
 

 
 

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

 
 

 

Комітет у справах ветеранів та осіб з інвалідністю 
 

 

 

 

ПРОТОКОЛ ЗАСІДАННЯ № 88 
 

 

6 лютого 2019 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., 

заступник керівника секретаріату: Мельничук Н.П., головні консультанти: 

Білошапка Т.І., Бойко Т.В., Степіна І.Г., Синявська І.Р., консультант Хмара С.М. 

 

Запрошені на засідання Комітету: 

Фріз Ірина  

Василівна 

Міністр  у  справах  ветеранів України  

 

Федорович Наталія  

Володимирівна  

заступник Міністра соціальної політики 

України 

Максимчук Олександр 

Олександрович  

завідувач сектору правової роботи Державної 

служби України у справах ветеранів війни та 

учасників антитерористичної операції 

Кучук Руслан  

Миколайович  

заступник директора Департаменту по роботі 

з ветеранами війни та учасниками АТО – 

начальник відділу організаційно-методичного 

забезпечення з питань надання пільг та 
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житлового забезпечення Державної служби 

України у справах ветеранів війни та 

учасників антитерористичної операції 

Портна Наталія  

Вікторівна  

 

державний експерт експертної групи з питань 

житлових субсидій та пільг Міністерства 

соціальної політики України 

Єлізарова Лідія  

Валеріївна  

 

в.о. начальника Управління безпеки на 

транспорті та технічного регулювання 

Міністерства інфраструктури України 

Сізик Світлана  

Олександрівна  

 

головний спеціаліст відділу соціального та 

пенсійного забезпечення  Міністерства 

фінансів України 

Козак Сергій  

Іларіонович 

ГО «Асоціація Ветеранів АТО України»  

 

Бутко Максим  

Валерійович 

Громадська спілка "Асоціація комбатантів 

України" 

Цимбал Валентин  

Володимирович 

Громадська спілка "Асоціація комбатантів 

України" 

Фоміна Олена  

Олегівна  

психолог ГО «Всеукраїнська гвардія 

революції» 

Мельник Роман  

Миколайович 

консультант депутатської фракції Політичної 

партії "Опозиційний блок" 

Бутко Максим  

Валерійович 

Громадська спілка "Асоціація комбатантів 

України" 

Цимбал Валентин  

Володимирович 

Громадська спілка "Асоціація комбатантів 

України" 

Мамонтов Ігор  

Олександрович 

помічник-консультант народного депутата 

України Ю.Шухевича 

Зубрицька Олеся  

Михайлівна 

помічник-консультант народного депутата 

України О.Третьякова 

Васківнюк Сергій  

Миколайович 

помічник-консультант народного депутата 

України М.Бурбака 

Гламазда Олена  

Петрівна 

помічник-консультант народного депутата 

України М.Бурбака 

Тарновецька Леся  

Петрівна 

помічник-консультант народного депутата 

України Г.Загорія 
 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Про обрання секретаря засідань Комітету на десяту  сесію Верховної Ради 

України восьмого скликання  

 Доповідає: Третьяков Олександр Юрійович – голова 

Комітету 
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2. Про проект Закону про внесення змін до Закону України "Про статус 

ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" щодо Єдиного державного 

реєстру ветеранів війни  (реєстр. № 9508, проект н.д. О.Третьякова та ін.) 

 Доповідає: Третьяков Олександр Юрійович – автор 

Супроводжує: Мельничук Наталія Петрівна – 

заступник керівника секретаріату Комітету 

   

3. Про проект Закону про внесення змін до Закону України "Про статус 

ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту " щодо приведення його норм у 

відповідність до рішення Конституційного Суду України від 18 грудня 2018 року    

№ 12-р/2018 (реєстр. № 9428, проект н.д. Н.Королевської та Ю.Солода) 

  

Про проект Закону про внесення змін до Закону України "Про статус 

ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" щодо виконання рішення 

Конституційного Суду України № 12-р/2018 від 18 грудня 2018 року стосовно 

соціального захисту ветеранів війни та осіб, які мають особливі заслуги перед 

Батьківщиною, а також членів їхніх сімей (реєстр. № 9428-1, проект н.д. 

О.Вілкула) 

  

Про проект Закону про внесення змін до Закону України "Про статус 

ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" щодо відновлення пільг у зв'язку 

з рішенням Конституційного Суду України № 12-р/2018 від 18 грудня 2018 року 

та уточнення окремих положень (реєстр. № 9428-2, проект н.д. О.Третьякова та 

ін.) 

 Доповідає: Шамбір Наталія Василівна – керівник 

секретаріату Комітету 

Супроводжує: Мельничук Наталія Петрівна 

 

4. Про проект Постанови про забезпечення відновлення конституційних 

прав учасників війни, осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною та 

осіб, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, 

гарантії їх соціального захисту" від 22 жовтня 1993 року № 3551-ХІІ, у зв'язку з 

прийняттям рішення Конституційного Суду України від 18 грудня 2018 року № 

12-р/2018 (реєстр. № 9429, проект н.д. В.Новинського та ін.) 

 Доповідає: Третьяков Олександр Юрійович – 

голова Комітету 

Супроводжує: Шамбір Наталія Василівна 

 

5. Про пропозиції щодо додаткових джерел коштів для фінансування 

бюджетної програми на забезпечення житлом учасників АТО/Заходів з числа ВПО 

 Доповідає: Третьяков Олександр Юрійович – 

голова Комітету  

Супроводжує: Шамбір Наталія Василівна 
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1. СЛУХАЛИ:  
Інформацію  голови Комітету Третьякова Олександра Юрійовича про 

обрання секретаря засідань Комітету на десяту  сесію Верховної Ради України 

восьмого скликання 

 

ВИСТУПИЛИ: Бурбак М.Ю., Шухевич Ю-Б.Р., Загорій Г.В. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  «за» - 5 (Бурбак М.Ю., Загорій Г.В., Рибчинський Є.Ю.,        

Третьяков О.Ю., Шухевич Ю-Б.Р.), 

                                «проти» - 0,  

                                «утрималися» - 1 (Гаврилюк М.В.). 

 

ВИРІШИЛИ: на десяту сесію Верховної Ради України восьмого скликання 

обрати секретарем засідань Комітету заступника голови Комітету Гаврилюка 

Михайла Віталійовича. 

 

 

2. СЛУХАЛИ:  
Інформацію  голови Комітету Третьякова Олександра Юрійовича про проект 

Закону про внесення змін до Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії 

їх соціального захисту" щодо Єдиного державного реєстру ветеранів війни  

(реєстр. № 9508). 

 

ВИСТУПИЛИ: Бурбак М.Ю., Шухевич Ю-Б.Р., Загорій Г.В., Фріз І.В. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  «за» - 6 (одноголосно), 

                                «проти» - 0,  

                                «утрималися» - 0. 

 

ВИРІШИЛИ: рекомендувати Верховній Раді України проект Закону 

України про внесення змін до Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх 

соціального захисту" щодо Єдиного державного реєстру ветеранів війни   (реєстр.    

№ 9508), поданий народними депутатами України Третьяковим О.Ю.,        

Бурбаком М.Ю., Загорієм Г.В., Шухевичем Ю-Б.Р., Рибчинським Є.Ю. та  

Гаврилюком М.В., за результатами розгляду в першому читанні прийняти за основу і 

в цілому (рішення додається). 

 

 

3. СЛУХАЛИ:  
Інформацію  керівника секретаріату Комітету Шамбір Наталії Василівни про  

проекти Законів: 

- про внесення змін до Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії 

їх соціального захисту " щодо приведення його норм у відповідність до рішення 

Конституційного Суду України від 18 грудня 2018 року  № 12-р/2018 (реєстр. № 

9428); 

- про внесення змін до Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії 

їх соціального захисту" щодо виконання рішення Конституційного Суду України 

№ 12-р/2018 від 18 грудня 2018 року стосовно соціального захисту ветеранів війни 
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та осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, а також членів 

їхніх сімей (реєстр. № 9428-1); 

- про внесення змін до Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії 

їх соціального захисту" щодо відновлення пільг у зв'язку з рішенням 

Конституційного Суду України № 12-р/2018 від 18 грудня 2018 року та уточнення 

окремих положень (реєстр. № 9428-2). 

 

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

 

ГОЛОСУВАЛИ:  «за» - 6 (одноголосно), 

                                «проти» - 0,  

                                «утрималися» - 0. 

 

ВИРІШИЛИ: рекомендувати Верховній Раді України: 

- проекти законів України про внесення змін до Закону України "Про статус 

ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту " щодо приведення його норм у 

відповідність до рішення Конституційного Суду України від 18 грудня 2018 року № 

12-р/2018 (реєстр. № 9428), поданий народними депутатами України Королевською 

Н.Ю. та Солодом Ю.В. та про внесення змін до Закону України "Про статус ветеранів 

війни, гарантії їх соціального захисту" щодо виконання рішення Конституційного 

Суду України № 12-р/2018 від 18 грудня 2018 року стосовно соціального захисту 

ветеранів війни та осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, а також 

членів їхніх сімей (реєстр. № 9428-1), поданий народним депутатом України 

Вілкулом О.Ю., відхилити; 

- проект Закону України про внесення змін до Закону України "Про статус 

ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" щодо відновлення пільг у зв'язку з 

рішенням Конституційного Суду України № 12-р/2018 від 18 грудня 2018 року та 

уточнення окремих положень (реєстр. № 9428-2), поданий народними депутатами 

України Третьяковим О.Ю., Бурбаком М.Ю., Загорієм Г.В., Шухевичем Ю-Б.Р., 

Рибчинським Є.Ю. та Гаврилюком М.В., за результатами розгляду в першому читанні 

прийняти за основу (рішення додається). 

 

 

4. СЛУХАЛИ:  
Інформацію  голови Комітету Третьякова Олександра Юрійовича про проект 

Постанови про забезпечення відновлення конституційних прав учасників війни, 

осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною та осіб, на яких поширюється 

чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 

захисту" від 22 жовтня 1993 року № 3551-ХІІ, у зв'язку з прийняттям рішення 

Конституційного Суду України від 18 грудня 2018 року № 12-р/2018 (реєстр.         

№ 9429). 

 

ВИСТУПИЛИ: Бурбак М.Ю. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  «за» - 6 (одноголосно), 

                                «проти» - 0,  

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

Верховної Ради України про забезпечення відновлення конституційних прав 

учасників війни, осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною та осіб, на 

яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх 

соціального захисту" від 22 жовтня 1993 року № 3551-ХІІ, у зв'язку з прийняттям 

рішення Конституційного Суду України від 18 грудня 2018 року № 12-р/2018 (реєстр. 

№ 9429), поданий народним депутатом Новинським В.В. та іншими народними 

депутатами України, за результатами розгляду в першому читанні відхилити 

(рішення додається). 

 

 

5. СЛУХАЛИ:  
Інформацію  голови Комітету Третьякова Олександра Юрійовича про 

пропозиції щодо додаткових джерел коштів для фінансування бюджетної програми 

на забезпечення житлом учасників АТО/Заходів з числа ВПО. 

 

ВИСТУПИЛИ: Бурбак М.Ю., Загорій Г.В. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  «за» - 6 (одноголосно), 

                                «проти» - 0,  

                                «утрималися» - 0. 

 

ВИРІШИЛИ: підтримати пропозиції Комітету щодо додаткових джерел 

коштів для фінансування бюджетної програми на забезпечення житлом учасників 

АТО/Заходів з числа ВПО. 

 

 

 

Голова Комітету                                                      О.ТРЕТЬЯКОВ     

 

 

Секретар засідання, 

заступник голови Комітету                                   М.ГАВРИЛЮК  


