
СТЕНОГРАМА  

засідання Комітету у справах ветеранів, учасників бойових дій, 

учасників антитерористичної операції та людей з інвалідністю  

17 червня 2016 року 

Веде засідання Голова Комітету ТРЕТЬКОВ О.Ю.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. …здесь вы можете на нас тоже положиться. И мы 

надеемся, что министерство не будет давать тоже популистских законов. Мы 

понимаем, в каком состоянии сейчас страна находится, бюджет страны, ну, и 

так далее, уже не буду этого перечислять. 

Следующее. Просто вам пару вводных расскажу. Как правило, законы, 

которые мы называем комитетскими, такой формы нет: комитетский закон. 

Но ее так себе придумали, то есть все члены комитета, если мы делаем 

законопроект какой-то, все члены комитета у нас его подписывают. И, 

естественно, что мы законы делаем в связке с министерством, дабы потом 

министерство удивленно не увидело какой-либо законопроект, и, еще хуже, 

там Кабинет Министров бы его не подавал в Администрацию Президента на 

ветирование, данного законопроекта. Поэтому хотелось бы продолжить эту 

же практику, которая у нас была: плотная работа с министерством. 

Если хотите что-то добавить, пожалуйста. 

 

РЕВА А.О.  Ну, я хотів би подякувати вам, Олександр Юрійович, за 

запрошення і вибачитися перед членами комітету, що я раніше не був 

присутній на ваших засіданнях. Справа в тому, що я тричі був на засіданні 

комітету Денісової. Вони мене весь час просили, а жінці я не міг відмовити з 

певних причин. Тому що склалося так, що мене попросила Людмила 

Леонтіївна, у нас так склалося, що рік міністра не було в них на комітеті. І 

вони дуже просили, в них дуже багато питань накопичилося. Ми протягом 

трьох засідань там вирішували деякі питання, які раніше не розглядалися. А 

четвертий раз коли ми повинні були бути, ми розглядали питання в РНБО по 
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внутрішньо переміщених особах. І зараз я, до речі, давав брифінг з приводу 

захисту їхніх прав. І вам обіцяю, що я буду обов'язково особисто приймати 

участь в засіданнях комітету, тому що без вашої підтримки, без взаємодії ми 

далеко не підемо. Я прекрасно розумію значення і важливість цієї співпраці. 

Тому я дякую вам за запрошення. Я обіцяю, що в подальшому ми будемо 

зустрічатися з вами регулярно. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Андрей Алексеевич, вам не обязательно каждый раз 

быть присутним на комитете, вы не можете быть одновременно и на 

Кабинете Министров, по средам обычно проходит комитет, и в одном, и в 

другом комитете. Это мы понимаем. Но просто для того, чтобы все 

познакомились, для того, чтобы вы увидели членов комитета, для того, чтобы 

члены комитета с вами ближе познакомились, поэтому вас просил 

присутствовать  на одном из заседаний. Поэтому этот вопрос мы сняли, 

проехали. Переходим к повестке дня.  

Перше питання – про стан реалізації Закону України "Про  внесення 

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

захисту" щодо статусу осіб, які захищали незалежність, суверенітет і 

територіальну цілісність України (номер 292). Законопроект в части  

встановлення статусу інвалідів війни, добровольцям, волонтерам, які 

отримали поранення, каліцтво у зв'язку з участю в АТО.  

Ми на прошлом комитете этот вопрос рассматривали. Пытались найти 

какое-то взаимодействие между Минсоцполитикой и Министерством 

охороны здоровья. Все друг на друга футболили этот вопрос. И мы дали 

какой-то срок для того, чтобы все-таки решили, кто чем занимается.  

 

_______________.  Дійсно, ми попросили Прем'єр-міністра, щоб він…  

 

РЕВА А.О.   У мене є питання. А в чому там проблема взагалі? В 

принципі в Законі про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту 
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навіть в редакціях, які були до АТО, в разі, якщо людина отримувала просто 

поранення внаслідок дій вибухових пристроїв, даже які залишилися ще з 

часів війни, і цей наслідок з'ясовувалася, причинно-наслідковий зв'язок 

……………., вони получали статус інваліда війна. А в чому проблема по 

волонтерам? Вони незалежно від того, в бойових діях вони приймали чи ні, 

що вони мають бойове поранення, в принципі це є підставою для 

сьогоднішнього МСЕКа і без  додаткових інших підстав встановлювати 

такий причинно-наслідковий зв'язок. Яка проблема?  

 

ШУХЕВИЧ Ю.Р. Я вам скажу, пане міністре. Дивіться, дуже часто ми 

стикалися з такою проблемою. Людина дістала важке поранення на фронті в 

результаті вибуху міни і так дальше, а йому пишуть: інвалідність в результаті 

загального захворювання.  

 

РЕВА А.О.   То це ж незаконна дія. 

 

ШУХЕВИЧ Ю. Незаконна, але пишуть. І коли, от, слухайте. Конкретно 

людина, він має учасника бойових дій. Бо він, по-перше, він взагалі 

військовий, він до того був військовий. Не служив. Його туди покликали 

якраз як спеціаліста по розмінуванню. Ну, і бачите, що сталося. Що людина 

осталась сліпа, весь начинений тими осколками. Але йому пишуть, що в 

результаті інвалідність наступила в результаті загального захворювання. Ну, 

це, кажуть, що отак у них прийнято. 

От, чому отут була мова, що ці два міністерства, ваше і Міністерство 

охорони здоров'я повинні якось ту справу полагодити. 

 

_______________.  Зараз я дам текст, там, де написано це. Що досі не 

внесли причини інвалідності. 
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_______________. "Інвалідність з дитинства, поранення, контузія, 

каліцтво, одержані під час захисту Батьківщини, виконання обов'язків 

військової служби, службових обов'язків". Ну, це так, як раніше було.  

 

_______________. А нове формулювання не написали, бачите? Там 

пишеться, що ця причина досі в положенні не…. 

 

_______________. Значить, давайте я зараз зазначу, і ми дуже швидко 

подамо відповідний нормативний документ в Кабмін, і закриємо це питання. 

І не будемо морочити голову. 

 

_______________. Так, це положення Кабінету Міністрів. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Понимаете, что этот вопрос достаточно социально 

такой, видный, чувствительный, да, спасибо… Он социально 

чувствительный. Мы не говорим, что это, может быть, не массовый случай, 

но это нужно упорядочить. Потому что, действительно, один-два человека, а 

потом все СМИ рассказывают про одного, два человека. И из этого делается 

достаточно большой такой. 

 

_______________. Проблему. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Проблему. Поэтому на это нужно отреагировать и 

подготовить соответствующие документы. 

 

_______________. Положення 2009 року номер 1317, внести зміну: 

"поранення під час антитерористичної операції". Все… 

 

_______________. Це дві секунди роботи. 
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ГОЛОВУЮЧИЙ. На самом деле, действительно, две минуты работы и 

это Кабмин примет моментально. Есть Министерство охороны здоровья? 

Будь ласка. 

 

ПЕРЕПЕЛИЧНА Р.Я. Перепелична Рената Ярославівна, відділ медико-

соціальної експертизи. Справа в тому, що внесення змін в 1317 тієї причини 

інвалідності Мін'юст просить обгрунтувати, на підставі яких документ буде 

надаватись цей статус перш за все. 

 

РЕВА А.О.  Факт поранення. 

 

ПЕРЕПЕЛИЧНА Р.Я. А хто встановить? 

 

РЕВА А.О.  Який встановлюється тут же експертизою. Тому що це 

вогнепальне поранення, його встановити експертиза може. Які питання? Що 

це потрібно? 

 

ПЕРЕПЕЛИЧНА Р.Я. Одну хвилиночку. Я розумію, це все емоції. Але 

ми повинні працювати в рамках законодавчого поля. 

 

РЕВА А.О.  Давайте, я цим займусь, ми розберемося. 

 

ПЕРЕПЕЛИЧНА Р.Я.  Факт встановлення поранення, наприклад, на 

Майдані встановлює міжвідомча комісія, яка створена і затверджена 

Постановою Кабінету Міністрів, при Револіції Гідності була створена 

міжвідомча комісія для факту встановлення поранення мирного населення. 

Тобто волонтери, добровольці, підприємці, медики і всі решта, які 

забезпечували проведення антитерористичної операції, так само повинна 

бути створена комісія.  
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РЕВА А.О.  Можна, я вам задам просте питання. Коли він получив 

поранення, де він далі лікувався? 

 

_______________. В госпіталі. 

 

ПЕРЕПЕЛИЧНА Р.Я. По-різному. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Абсолютно верно. 

 

РЕВА А.О.  Обставини поранення госпіталь встановлює? Встановлює. 

Факт, у нього посвідчення волонтера є? Є. Що вам ще треба? 

Все, давайте припинимо цю дискусію. 

 

_______________. Ні, так те, що закон ми прийняли… 

 

ПЕРЕПЕЛИЧНА Р.Я. Будь ласка, розробляйте новий… 

 

РЕВА А.О.  Ну, понятно, все ясно. Ми розробимо, добре. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Андрей Алексеевич, и вот поэтому мы хотим, чтобы 

вы этим вопросом занялись и чтобы это было снято.  

 

РЕВА А.О. Хорошо. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Потому что, если это не на фронте, тоже будет 

понятно, что это не на фронте, если он там где-то… 

 

РЕВА А.О. Я зрозумів. 

 

_______________. …пенсія мінімальна. Самі розумієте. 
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РЕВА А.О. Питань нема. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. И в комитет идет очень много обращений по этому 

вопросу, надо решить его. Спасибо, переходим ко второму вопросу.  

Про проект Закону про схвалення доктрини соціального захисту та 

психологічної реабілітації осіб, які постраждали під час виконання обов'язків 

військової служби (службових обов'язків) в Україні (регистрационный 4600). 

Урядовий законопроект.  

 

_______________. …Для меня это нонсенс, честно. Закон про 

схвалення. Ну, если процедура требует, будем схвалювати. 

 

_______________. (Не чути)  

  

_______________. …Доктрина, це є доктрина. А ми приймаємо закон 

про схвалення… 

 

_______________. Это ж процедурный вопрос. 

 

РЕВА А.О.  Я вам скажу, розумієте, в чому проблема, почему його 

треба схвалити? Потому что у нас часто плутають поняття часто плутають 

поняття санаторно-курортне лікування і психологічна реабілітація.  

 І у нас дуже багато проблем зв'язаних з тим, що нам гроші виділяються 

під психологічну реабілітацію на Державну службу у справах ветеранів, а 

вони фактично використовують на санаторне лікування причому таким 

чином, що потім сюжети нам по телебаченню видають як воїнів АТО замість 

того, щоб займатися психологічною реабілітацією, ну, тримають в таких 

умовах, що просто це жах. Ну, це наші внутрішні проблеми, ми розберемся. 

Так от, коли це буде доктрина, ми на підставі цієї доктрини будем, розробим 
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відповідні нормативні документи, разом з Міністерством охорони здоров'я, 

які чітко розведуть, що таке психологічна реабілітація і що таке санаторно-

курортне лікування, з тим, щоби не плутати ці два поняття і чітко мати 

критерії по яким ми це здійснюємо. От і все. Тому в даному випадку це дуже 

корисна річ.  

 

БУРБАК М.Ю.  Пане міністре, це відсторонене питання. Але до мене 

дуже багато звертаються на окрузі стосовно того, що, якщо іде реабілітація 

або санаторне лікування і на всіх не хватає путівок. І коли ідуть за свій 

рахунок, то їм відшкодовується лише вартість… 

 

РЕВА А.О. . Це самостійне лікування.  

 

БУРБАК М.Ю. Да.  

 

РЕВА А.О. А там скільки, 400 гривень? 

 

БУРБАК М.Ю.  300-400 гривень, це ж смішно. 

 

 РЕВА А.О.  Я знаю.  

 

БУРБАК М.Ю. Я написав листа, щоб принаймні… А вартість десь в 

середньому 4-5 тисяч гривні. Розумію, що грошей, 5 тисяч гривнів немає, 

десь 1,5-2 тисячі якби відшкодовували було би добре.  

 

РЕВА А.О.  Значить, я вам відповім, пане Максим Юрійович, таку 

ситуацію.  

У нас по чорнобильцям діє наступний принцип або ми його 

забезпечуємо путівкою або він забезпечується санаторно-курортним 

лікуванням шляхом укладання трьохсторонньої угоди, укладає управління 
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соціального захисту населення. Він пише заяву, каже, хочу їхати туди. 

Укладається договір, він заклад і управління, там встановлена сума на цей рік 

4800. Якщо вартість лікування більша він доплачує. Якщо менша значить 

меншу суму перераховують. Так от у нас в минулому році, я по Вінниці 

скажу, 92 відсотки чорнобильців всі були забезпечені санаторно-курортним 

лікуванням. Але ці кошти ми не централізовано закуповували путівки, а 

віддали внизу і от саме так треба зробити і тут визначивши вартість скільки 

людина має право в межах якої суми, він тоді сам визначить в який 

санаторій, да, в який час поїхати і так дальше. Абсолютно. 

 

БУРБАК М.Ю.  Запишіть, будь ласка, якщо можна. Це було б дуже 

слушно, щоб розробили і нам би надали. Це просто дозволило б нашим 

хлопцям з АТО, які за свої гроші їздять в санаторії. Тому що 400 гривень – це 

знущання, вони навіть їх брати не хочуть. А якщо є механізм, це було б 

супер. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ну да, это то, что Максим Юрьевич говорит,  во 

фракции БПП более 80 мажоритарщиков, которым тоже это необходимо… 

 

БУРБАК М.Ю.  ………… ми узгодили, вирішили, і це буде досить 

нормально, позитивно. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Для мажоритарных депутатов… 

 

РЕВА А.О.  Єдине, що треба зробити, ви знаєте, колеги… Ні-ні, Бог з 

ним, з бюджетом. Гроші можна знайти. Треба прописати отак, як записано в 

Законі про статус чорнобильців. Отам через кому, там не просто санаторно-

курортне лікування, а там прописано, як це робиться. Отам цю строчку треба 

написати, виписати так, як у нас в Законі про чорнобильців.  

(Загальна дискусія) 
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_______________. Підготуйте, будь ласка. Чому на наступному ……… 

комітету, ми можемо на наступному комітеті його розглянути і винести в зал. 

Так буде нормально? 

 

_______________. Да. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Только согласуйте с министерством, чтобы точно 

было правильно… каждая запятая была правильно выписана. И мы тогда 

быстро в зал. 

…… мы часто можем пускать законы, не обязательно через Кабинет 

Министров, потому что это процедурно долго. Пожалуйста, говорите. 

 

РЕВА А.О.  Вот я вам скажу, Александр Юрьевич. Вчера вот, мне 

очень жаль, что вчера не приняли два закона, не внесли в порядок дня, они 

касались как раз инвалидов-шахтеров. И оба, кстати, депутатские были, это 

не кабминовские были законы. Один был закон Папиева, он предусматривал 

снятие запрета на пересмотр регрессов. Когда в 2014 году принимался 76 

закон, остановили перерасчет регрессных выплат шахтерам. Анекдот в чем 

заключается? Этот фонд "Від професійних захворювань і трудового каліцтва" 

расщепление ЕСВ делали еще до войны. Соответственно, когда началась 

война, АТО, кошти в цьому фонді є, тому що основна частина регресників 

залишилась на непідконтрольній території, там накопичились гроші, які 

керівництво фонду вирішило витратити не понятно куда, тому що вони вже 

цілий рік… ми не можемо їх об'єднати. Тобто і була можливість ці гроші 

взяти з фонду, 500 мільйонів і віддати шахтарям. І друге – це зробити так, 

щоб ці гроші нікуди не пішли на ліво. Тобто два законопроекти, другий був 

Людмили Леонтіївни Денісової, законопроект 4781. Тобто, якби ми вчора їх 

прийняли, ми б це питання уже розв'язали. Я би вас дуже просив би  

підтримати ці два законопроекти, коли їх будуть вносити наступного разу.  
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_______________. … коли знімемо питання по спецконфіскації, думаю, 

що за два тижні ми домовимося і на наступний пленарний тиждень буде … 

 

РЕВА А.О.   Я вчора приїхав… я просто, щоб ви знали, я вчора приїхав 

у міністерство, у мене три дні там були шахтарі, інваліди, ми з ними 

говорили. Я прийшов до них, а вони кажуть, ви нічого не кажіть ми все 

бачили. Вони взяли зібрались і поїхали, ми, каже, через два тижні, пєшим 

порядком в Київ придем. Так що ми їх будемо зустрічати з короваєм… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. К сожалению… 

 

_______________. Шахтарі-інваліди прийдуть пєшим порядком, чесно 

говоря… 

 

РЕВА А.О.  ...этот пеший порядок… 

 

_______________. (Не чути)  

  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Андрей… смотрите, в парламенте такие 

политические органы часто бывают многие вещи, которые связанные, в 

первую очередь,  с политикой. Это первое. Второе. Знаете, у нас все-таки по 

поводу законопроектов "Оппозиционного блока", когда они вносятся, у 300 

человек внутри парламента наступает автоматическая рефлексия. Я не 

говорю, что это хорошо, но это факт. То есть, когда у нас по данному плану 

идут, когда мы смотрим, что это "Оппозиционный блок", убедить, например, 

на фракции, даже если это хороший закон, очень тяжело. Поэтому здесь 

нужно как-то пытаться, я понимаю, что это не конструктив… 
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_______________. … А Папієв узгодив з Денісовою позицію, він 

сказав, не вопрос…(Не чути)  пусть будет законопроект Денисовой,  он 

говорит,  я даже … он не будет, во-первых, он даже выйдет, он сказал, я 

выйду попью кофе… так, что там все нормально. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Договорились.  

 

_______________. Мы провели работу. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Третє питання по проекту закону по внесенню змін 

до деяких законодавчих актів України щодо зайнятості інвалідів. 

Законопроект 4578, урядовий, доповідає міністр. (Вимкнено мікрофон) 

  

_______________.  Не може бути підтримано з таких причин. Ой, я 

вибачаюсь… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Це той? Хорошо, ладно. А посмотрите, что Минфин 

написал. Сейчас проверим, что Минфин написал. Підтримується, да? Ну, 

хорошо, ладно, в этот раз пролезло.  

Да? Будь ласка. Какие есть предложения по данному законопроекту? 

 

_______________. А там же є альтернативні. Може зразу розглянемо?  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Давайте.  

 

_______________. Є? Нам просто цікаво почути, чому завалили наш 

закон, а тепер… Пам'ятаєте, Журжій якраз виступив і через виступ Журжія, і 

Кужель, пам'ятаєте, Олександре? 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Да-да. 
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_______________. Дозвольте мені, будь ласка.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка. Пожалуйста. Давайте, министр здесь 

сидит. Давайте, вот мы, нам не так долго осталось. 

 

ГРИЦЕНКО О.П. Доброго дня! Мене звати Гриценко Олена Павлівна. 

Я помічник-консультант народного депутата Журжія Андрія Валерійовича. 

Хочу в першу чергу вибачитися за Андрія Валерійовича. Він просив передати 

вибачення, що він не зміг бути присутнім, тому що на даний момент 

знаходиться на зустрічі в Міністерстві фінансів. І на жаль, оскільки комітет 

планувався на середу, а потім перенісся на п'ятницю, у нього вже була на 

п'ятницю запланована зустріч. Тому він дуже вибачається і попросив мене. 

Так от, по суті законопроекту. Ми повністю підтримуємо позитивні 

моменти урядового законопроекту, ми їх також включили в свій 

законопроект. Але є ряд питань, які даним законопроектом не врегульовані. І 

ми його пропонуємо в нашому альтернативному. А саме: в першу чергу ми 

пропонуємо звільнити роботодавців від сплати адміністративно-, 

адміністративно-господарських санкцій, якщо ними не виконані нормативи 

робочих місць по працевлаштуванню інвалідів з підстав, які від них не 

залежали. Якщо вони вжили всіх необхідних заходів для того, щоб виконати 

нормативи, але, на жаль, не змогли, до них не направили необхідну кількість 

інвалідів, не прийшли на співбесіду інваліди і вони не змогли виконати цей 

норматив, санкції до них не застосовуються. Для того, щоб запобігти 

зловживання ми пропонуємо умови, які має виконати роботодавець, чотири 

умови в сукупності кожна з них має бути виконана тільки тоді вони 

звільняються від сплати. Це, по-перше, вони мають створити ці робочі місця. 

По-друге, повідомити відповідні органи державної служби занятості про те, 

що місця створені і вони чекають на працівників. По-третє, вони мають 

розмістити відповідні оголошення в засобах масової інформації, тобто це 
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може бути мережа інтернет, друковані засоби масової інформації, будь-яких. 

І, по-четверте, протягом відповідного звітного року не мають бути жодних 

встановлених порушень з боку роботодавця, які полягають у порушенні прав 

інвалідів на працевлаштування, тобто відмови роботодавця працевлаштувати 

інваліда, який прийшов до них працевлаштовуватися.  

Поясність чому ми пропонуємо такі умови, тому що на даний момент 

законодавством передбачено, що роботодавець має саме створити робочі 

місця та працевлаштувати інвалідів, але він не зобов'язаний ходити і шукати 

інвалідів і це обов'язок держави, держави направити інваліда на 

працевлаштування. Створити для нього необхідні умови. Обов'язок держави 

створити умови для роботодавця, щоб він був зацікавлений 

працевлаштовувати інваліда, створити сприятливі умови на ринку. З цього 

приводу хочу зазначити, що, як ми отримали безліч відповідей на депутатські 

звернення, що це з приводу статистичних даних. І в свою чергу Фонд 

соціального захисту інвалідів зазначає, що на даний момент 

працевлаштування інвалідів на низькому рівні саме через незабезпеченість 

інфраструктури необхідної для інвалідів, незабезпеченість підвищення 

їхнього кваліфікаційного, професійного рівня, це обов'язок держави, а не 

роботодавця. Виходить, що наш обов'язок держави забезпечувати соціальні 

гарантії для інвалідів, а він перекладає свій обов'язок на роботодавця.  

 

______________. (Не чути) 

 

 ГРИЦЕНКО О.П. Це зрозуміло. Але виходить так, що держава 

перекладає свої обов'язки на роботодавців, тобто роботодавець має ходити, 

шукати… Можна я закінчу. Я дуже вас прошу.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Давайте… в регламенте, хорошо? 

 

ГРИЦЕНКО О.П. Добре. 
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Я хочу з цього приводу зазначити в першу чергу, що ця позиція 

підтримана Верховним Судом України, судова практика йде по цьому шляху, 

що роботодавець не зобов'язаний шукати інвалідів. Якщо він створив робочі 

місця і він хоче їх працевлаштувати… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Вы уже говорили… 

 

ГРИЦЕНКО О.П. Наступним моментом, який є дискримінаційним, на 

нашу думку, є те, що адміністративно-господарські санкції не сплачують 

державні підприємства, тому що в нас всі форми власності є рівними, і 

відповідно, якщо в нас встановлені нормативи, їх мають виконувати всі. 

Якщо вони не виконані, всі мають сплачувати адміністративно-господарські 

санкції, а не лише приватний сектор. Виходить, що фактично, звільняючи від 

обов'язку сплати санкцій, ми звільняємо, по суті, державні підприємства 

обов'язку працевлаштовувати інвалідів. Тому ми пропонуємо цю норму 

виключити, щоб санкції сплачували всі. 

Також ми пропонуємо створити реєстр інвалідів, які потребують 

працевлаштування. Тому що зараз бюрократична процедура стати на облік як 

особа, яка є безробітною, змушує багатьох інвалідів просто не звертатися до 

відповідних державних служб зайнятості. І вони відповідно позбавлені 

можливості на працевлаштування. Тому ми пропонуємо створити реєстри, в 

які будуть вноситись всі інваліди, які потребують працевлаштування, по 

простій процедурі. І відповідно даною інформацією буде володіти Державна 

служба зайнятості, і це спростить процедуру направлення на 

працевлаштування. тому що, за даними статистики, наприклад, в 2015 році 

роботодавцями було створено 27 тисяч робочих місць, з них Державною 

службою зайнятості було направлено на працевлаштування лише 11 тисяч 

інвалідів. Виникає питання: чому? Хоча у них було зареєстровано 46 тисяч 

інвалідів. 
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І наступний момент, який ми також пропонуємо, - це надати 

можливість Фонду соціального захисту інвалідів самостійно визначати 

розмір адміністративно-господарських санкцій. Якщо такий розмір не 

визначений роботодавцем і не сплачений у відповідний строк, Фонд 

соціального захисту інвалідів самостійно його визначає і відповідно стягує ці 

штрафні санкції. Так само і Державна служба зайнятості під час проведення 

перевірки, якщо вона встановлює факт невиконання нормативів, вона 

зазначає про це в своєму акті і передає інформацію Фонду соціального 

захисту інвалідів. 

Ну, і також ми пропонуємо збільшити строк, можливий строк для 

стягнення цих адміністративно-господарських санкцій до трьох років. 

Оскільки це загальний строк в принципі позовної дальності, вбачається за 

доцільне збільшити цей строк.  

Враховуючи ці всі обставини я, ми пропонуємо прийняти, дуже 

просимо прийняти законопроект альтернативний. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Да, пожалуйста. 

 

_______________. Я думаю, що його треба назвати: "Про способи 

уникнення обов'язку працевлаштування інвалідів з боку роботодавців". Це 

було б чесно, відкрито, так би зразу і називався.  

Скажіть, будь ласка, з вашої точки зору, нема принципової різниці між 

працевлаштуванням звичайної людини і інваліда? 

 

ГРИЦЕНКО О.П. З моєї? 

 

_______________. З вашої точки зору. Тобто в принципі, в принципі, 

що проста людина, що інвалід –  вони повинні на однакових засадах мати 

підстави для… правильно? Тобто ви не визнаєте, що ці люди з особливими 
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потребами і не можуть конкурувати на рівних на ринку праці? Це ваша 

позиція? 

 

ГРИЦЕНКО О.П. Вони, звичайно, мають особливі потреби. 

 

_______________. Так. 

 

ГРИЦЕНКО О.П.  Але, якщо держава створює тиск, фінансовий тис на 

бізнес, вона не забезпечує працевлаштування інвалідів, вона просто 

стимулює роботодавців якраз шукати шляхи уникнення, обходів цих норм. 

 

_______________. І ви вирішили їм допомогти в цьому процесі? 

 

ГРИЦЕНКО О.П. Тому що, якщо держава штрафує, незалежно від того, 

що роботодавець, ходив, шукав, не знайшов, все одно держава штрафує 

роботодавців, він не буде зацікавлений працевлаштовувати інвалідів. 

 

_______________. Ще таке питання можна вам задати? Звичайно, він, 

коли, коли будуть у нього санкції, він тоді буде зацікавлений. А якщо він 

уникатиме санкцій, він ніколи не буде зацікавлений. Але у мене до вас 

просте ще питання. От, ви там назвали цифру, що ви 27 тисяч робочих місць 

для інвалідів створили, а держава направила тільки один. Це я правильно 

зрозумів? 

 

ГРИЦЕНКО О.П. Так.  

 

_______________. Так. А що, ваші роботодавці виключно через 

Державну службу зайнятості наймають людей? Ану, давайте, цю статистику 

теж нам скажіть, скільки у вас Державна служба зайнятості направила, ви 

працевлаштували, і скільки ви взяли самі? Тоді ми порівняємо ці дві цифри. 
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ГРИЦЕНКО О.П. …цікавитесь статистикою… 

 

_______________. То давайте перестанемо демагогією займатися! 

 

ГРИЦЕНКО О.П. Статистика за 2014 рік Фонду соціального захисту 

інвалідів, де зазначено, що кількість робочих місць за 2014 рік, яка мала бути 

створена роботодавцями, складає, складала 338 тисяч. З них за цей 2014 рік… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Хорошо.  

 

ГРИЦЕНКО О.П.  Тобто роботодавці не ухиляються, вони… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я понял. 

 

ГРИЦЕНКО О.П. Вони йдуть назустріч. Держава повинна піти 

назустріч роботодавцям. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ну, это долгая дискуссия будет. Смотрите, здесь на 

каком-то из комитетов были тоже представители Фирташа, говорили, что им 

не нужно людей устраивать на работу, инвалидов. Точно так же находили 

аргументы. В принципе, то же самое. 

Смотрите, я вам рекомендую одно, честно. Вот пускай господин 

Журжий придет поработает в комитете, повстречается с инвалидами, с 

громадскими об'єднаннями и с ними проведет такое-то время. И, может, 

после этого мировоззрение немножко поменяется. Я вам честно это говорю. 

А если брать политически – это я говорю по стенограмму, - было бы неплохо, 

чтобы фракция "Самопомич" все-таки хоть одного человека делегировала в 

комитет, хоть одного, не в бюджетный, не в бюджетный. (Загальна дискусія) 
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 Ну, он же списочником и это самое… Ни в бюджетный, ни в 

транспортный, ни в экологический, а в этот. И тогда была бы нормальная 

дискуссия. Я это говорю под стенограмму, это же не вам сказано конкретно. 

Пан Юрий. 

 

ШУХЕВИЧ Ю.Р. От ви кажете, що держава повинна забезпечувати 

умови праці. Так що, ви вважаєте, що держава повинна у вас на фабриці, 

скажімо, спинальникам пандуси влаштовувати? 

 

ГРИЦЕНКО О.П.  Я вибачаюся, ще раз. 

 

_______________. Пандуси спинальникам. То держава зобов'язана 

влаштувати на вашій фабриці чи заводі… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Например, на Дарницком фармзаводе. 

 

ГРИЦЕНКО О.П.  На приватних – ні, але, наприклад, муніципальний 

транспорт. 

 

ШУХЕВИЧ Ю.Р. Ні, це є питання друге. Але ви сказали, що умови 

повинні… Це є обов'язок держави. 

 

ГРИЦЕНКО О.П. Умови інфраструктури – це обов'язки держави. 

Умови конкретного підприємства –  це є його обов'язки, це безпосередньо. 

 

ШУХЕВИЧ Ю.Р. Ні, про інфраструктуру ми говорити не будемо 

міську: доступ до міських автобусів, маршруток, трамваїв, дальше до 

кінотеатрів, поліклінік, урядових установ. Ми в даному випадку не про 

урядові установи, не про суди говоримо, а говоримо про виробництво як 

таке. 
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ГРИЦЕНКО О.П.  Ні, звичайно, підприємець… 

 

ШУХЕВИЧ Ю.Р. По ваших словах виходить… 

 

ГРИЦЕНКО О.П.  Я казала про інфраструктуру в першу чергу… Як 

інвалід може працювати, наприклад, на інвалідному візку, працювати, їздити 

в інший кінець міста, якщо він не може… 

 

______________. Наводжу вам приклад зразу. Іра Іванюш, яка була в 

нас на комітеті. Коледж, який пан Юрій є голова наглядової ради 

олімпійської, зробив пандус, зробив їй робоче місце, вона зараз там працює і 

те, що ми говорили, що… 

 

______________. (Не чути) 

   

______________. Все спеціально під неї то все зробили для неї, знаючи 

те все…  Без очей… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  (Не чути) 

  

______________. Ну, дуже проста ремарка. Ви говорите про обов'язки 

держави. Обов'язок держави –  зареєструвати підприємство яке буде потім 

виконувати закони. А от саме підприємство має виконувати закон, це його 

обов'язок. Є закон, за яким інвалідам має бути видано все, що…  

Це знаєте, ви лобіюєте, скажімо так, інтереси зовсім іншої верстви 

населення.  

 

______________. (Не чути) 
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______________. Та як не платити. Да.  

 

ГРИЦЕНКО О.П. Ми не лобіюємо ніяких інтересів… 

 

______________. Це абсолютний лобізм.  

 

ГРИЦЕНКО О.П. …компромісність держави і бізнесу.  

 

______________. Відкрити своє серце роботодавцю, повірити в Бога і 

забезпечити інваліда місцем робочим.  Дякую.  

 

______________. … ничего не делает, платит деньги и живет спокойно. 

Или он сам, чтобы не платить деньги выполняет еще работу по поиску. Суть 

вашего закона на самом деле меня немножко, мягко говоря, удивляет, 

удлинение поиска, чтобы спрыгнуть с санкций. Ну, может надо как-то 

поднять, простите, одно место и найти.  

А теперь у меня вопрос собственно к продолжению вопроса Евгения. 

Скажите, пожалуйста, а в каком секторе экономики у нас заняты 

предприниматели которые, ну, настолько заняты, что даже не могут сами 

через свой отдел кадров, либо …… агентство, либо свой ……. отдел, найти 

людей с ограниченными возможностями? В каком секторе? Хочу просто 

понять.  

 

ГРИЦЕНКО О.П. Я не можу вам сказати, в якому конкретно. Мені 

здається, що це у всіх секторах.  

 

______________. Вот вы ответьте с автором на этот вопрос, в каком 

секторе. Потому что собственно будучи членом, в том числе и различных так 

сказать федераций производственных, у меня таких сигналов точно не было. 

Ушел с предприятия два года назад в депутатство, вряд ли что поменялось. 
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ГРИЦЕНКО О.П.  А якщо би реально в даному районі немає необхідної 

кількості інвалідів, багато підприємств… 

 

_______________. Таких районів не існує… 

 

_______________. Как правило трамвайный автобусный маршрут 

пересекает территорию минимум двух районов в любом городе, простите. 

Просто, ну просто… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. К сожалению, у нас количество инвалидов в стране 

не уменьшается. К сожалению и нет пока перспективы, чтобы уменьшалось 

количество инвалидов. Давайте принимать решение, если министр хочет что-

то добавить… 

 

РЕВА А.О.  Я просто хочу звернути увагу на одну  річ. Ми, до речі, це 

була ініціатива вашого керівника, я так понімаю,  народного депутата 

Журжія, про зниження ЄСВ?  

 

_______________. Так, то він якраз лобіював. 

 

РЕВА А.О.  До речі, і в результаті цього у нас сьогодні дефіцит 

Пенсійного фонду 145 мільярдів гривень, було 80, стало 145. Тобто 

подарували за рахунок ЄСВ 65 мільярдів гривень. Я розумію, що це 

нормальна акція в тому плані, щоб знизити податкове навантаження. Єдине, 

що було не правильно, що думали, що зразу все заплатять, і ми  Поки що з 

тіні  не вийшло… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Как не платили так и не платят… 
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РЕВА А.О.  Можливо вийдуть, я не знаю, я не сперечаюсь, я не 

економіст, але я б вас дуже просив, я бачу, що ця тенденція як зробити так, 

щоб зняти обов'язки  з певної категорії наших громадян по відношенню до 

інших громадян.  Вже завдяки таким пропозиціям зняли обов'язок по сплаті 

ЄСВ і ми сьогодні маємо дефіцит Пенсійного фонду. Зараз, якщо ми цей 

закон підтримаємо, ми ще одну верству населення, відповідальність за неї 

знімемо з цієї ж категорії людей, які в принципі не самі бідні і не самі 

нещасні, повірте мені. Ми оподаткували на мільярд 800 пенсії свого часу, 

забравши у пенсіонера, а 65 мільярдів віддали бізнесу… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Подарили. 

 

РЕВА А.О. … вибачте. Це не зовсім справедливо, не правильний 

підхід. А с тени так никто и не вышел… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Так и бизнесу не отдали…  

Пожалуйста, давайте, ваше слово и … 

 

_______________. Я помічник Журжія ……..… Стосовно вашого… 

(Вимкнено мікрофон) 

 

РЕВА А.О.  Послухайте, я жодного разу ніде ніколи не сказав, що ми 

будемо повертати ставку… пропонувати повернення ставки ЄСВ. Двічі в 

одну річку увійти не можна, ми вже маємо іншу реальність соціально-

економічну і спробувати відіграти ситуацію ні до чого хорошого не приведе. 

Я просто хочу сказати, що ми опинилися в цій ситуації завдяки таким 

революційним змінам. І коли ми хочемо ще якісь зробити, повинні 

прорахувати можливі наслідки, більш глибоко, а не просто покладатися на те, 

що все у нас стабілізується. Не стабілізується і сьогодні в цих умовах знімати 
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відповідальність роботодавців за інвалідів – це злочин, в нинішніх умовах,  

вибачте на слові. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Проект Закону про внесенню змін до деяких 

законодавчих актів … вибачте, пройшли. Про проекту Закону про внесенню 

змін до Закону України "Про статус ветеранів війни гарантій соціального 

захисту" щодо відновлення пільг (реєстраційний номер 4143) Королевської.  

Немає нікого від Королевської? Добре. Міністерство соціальної 

політики, пане міністре.  

 

РЕВА А.О.  Пільги про які мова йде на сьогоднішній день враховуючи 

той рівень комунальних тарифів, які є, тим ветеранам війни, я маю на увазі це 

мова йде про учасників війни, які мають пільгу 50 відсотків, вони фактично 

перекриті  сьогодні субсидією на 100 відсотків ті хто мають невисокі доходи. 

Вони сьогодні отримують субсидію і фактично пільга поглиналася 

субсидією, а сьогодні фактично, коли субсидія призначається без пільги вона 

більша ніж пільга, яку б вони могли зараз повернути. Вона їм матеріально не 

потрібна. 

Що стосується проїзду, то практично сьогодні всі учасники війни – це 

люди, яким за 70 років. Учасники війни, вони вже всі пенсіонери за віком, 

або по інвалідності, вони всі користуються пільгами на проїзд відповідно до 

354 і 555 постанови. Тому практична користь від цього повернення нульова.  

Крім того, якщо ми повертаємо, ми ж повинні передбачити 

відшкодування цих пільг, а у нас сьогодні навіть існуючі пільги на проїзд в 

сумі 2 мільярди не відшкодовуються. Тому міністерство вважає, що, а) це 

недоцільно, а, по-друге, це неможливо з огляду на фінансову ситуацію. 

 

_______________. (Не чути)  

  

_______________. (Не чути)  
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ГОЛОВУЮЧИЙ.  Будь ласка,  представтесь тільки.  

 

БОЧКОВЕЦЬКИЙ В.М. Бочковецький Володимир Миколайович, 

директор Департаменту безпеки на транспорті Мінінфраструктури.  

Ми також не погоджуємося з таким варіантом законопроекту оскільки 

відразу не передбачаються відповідні кошти на відшкодування витрат на 

пільги і без передбачення в державному бюджеті, або місцевих бюджетах цих 

відшкодувань неможливо  виконати ніяким чином. І на сьогодні, якщо 

подивитись по нашим підприємствам, та ж сама "Укрзалізниця", яка надає 

пільги… пільгові перевезення здійснює, за п'ять останніх років недоотримала 

більше 2 мільярдів гривень. І відшкодування десь на рівні 28-33 відсотків. 

Про автомобільний транспорт я взагалі мовчу, в якому стані автомобільні 

перевезення і ми чуємо, що є відмови в перевезенні пільгових категорій 

пасажирів. Тому вважаємо, що такий варіант законопроекту є недоцільним, а 

взагалі наша позиція така, що треба впроваджувати адресну грошову 

допомогу. Про це не одноразово міністерство говорили і готові долучитися 

до роботи в цьому напрямі. Дякую.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Кто-то хочет что-то из депутатов добавить?  

 

_______________. Пан Юрій хоче питання задати. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Пане Юрій,  будь ласка.  

 

_______________. Чи ви не думаєте……….. взагалі тих учасників, їх 

маса, дітей війни… 

 

ШУХЕВИЧ Ю.Р. Так, дійсно, учасники, … "діти війни", що то за 

категорія, до речі, "діти війни"? 
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_______________. То ми знаємо, що то за категорія, просто… 

 

ШУХЕВИЧ Ю.Р. Ні, я то знаю, але практично, категорія діти Першої 

світової війни… другої, третьої. Внуки, правнуки. Правнуки наполеонівських 

війн.   

 

_______________. Ми хочемо, щоб скасувати і учасника війни і дітей 

війни. Учасники бойових дій і таких категорій, як Надія Савченко, ну тут…. 

 

РЕВА А.О.  Тут є одна проблема, яка пов'язана з Конституцією 

України. При прийнятті нових і при внесенні змін до існуючих законів 

забороняється озвучувати змін і обсяг існуючих прав і свобод. Тому, ви 

просто, я розумію вашу логіку, ми пропонуємо трошки те, що казало 

Міністерство інфраструктури, ми розробили законопроект про компенсаційні 

виплати особам, які мають право на пільги. Я розумію, що це буде 

контраверсійний закон, він буде викликати великі запитання, але, якщо 

людина живе в Києві, чорнобилець, він користується чотирма видами 

транспорту. Якщо людина живе в Піщанці Вінницької області він не 

користується жодним, маючи право на одні і ті самі пільги. Людина, яка їде 

по санаторно-курортному лікуванню, вона отримує відповідну державну 

підтримку. Той хто не лікується, маючи право, не отримує нічого. В 

результаті чого у нас така величезна кількість різних  організацій, тому що 

організація дає можливість опинятися ближче до джерела перерозподілу 

благ. Якщо ми перестанемо… змінимо принцип, а саме кожній людині 

виплатим, виходячи з можливості державного бюджету компенсацію і 

скажемо, щомісячно, люди добрі, ви її використовуйте так як вважаєте за 

потрібне. І він використає так як захоче, захоче на транспорт, купити 

проїзний квиток, він купить проїзний квиток на транспорт. Захоче поїхати 
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лікуватися збере кошти, поїде пролікується, це єдиний спосіб, який я бачу 

чесний, для того, щоб кожен мав право на пільги через монетизацію.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  …абсолютно поддержим такое направление. Потому 

что это понятие зачетов или пільг это очень специфическая вещь, где понять 

невозможно. За одно мы проведем, действительно поймем статистику, 

сколько на самом деле настоящих чернобыльцев, а не с удостоверениями 

поддельными, которые там "дети лейтенанта Шмидта" ездят в общественных 

транспортах. 

 

РЕВА А.О.  Я вам скажу у нас есть поезд Винниця-Гайворон, кожен рік 

"Укрзалізниця" зменшує рівно на один вагон цей поїзд, і кожного року до нас 

йдуть скарги, зробіть з ними щось, щоб вони цей поїзд не зменшували. Там їх 

залишилось вагони чотири зараз, якщо ви подивитесь як він їде, то це їде 

поїзд, а люди висять зверху, знизу, як в Індії, в Бангладеш. І коли ми кажемо, 

а чого зменшує "Укрзалізниця"? Бо їздять на цьому поїзді виключно ті, хто 

має право  на безоплатний проїзд. Більше того, там, де не зупиняється поїзд, 

вони стрибають прямо на мимо села їде там…  

 

_______________. Пільговики… 

 

РЕВА А.О. Так, пільговики стрибають, це треба бачити, якби це 

знімали… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Предложение: данный законопроект авторам на 

доопрацювання. Или просто відхилили? Відхилимо. На доопрацювання? 

Хорошо. На доопрацювання. Хто – "за"? Дякую, рішення прийнято. 

Сьоме питання, проект Закону про внесення змін до статті 1 Закону 

України "Про поліпшення матеріального становища учасників бойових дій та 
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інвалідів війни" щодо підвищення рівня соціальної забезпеченості (номер 

1513),  доопрацьований. Проект Королевської. Немає Королевської.  

 

 _______________. Ні, вона поїхала… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Що будемо робити? 

 

_______________. Ми вже його розглядали, вона просить… (Не чути)  

 Ми його розглядали, в принципі, а доопрацьований вважається чому, 

тому що змінена дата введення в дію закону. Замість 1 січня 2015 року на 1 

січня 2017 року. Минулий раз ми його відхилили…  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Сколько он стоит будет бюджету этот закон? 

 

_______________. 13 мільйонів гривень в місяць або 156 в рік. Ціна 

невелика чому. Тому що інваліди війни, учасники бойових дій по постанові 

уряду отримують доплату до найменшого розміру пенсії. Там 285 відсотків 

прожиткового мінімуму, це…  

 

РЕВА А.О. У мене двояке відношення. Тому що, з одного боку, дійсно, 

інвалідам війни потрібно підвищувати. А, з іншого боку, отримувати 

конкретно цю виплату будуть люди, у яких пенсія понад 4 тисячі гривень. 

розумієте, в чому справа? І тому тут треба подумати, тому що, в принципі, 

навіть не в грошах справа, тому що сума невелика з точки зору державного 

бюджету. Але тут принцип соціальної справедливості. Тобто, якщо ми 

підтримуємо, тут написано, на прожиття, так от, на прожиття у них кошти, в 

принципі, є. Це, грубо кажучи, доплата ще понад те, що людина має. Тому 

що ті, хто мають менше, їм доплата йде і поглинає цю доплату. А це, 

получається, вже тим, хто, в принципі, ну, не самий бідний. 
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_______________. А скільки у нас мінімальна: інвалід першої групи? 

 

ШУХЕВИЧ Ю.Р. Якщо поставити на розсуд залу, то так, інваліди 

війни… підмахнуть, піднімуть руку "за", не розбираючись багато в тому: чи 

треба, чи не треба. Хто там буде ………. хто на тому виграє, тобто яка 

категорія. Ну, так в нас… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. На самом деле нужно просто посмотреть. Может 

быть, силами комитета и министерства мы сделаем какой-то свой 

законопроект, посмотрим именно тем людям, которым, действительно, 

потрібно. Поэтому просьба, комитет чтобы связался с министерством, взяли 

посмотрели, внесем просто законопроект тот, действительно, который нужен, 

не тот, который красиво называется, а тот, который нужен людям. 

 

_______________. Ні, так він 13 мільйонів на місяць. Це так здається… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Поэтому предложение: на доопрацювання даний 

законопроект. Хто - "за"? Спасибо, решение принято. Повестка дня 

исчерпана.  

Еще я хотел пану министру дать… Или, может, вы зайдете? Есть у вас 

5 минут еще? 

 

_______________. Ще пан Юрій хотів питання ще міністру задати 

окремо. Чи ми йдемо до вас? 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Та ми йдемо до мене, там переговоримо. 

 

ШУХЕВИЧ Ю.Р. Добре. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Якщо є 5 хвилин… Всем спасибо. 
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