

 

ШАМБІР Н.В.  Ну, треба тоді брати на контроль і дивитися, що там, в 

чому причина, тому що, ну, три компенсації, це 303 тисячі, 636 тисяч і 858 

тисяч. Це троє людей, яких прийнято рішення… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  В чому там проблема, скажите?   

 

______________.  Да. Якщо можна, давайте, да, я зразу буду намагатися 

дати відповідь.  

Дійсно, ви знаєте, що кошти були, остальна сума по квартирах, було 

розпреділення уже в 20-х числах, навіть після 20-го грудня, і ми намагалися 

зробити все можливе для того, щоби забезпечити всіх квартирами.  

По Вінницькій області сталася ситуація, 636,4 тисячі гривень, це по 

Барському району. Кошти направлялися в останні дні роботи казначейства, і 

буквально в останній день з'ясувалося, що був невірно вказана одна цифра в 

коді. Вночі виходили "Ощадбанк", працював, пробував змінити уже, але 

йшло на втягування, як би вже не давалась ця інформація. Це у зв'язку із тим, 
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що ніхто не бачив цієї помилки, вже просто банк в останній день не зміг 

втягнути цю суму, і з'ясувалася оця одна цифра.  

По Запорізькій області. Можна сказати, що теж була провина 

безпосередньо "Ощадбанк", тому що людиною, ви знаєте, оформляється 

рахунок в "Ощадбанку". Він був відкритий, був записаний, поданий, але 

"Ощад" не зміг втягнути кошти на цей рахунок, він чомусь в них  оказався 

заблокований. У зв'язку з цим повернулися кошти.  

По Закарпатській області 303 тисячі гривень. 10.12.18 в них відбулося 

рішення суду. Справи розглядалися, по якій йшли кошти в судовому як би 

рішення, і було скасовано рішення комісії безпосередньо по цій людині, на 

яку йшли кошти.  

 

_______________.  (Не чути)  

  

_______________. Кошти ж були, в останній день… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Людина була придумана? 

 

_______________. Ні. Людина була не придумана. Там були якісь 

нюанси і в документах. Вони подали це на судове рішення. Рішення 

тягнулося, тягнулося безпосередньо до 10.12…  

Що-що? 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Хто "вони" подали?  

  

_______________. Я так розумію, що комісія, яка там працювала. 

Кошти ж ідуть, безпосередньо розприділяє комісія, визначає людину…  

 

ШАМБІР Н.В. Комісія прийняла рішення про надання, і комісія сама в 

суд подала?  
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_______________.  Ну, у мене таке пояснення, що скасовано рішення 

комісії, да, Перечинської  райадміністрації. Іншу людину вони не могли 

пропустити, тому що кошти йшли буквально в останні дні роботи 

казначейства.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Наталья Васильевна, дайте, пожалуйста, на 

следующее заседание просто короткую справку по этой ситуации. То есть я 

не очень понимаю: комиссия принимает, потом комиссия сама подает в суд. 

То есть, видно, комиссии чего-то не откатили, поэтому она обиделась.  

 

_______________.  У мене є навіть і прізвище… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Но это мое мнение такое, со стороны.  

 

_______________. У мене є і прізвище, і номер цієї справи. І от 

написано, що скасовано рішення комісії.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Нелогично просто как-то… 

 

_______________. Я не можу уточнити, хто саме подав до суду, але те, 

що була судова справа, і те, що було скасовано рішення комісії 

безпосередньо по цій людині, на яку виділялися кошти… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Можно с Минсоцполитики… вместе с секретариатом 

подготовить какую-то справочку по этому случаю, просто интересно.  

 

_______________. Хорошо.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Я думаю, всем интересно, да? Что там было.  
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ШАМБІР Н.В. І така ж сама ситуація в Дніпропетровській там, але по 

іншій бюджетній програмі. Це на території інших держав. Там теж 

повернулася одна… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Тоже через суд? 

 

ШАМБІР Н.В. Просто гроші теж не використали.  

 

_______________. По Дніпропетровській області взагалі у нас була 

проблемна область по всіх програмах. Я коротко доповідала в кінці року, там 

було, дійсно, багато повернення саме по Дніпропетровській області. І навіть 

міністром соцполітики було підготовлено лист на губернатора щодо 

притягнення до відповідальності керівника обласного департаменту у зв'язку 

з тим, що було невикористання коштів.  

Безпосередньо по цій квартирі, по якій повернуті кошти, наскільки нам 

вдалося з'ясувати, кошти повернуті у зв'язку з тим, що вони їх не вспіли як би 

використати. Хоча інші області це зробили. Вони спирались на те, що кошти 

були кинуті безпосередньо в кінці року вже. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Тоже, если можно, какую-то такую записку по всем 

этим трем случаям, чтобы просто понимать, что происходило.  

 

ШАМБІР Н.В. У нас ще таке питання. В кінці року Міністерство 

соціальної політики, ми так впевнені, що за запитами областей робить 

додатковий перерозподіл. І тому для нас незрозумілою є ситуація, чому 

залишаються ці, ну, хай там 100 тисяч, там 150? Тому що, якщо по області 

брати, наче не багато. Якщо скласти їх всі разом, це получается одна, дві, три 

компенсації. Це все-таки одна, дві, три людини. То чому якось так не дуже 

вони підходять до цього питання? 
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_______________. Я зрозуміла, чому вони не змогли їх використати до 

кінця? 

 

ШАМБІР Н.В. Да, чому вони? У них же є рішення комісії, у них вже і 

сьогодні, і в лютому, в січні вже всі… Люди просто рік чекають цих грошей.  

 

_______________. Дивіться, по-перше, ми робимо перерозподіл коштів 

не в кінці року, в грудні місяці. Це нам Міністерство фінансів довело ці 

кошти вже. 

 

ШАМБІР Н.В. Це додаткові, я мала на увазі додаткові, ви даєте 

додаткову суму коштів. 

 

_______________. Додаткові кошти. Тут йде вже безпосередньо по 

додаткових. Ті гроші, які йшли изначально, вони були всі використані. Це 

вже йде в кінці. По даних програмах, якщо і брати 1200, ідуть тут залишки 

коштів – 312 тисяч, кошти залишалися після вже по факту. Комісія робила 

розрахунок вже, коли безпосередньо найшли гроші, от, буквально по кожній 

квартирі. 

Наприклад, в одній квартирі спочатку подали на 3 чоловіка. Під час 

того, коли додатково розглядали вже документи, як з'ясувалося, що там дочка 

– не дочка, і розрахунок на 2 людини. Все. Залишок коштів повернувся. 

По Рівненській області виключили дружину. Тому що там було житло 

у учасника бойових дій. Тобто розрахунок пішов знову не на 3 людини, а на 2 

людини. Залишок повернувся. Тобто це нюанси вже безпосередньо комісій, 

які працюють на місцях. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Можно? В принципе выполнение программ там на то, 

что написано, в среднем на 99-98 процентов – это хорошее выполнение 



9 

 

программ в порівнянні з минулим роком, абсолютно Евгений прав. Понятно, 

что даже есть бюджетный дефицит, порядка, сколько там, 3 процентов, да, 

бюджетный дефицит, который был не наполнен. Поэтому, если в рамках 

даже бюджетного дефицита выполнены программы, то это выполнение 

позитивное.  

В каждом конкретном случае, почему не выполнено. Просто вот, как 

интересно вот, например, то, что вы говорили по Закарпатью: то есть 

комиссия приняла, потом комиссия подала в суд и убрала человека – явно 

что-то есть подноготное. То, что будет какой-то человеческий фактор и в 

этой ситуации кто-то плохо сделал или плохо сработал, или одна сторона не 

совсем правильно документы подала и другая сторона не подала документы, 

но в целом, еще раз говорю, выполнение программы на 98 процентов – это 

хорошо. Поэтому, я думаю, что замечаний у нас особых нету.  

Поэтому есть предложение взяти до відома цю інформацію, яку ви дали 

з цього приводу. Хто за? 

Дякую, рішення прийнято.  

Давайте далі.  

 

________________. Наступне питання. Ми проаналізували стан 

готовності… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Наступне питання – четверте: про стан реалізації 

Закону України "Про Державний бюджет України на 2019 рік" в частині 

затвердження нормативно-правових актів, необхідних для виконання 

бюджетних програм Міністерства соціальної політики України, спрямованих 

на соціальний захист ветеранів та осіб з інвалідністю.  

 

________________. Відповідно до Бюджетного кодексу всі паспорти 

бюджетних програм мають бути затверджені протягом 45 днів з дня набрання 

чинності Законом про державний бюджет, тобто до 15 лютого.  
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Станом на сьогоднішній день із п'ятнадцяти програм, які за 

Міністерством соціальної політики, не готові 6 бюджетних програм. Сім уже 

були готові ще раніше, дві – сьогодні… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Что такое готовы - не готовы?  

 

________________. Значить, не прийняті всі підзаконні акти. Тобто про 

постанови… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Мы говорим, что из пятнадцати программ сделано 

сто процентов семь.  

 

________________. Семь – полностью і дві – сьогодні. Дев'ять. Тобто 

уже дев'ять, можна сказати, дев'ять, да.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Давайте далі. Що, в чому проблема по шести 

програмам? Какие шесть программ?  

 

________________. Шість програм. Одна із них – це заходи з 

психологічної реабілітації по службі; фінансова підтримка громадських 

об'єднань осіб з інвалідністю; заходи, гроші на санаторно-курортне лікування 

теж і реабілітація дітей з інвалідністю внаслідок ДЦП. Це  такі чотири самі 

найбільші, там ще дві є. Тобто тут не готові або постанови Кабінету 

Міністрів, тільки розіслані на погодження до ЦОВ. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Скажите, а они чем-то  отличаются, проекты 

постанов, от прошлогодних, например? То есть, они не шаблонные. 

Правильно я понимаю? Не такие же как в прошлом году. Вот сам  текст. Вот 

смотрите. Я плохо понимаю. Смотрите, вот там на листике бумажки 

написаны такие же слова, только циферки другие. Или на листике написано 
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другие слова?  Потому что  если это шаблонный, я не понимаю, в чем 

проблема. 

 

_______________. Суть  програм та сама, але туди вносилися зміни. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Наприклад. Наприклад. 

 

_______________. По якій програмі? 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Давайте психологічної реабілітації. 

 

_______________. Психологічна. Давайте, психологічна, для нас вона… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. От что в тексте изменилось, кроме циферок?  

 

_______________.  Гранична вартість.   

 

_______________. Так, гранична вартість путівки.  

 

_______________. Гранична вартість, затверджується психологічний 

результат. Наразі затверджується…  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Это циферка. 

 

_______________. Так. Але воно погоджується зі всіма ЦОВами… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. То есть, у нас дискуссия  сейчас не по тексту, а по 

циферкам. Правильно я понимаю? 

 

_______________. Да. 
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Хорошо. 

 

_______________. Спочатку ми вносили зміни до постанов, там дуже 

багато було нюансів. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. А что в циферках? Проблема какая?  

 

_______________. В циферках нема  проблем. Є наказ Мінсоцполітики, 

який зараз погоджується з усіма ЦОВами. Він вже готовий, він 

опрацьований, і він майже з усіма погоджений. Після його прийняття, 

протягом 3 робочих днів ми затверджуємо наказ про паспорт бюджетної 

програми. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Смотрите. Очень красиво, все понял, но ничего не 

понял.  Если текстовка одинаковая, прошлогоднего текста программы и этого 

года, а зміни только в циферках. Мы сейчас торгуемся или что происходит, 

объясните. 

 

_______________. Попередньо вносились зміни до ряду постанов  

уряду. До 171-ї, до 172-ї, до 179-ї і 432-ї. До них  вносились зміни. Після 

того, як вони були внесені, ми мали змогу розробити проекти наказів про 

встановлення граничної вартості путівок. Це стосувалось тих учасників АТО, 

там, де в самій назві, щоб узгодити назву цього порядку з назвою самої 

програми. І тоді ми могли  встановити наказ про граничну вартість, вже 

враховуючи ту назву програми, яка звучить у Державному бюджеті України.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Вам помощники не нужны? 

 

_______________. Нет. 
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Потому что, честно говоря, я не понял, я ничего не 

понял, но мне это напоминает ту шутку про телегу. Говорит, а за 5 дней 

можете? Можем, но помощники нужны.  

А когда сделаем? 

 

_______________. Воно вже все готово, майже погоджено з усіма. Я 

думаю, що на наступному тижні ми маємо його розглядати. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Циферку назовите, в смысле дату? 

 

_______________. Ми не можемо назвати, коли воно повернеться із 

погодження. 

 

_______________. Із ЦОВів. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. А ЦОВи подчиняются кому? 

 

_______________. Кожен сам собі, Мінфін. Зараз воно от Мінфіну 

направлено 06.03. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Но если есть законодательно граничные термины и 

кто-то их не выполнил, за это есть какое-то наказание? Тогда у меня большая 

просьба, подготовьте, пожалуйста, на следующее заседание комитета 

списочек, когда документы были отосланы в ЦОВ и что там сейчас 

происходит? Вот программа номер такая-то, документы ушли исходящие, 

одна колоночка, вторая колоночка вернулись и плюс-минус, вернулись, не 

вернулись. Потому что тогда надо говорить конкретно, потому что это все 

выглядит, честно говоря, непонятно.  
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Смотрите, у каждого должна быть какая-то персонифицированная 

ответственность. Вот я хочу видеть персонификацию, кто выполнил, тому 

спасибо, кто не выполнил, должно быть какое-то наказание, словесное, 

административное, еще какое-то, но так же не может быть. Тогда это можно 

делать до конца года, поскольку мы, народные депутаты, несем контрольную 

функцию над исполнительными органами власти, мы, как народные 

депутаты, хотим конкретно знать, кто из руководителей какого ЦОВ не 

выполнил свою работу. И мы обязательно это будем  публиковать, потому 

что общество тоже должно знать, кто работает, а кто делает видимость.  

Давайте дальше. Это по шести, которые остались, пожалуйста на 

следующий комитет, две колоночки.  

Мы просто будем вам помогать. В циферках. Ну, а что делать.  

Добре. П'яте питання: про стан розгляду звернення комітету до 

Прем'єр-міністра України Гройсмана Володимира Борисовича щодо 

спрямування нерозподіленого залишку коштів, джерелом формування яких в  

17-му році були надходження конфіскованих коштів та коштів, отриманих 

від реалізації майна, конфіскованого за рішенням суду за вчинення 

корупційного та пов'язаного з корупцією правопорушення, на реалізацію 

бюджетної програми 2511190 для забезпечення житлом учасників АТО/ 

заходів з числа внутрішньо переміщених осіб.  

Это мы каждому… 73 миллиона, да? Любимых. Которые я, честно 

говоря, не понимаю. Все говорят да, все "за", но опять кто-то мешает.  

Будь ласка. 

 

_______________. (Не чути)  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Подпишите бумажечку, а.  

 

_______________.  (Не чути)  
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_______________. Ще раз повторите, пожалуйста.  

 

_______________. Міністерство фінансів не заперечує щодо 

спрямування залишку коштів спецконфіскату… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Так, підтверджую це. 

 

_______________. …на бюджетну програму Мінсоцполітики. Але ми 

вважаємо, що це питання треба узгодити з Міноборони, МВС, тому що 

співвиконавцями доручення до Закону про бюджет по 33 статті є 

Міноборони, МВС, Мінекономіки. 

Ми пропонуємо узгодити з ними. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Чому? А чому? А чому… 

 

_______________. Перше, ми чекаємо пропозицій від Міноборони, 

МВС. До цього часу не надійшли пропозиції до Мінфіну щодо напрямів і 

обсягів спрямування.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  А які вони повинні дати пропозиції? 

 

_______________. Ну, вони є співвиконавцями доручення до статті 33 

Закону про бюджет. Там Мінсоцполітики взагалі немає в цьому дорученні, є 

тільки Мінфін як головний виконавець, Міноборони, МВС, Мінекономіки і 

Мін'юст. Ми чекаємо пропозиції від Міноборони. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. А вы им отправили письма?  
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_______________. Доручення є, є доручення офіційне. На рахунку в 

казначействі. Так ми… Мінфін. Ми без Міноборони, без співвиконавців ми 

самі напрями не можемо визначати. 

 

_______________. Коли було доручення Прем'єр-міністра? 

 

_______________. До Закону про бюджет? Доручення було, коли? В 

кінці 2018 року. 

 

_______________. Доручення свіже ось. 

 

_______________. Ні, до Закону про бюджет давно було. 

 

_______________. 6 березня. 

 

_______________. Я говорю про доручення до Закону про державний 

бюджет, до 33 статті.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Полностью …….. у меня была встреча с ним по 

этому поводу, где он полностью поддержал. После этого  у нас был с ним 

телефонный разговор как раз в районе 5-6 числа, где он мне пообещал, что 

это будет вынесено на Кабинет Министров и решение принято.  

 

_______________. Я розумію, але є ще інше доручення, де ……… це 

доручення 20 березня теж по 33 статті, і там контроль на 20 березня. Зараз це 

питання опрацьовується. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. У меня день рождения. Подарок сделаете? Сделайте 

подарок, будьте людьми.  
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Говорят, что 20 марта вроде будет, сделайте подарок, у меня день 

рождения.  

 

_______________. Ми чекаємо пропозиції від Міноборони і МВС. Вони 

є співвиконавцями доручення до статті… 

 

_______________. А хто від грошей  відмовляється, скажіть, будь 

ласка?  

(Загальна дискусія) 

  

_______________. Давайте виключимо це питання… 

 

_______________. Ми про інше питання не говоримо, ми говоримо про 

конкретну… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Чем помочь?  

 

_______________. Кому, нам?  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Да.  

 

_______________. Мы ждем от Минобороны и МВД.  

 

БУРБАК М.Ю. Ні, хлопці, шановні, це не смішно, тому що наші 

учасники бойових дій внутрішньо переміщені особи чекають на це. Раз. І 

після того, як ви лише підпишете гроші, щоб вони дійшли і закупили 

квартири, це буде, дай Бог, серпень місяць. Це не смішно взагалі. 

Що треба зробити, щоб ви прийняли рішення, і ці гроші перейшли? 

Конкретно. 
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_______________. Я ще раз повторюю, Мінфін не заперечує, ми будемо 

готувати проект рішення уряду, і ми будемо узгоджувати з Міноборони, 

МВС, Мінекономіки, як передбачено.  

 

БУРБАК М.Ю. Розпорядник коштів хто? Розпорядник коштів – 

Мінфін? 

 

_______________. Мінсоц. 

 

БУРБАК М.Ю. Мінсоц? 

 

_______________. Мінсоцполітики. 

 

_______________. Ні, Мінфін, 377 мільйони, це ж мінфінівські… 

 

_______________. А розпорядник хто? 

 

_______________. Ні, розпорядник на бюджетну програму Мінсоц. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  (Не чути)   А розпорядником буде Мінсоц. 

 

_______________. Мінсоц. Розпорядник –  Мінсоц. 

 

БУРБАК М.Ю. Подає постанову уряду, хто розробляє? 

 

_______________. Мінфін визначений головним виконавцем. 

 

БУРБАК М.Ю. Так. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Кто вносит… (Не чути)  
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_______________. Мінфін. 

 

БУРБАК М.Ю. Внесіть, будь ласка. 

 

_______________. Будемо ми… 

 

БУРБАК М.Ю. Ні, дайте нам проект постанови. Проект постанови для 

погодження, і тоді нам треба буде попросити, щоб… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Мы, комитет дал даже проект постанови. То есть в 

принципе ничего делать не надо, нужно просто ее внести… 

 

БУРБАК М.Ю. Ми не є суб'єктом подання проекту постанови. Я хочу 

бачити проект постанови від Мінфіну з вихідними даними для того, щоб ми 

попросили наших колег з коаліційного уряду для погодження, щоб це не 

займало місяць-два, щоб це зайняло за тиждень. А коли треба, я, будучи ще 

міністром, коли треба було щось зробити, день-два бігуночок  в руки –   і все 

зробили. Чесно кажучи. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Если есть желание.  

 

БУРБАК М.Ю. І тут сміх припинився, да?  

 

_______________. (Не чути)  

  

_______________. Плани не інші. Якщо МВС, Міноборони не 

заперечує, ми згодні. 

 

_______________. (Не чути)  
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Как Минобороны может заперечувати, в чому логіка?  

 

_______________. Не против?  

 

_______________. Дозвольте, я трошки поясню. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка. 

 

ШЕВНІН С.М. Директор фінансового департаменту Міністерства 

внутрішніх справ Шевнін Сергій  Михайлович.  

Колега з Мінфіну каже про те, що  доручення уряду надано трьом, 

чотирьом відомствам. І на  своді цього доручення є Мінфін. Відповідно до 

статті 33 Закону про Державний бюджет, цей спецконфіскат так званий 

розподіляється, по-перше, на заходи щодо підвищення обороноздатності і 

безпеки держави в рамках розробленої кожним силовим відомством 

відповідної  програми та  на забезпечення житлом громадян, зокрема 

учасників антитерористичної операції.  

Тому Міністерство фінансів на доручення від 6 березня чекає 

пропозицій від всіх суб'єктів, які в дорученні Прем'єр-міністра. Цими 

суб'єктами, наскільки я знаю, Міністерство внутрішніх справ точно і 

Міністерство оборони. Наразі на виконання Указу Президента, яке 

затверджує рішення  РНБО про затвердження Програми обороноздатності до 

1 квітня, розробляє програми підвищення обороноздатності, на які в тому 

числі спрямовуються ці кошти.  В тому числі цей нерозподілений залишок 

2017 року від спецконфіскату.  Тому задача МВС і задача Міністерства 

оборони в тому числі на підставі прийнятої Програми підвищення 

обороноздатності розподілити у тому числі і ці кошти.  

Повірте мені, ми не проти мети забезпечення житлом учасників АТО. 

Скажу більше, що урядом наприкінці минулого року прийнята Постанова 
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щодо порядку забезпечення житлом поліцейських та рятівників на умовах 

фінансового лізингу, в першу чергу, учасників АТО. І, в першу чергу, ці 

гроші, які, мабуть, можливо, підуть і в МВС і в Міноборони, в тому числі 

будуть задовольняти ці потреби.   

У нас є термін для прийняття Програми підвищення обороноздатності. 

І ми у визначений термін надамо Мінфіну пропозиції щодо розподілу цього 

залишку. Наші пропозиції, наші, і Міністерства оборони. Я думаю, що… 

 

БУРБК М.Ю. Скажіть, будь ласка.  Перепрошую, я все зрозумів. Ви ці 

гроші не хочете віддавати. Я можу вам сказати, що при формуванні бюджету, 

тому що ми тут представляємо фракції і коаліцію, які голосували за бюджет, 

де були передбачені в повному обсязі не менше 5 відсотків валового 

внутрішнього продукту, а в цьому бюджеті навіть більше, можу помилятися, 

213 мільярдів гривень на заходи з національної безпеки і оборони.  

Хлопці, вам 70 мільйонів не спасуть, реально. Раз. По-друге, у вас є на 

виконання там Указу Президента, що обороноздатність та забезпечення 

житла. Та ви давайте посилайтеся на другу частину цього речення, не на 

першу. Вам скільки не давай, це як в пусту бочку.  

Третє,  можу сказати, щодо МВС. Також захистимо програму, тому що 

ми презентували разом з міністром і в Чернівцях, і по всій Україні, що вона 

також була забезпечена в повному обсязі при прийнятті бюджету у минулому 

році, це була позиція "Народного фронту". Навіть не думайте ці 70 мільйонів 

поділити і собі їх десь залишити. 

 

_______________. (Не чути) 

 

БУРБАК М.Ю. Та в указі Президента у другій частині речення що 

записано? Забезпечити житлом учасників АТО. Так? А ви мені розказуєте 

про першу частину - заходи з національної безпеки.  
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_______________. (Не чути) 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Давайте так, вы с Минобороны говорите за 

Миноборону, а МВС пускай говорит за себя. Добре? Или становитесь 

Президентом… 

 

_______________. (Не чути)  

  

БУРБАК М.Ю. Давайте хитро, я  люблю так. У вас є,  давайте, якщо це 

у нас стали в позу Міноборони, МВС… Я так можу трактувати, я не знаю, 

тому що мені розказуєте, що придумуєте, я так думаю. Давайте по-іншому. 

Серед учасників АТО, ВПО є як і представники ЗСУ, так і представники 

МВС. Так домовтесь між собою, що ви за ці гроші, за 70 мільйонів, які 

звалилися нібито з неба на вас, забезпечите житлом половину учасників 

АТО, ВПО, які служили в ЗСУ, половину, які були в Нацгвардії. Красіво? 

Нормально?  

 

_______________. Ви ж мене слухали, я кажу, що нас існує потреба в 

забезпеченні житлом. Тому ми дамо пропозиції… (Не чути)  

  

БУРБАК М.Ю. Для вищого  офіцерського складу? Я ж знаю, які будуть 

пропозиції, хлопці. Я знаю, чим це завершиться. Віддайте їм ці гроші.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Смотрите, первое. Я думаю, что есть проблема 

совести. И это самая большая проблема. Потому что люди, которые жили на 

этих территориях, не имеют ничего и пошли воевать за Украину. Это первая 

позиция. 

Другие атошники, честь и хвала им, хотя бы могут вернуться домой, 

где они живут. Эту программу, которую мы считаем важной для государства 

со всех точек зрения и с человеческого фактора, и с точки зрения 
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безопасности Украины, чтобы русским показать, что  мы не забыли тех, 

которые воевали за Украину. Мне кажется, что те деньги, которые, мы 

говорим о распределении, когда Минобороны получило из них 5 

миллиардов… 5 миллиардов вы получили. Неужели так тяжело отдать 2 

процента? Не для офицерского состава и не для генералов, со всем 

уважением ко многим из них. Я не понимаю, в чем дискуссия, и почему вы 

начинаете рассказывать мне, зачитывать вот такой  огромный текст для 

красоты.  

Если бы я не заканчивал военное училище и сам не служил 

офицером… 

 

_______________. Я не веду никакой дискуссии. Был задан вопрос, 

почему…  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Без демагогии, без дискуссии, просто любую дату 

корректную, когда мы получим ответ. Нас устраивает любой ответ –  и  

позитивный, и негативный. Мы хотим увидеть ответ, а не рассказки, почему 

мы не можем сделать. Если нужна помощь в написании бумажки, мы вам ее 

окажем. Если нету бумаги, мы вам ее дадим. Просто назовите дату, когда вы 

дадите ответ. 

 

_______________. Це рішення зараз опрацьовується в Мінфіні. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дату назовите, пожалуйста. 

 

_______________. Ми опрацьовуємо всі пропозиції,  всі… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Мы ж не на комсомольском собрании. Дату назовите. 

 

_______________. 20.03… 
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Спасибо. 

 

_______________. До цього числа ми підготуємо проект.  

 

_______________. Тобто я правильно вас зрозумів… (Не чути) 

 

БУРБАК М.Ю. Нам як профільному комітету, перепрошую. Кабміну ви 

даєте також. 

 

_______________. …що ви атовцям перед виборами не даєте змогу 

отримати квартири.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. (Не чути)  

  

БУРБАК М.Ю. Ні, при всій повазі до Мінфіну. Коли треба голосувати 

бюджет, в грудні місяці, ми сидимо і на горло своїй пісні наступаємо. Тому 

що пропозиція комітету була передбачити в бюджеті на цей рік 200 мільйонів 

гривень. Ви що нам дали? 25! Тому що у нас розбалансований бюджет,  МВФ 

не пропустить". Ми це "з'їли" знову.  

Потім, коли ми знайшли гроші, які не використані, ви тепер по другій 

лінії заходите, знову-таки нам розказуєте пісеньку. Я не хочу про це 

говорити.  

Далі. Ми знайшли гроші, у вас залишки. Якщо ви це не хотіли робити, 

ми це зробили. Є ще функція депутатського контролю, ми її будемо 

виконувати. Коли треба голосувати бюджет, ми його голосуємо. Ми просили 

200, дали 25. Добре, ми найшли 73, щоб було 100 і будемо ще 100 просити! 

Так просто "ми з вас не зліземо". Це я просто, щоб ви починали. Бо ми 

будемо просити тоді 175. І вам треба буде потім голосувати. Перше півріччя 
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перевиконання, потім… Ми ще, знаєте що, ми ще до грудня місяця. Ви ще 

нас не списуйте, перепрошую. Ну, я хотів би не сваритися. 

Ми ж не залізаємо в бюджет. Ми знайшли, де можна знайти додаткові 

джерела надходження. Ми ж не стали в позу: нам все одно, знаходьте самі. І 

тут ви знову тормозите нас. І це не лише до Мінфіну, це і до Міністерства 

оборони також. З МВС ми якось домовимось, чесно кажучи. 

Але мене просто дуже бентежить, коли ми виділяємо сумашедші гроші 

– понад 200 мільярдів – це ваші питання. Все одно будуть дивитися, як ви 

ефективно їх використовуєте. Але це є невикористаний залишок минулого 

року. Ну ви точно до цього нічого не маєте. 17-го року. Я можу вам сказати, 

що спецконфіскація – це була позиція "Народного фронту", 1,5 мільярди 

доларів Януковича, які Яценюк знайшов і заарештував. Вони вам з неба 

звалилися. Але коли почали голосувати, я черги не бачив в залі, чесно 

кажучи, коли ділити, я вже побачив чергу.  

Тому давайте не будемо сваритися. У нас наступного тижня комітет. 

Ні, так день народження до цього нічого не має, Олександр Юрійович. Нам 

просто до твого дня народження зроблять подарунок і пришлють проект 

рішення, погоджений, проект постанови, погоджений всіма міністерствами і 

відомствами. Можна це зробити за тиждень? Я  спитав, можна до наступного 

комітету, добре? Це якраз буде 20. Все. 

Дякую.  

 

ГРЕКОВ Н. Николай Греков – участник антитеррористической 

операции из числа вимушено переміщених осіб. Хочу поблагодарить 

Александра Юрьевича, Максима Юрьевича, Евгения Юрьевича и всех 

остальных, да, тех, кто не Юрьевичи, членов комитета. Так случилось.  

Огромное спасибо, что подняли проблему участников АТО с 

оккупированной аннексированной территории. Мне действительно 

непонятна позиция Министерства обороны по той простой причине, что по 

280 Постанове стоять на черзі как кадровые офицеры, так и мобилизованные 
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бойцы, это позволено всем. И я думаю, что на сегодняшний день из тех 1700 

человек – участников АТО, которые стоят на учете и 3,5 тысяч, которые 

зарегистрированы по Украине, где-то 60 процентов – это работники силовых 

структур, а процентов 20 из них – это все-таки військовослужбовці Збройних 

Сил України.  

Я хочу поблагодарить комитет за то, что он для нас делает, и 

обратиться, пользуясь случаем, попросить еще повлиять на Кабинет 

Министров, Министерство оккупированных территорий, чтобы они 

подписали зміни, которые были наработаны и комитетом вашим в том числе. 

Они были приняты 20 февраля и до сих пор не подписаны. Это где добавили 

членов семьи и увеличили детей до 23 лет, которые навчаються у вищих 

учбових закладах.  

Непонятно, почему МинТОТ  забрало проголосованное рішення, і досі 

оно не подписано. Люди умирают… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. …проголосовано рішення? 

 

ГРЕКОВ Н. 20 февраля Кабмин принял рішення внести постанову, 

зміни до 280 Постанови. И до сегодняшнего дня они не подписаны. Сегодня 

на Кабинете Министров… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Давайте так, это, смотрите, это не относится к сути 

этого вопроса. Отдельно потом поговорим. 

 

ГРЕКОВ Н. Хорошо, поэтому я понял.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я исключительно по сути вопроса. 
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ГРЕКОВ Н. И еще прошу комитет разобраться и проверить. Сегодня в 

Киеве ведется более десяти строек на землях Министерства обороны и 

"Укроборонпрома". 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Для этого есть куча… у нас столько 

правоохранительных органов. Пускай занимаются… 

 

ГРЕКОВ Н. Ну, есть ваш комитет. И поскольку вы уже нами 

занимаетесь, прошу все-таки довести это дело до конца.  

И то, что сказал Максим Юрьевич, будете просить еще 100 миллионов, 

к сожалению, на  этот год для забезпечення нужно почти миллиард.  

 

БУРБАК М.Ю. Нет, стоп, стоп! 

 

ГРЕКОВ Н. Нет, Максим Юрьевич, я ж не спорю. Просто я вам скажу 

один пример. Не хочу обижать своих коллег, среди которых есть и участники 

АТО в том числе, но мне бы не хотелось, чтобы на 30-м году, как это сделали 

для афганцев, выделили 200 миллионов для атошников. Вот в этом году 

афганцам в честь 30-летия… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Стоп!  

 

ГРЕКОВ Н. Все, я закончил.  

Спасибо. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Сейчас корабли будут бороздить просторы 

Вселенной. Миллиард, 2 миллиарда… Все хорошо, только один вопрос: а где 

их брать? Мы пока 73 миллиона не можем решить.  

Мы договорились, что к 20 марта мы увидим проект Постанови. 

Правильно я понимаю? И дальше будем обсуждать. И желательно, чтобы 
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этот проект Постанови был уже сразу же согласован со всеми. Я не вижу 

проблематики и я не считаю нужным, что мы должны на повышенных тонах 

на эту тему дискутировать. Это, на самом деле, по сравнению с ними, даже 

говорю, Максим Юрьевич, с теми бюджетами, которые у вас, это капля в 

море. Просто капля в море. И здесь вопрос принимается, в этом случае, 

простым распоряжением начальства, волевым решением. И вся остальная 

дискуссия – это действительно ни о чем, когда начинают зачитывать кучу 

статей и дальше по тексту. Поэтому примите, пожалуйста, волевое решение. 

Спасибо. Заседание комитета закрыто.  

 

 


