
 

 
 

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 № 90 

 

 

10  квітня 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.,            

Рибчинський Є.Ю., Шухевич Ю-Б.Р. 

 

Відсутні: Бойко Ю.А., Загорій Г.В. 

  

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

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

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

Хмара С.М. 

 

Запрошені на засідання Комітету: 

Фріз Ірина  

Василівна 

Міністр у справах ветеранів України 

Іванкевич Віктор  

Вікторович  

Державний секретар Міністерства соціальної 

політики України 

Мальцев Ігор  

Всеволодович  

 

перший заступник голови 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 

житлового забезпечення Державної служби 

України у справах ветеранів війни та 

учасників антитерористичної операції 
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Шаров Олег  

Ігорович 

Генеральний директор Директорату вищої 

освіти і освіти дорослих Міністерства освіти і 

науки України 

Сухорукова Оксана  

 

Генеральний директор Директорату медичних 

послуг Міністерства охорони здоров’я 

України 

Данилюк Олександр  керівник еспертної групи з питань надання 

екстреної медичної допомоги Міністерства 

охорони здоров’я України 

Прутенко Олег  

Володимирович  

 

завідувач відділу Управління соціальної 

політики Департаменту гуманітарної та 

соціальної політики Секретаріату Кабінету 

Міністрів України 

Шевнін Сергій  

Михайлович  

 

директор Департаменту фінансово-облікової 

політики Міністерства внутрішніх справ 

України 

Андросенко Максим   

Іванович 

 

керівник експертної групи з питань ветеранів 

та учасників АТО Директорату соціальних 

послуг та інтеграції Міністерства соціальної 

політики України 

Чернецька Олена 

Іванівна 

головний спеціаліст Відділу з питань 

гуманітарної допомоги Міністерства 

соціальної політики України 

Закаблук Владислав  

Артурович  

 

начальник відділу з питань гуманітарного 

співробітництва Управління з питань 

внутрішньо переміщених осіб та 

гуманітарного співробітництва Міністерства з 

питань тимчасово окупованих територій та 

внутрішньо переміщених осіб України 

Столпаков Антон  

Володимирович  

 

головний державний інспектор Департаменту 

організації протидії митних правопорушеннь 

та міжнародної взаємодії Державної 

фіскальної служби України 

Кучеренко Сергій  

Анатолійович  

начальник відділу  Департаменту військової 

освіти, науки, соціальної та гуманітарної 

соціальної політики Міністерства оборони 

України 

Дяченко Сергій  

Володимирович 

директор Департаменту фінансів Міністерства 

оборони України 

Наріяускайте Маргарита  прес-секретар Міністра у справах ветеранів 

України 

Трительницька Ольга 

Олексіївна 

 

головний спеціаліст відділу моніторингу 

законопроектної роботи та зв’язків із 

Верховною Радою України Міністерства 

соціальної політики України 

Наливайко Олексій  

Андрійович  

консультант-експерт штабу АТЦ при СБУ 
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Бутко Максим  

Валерійович 

Громадська спілка "Асоціація комбатантів 

України" 

Цимбал Валентин  

Володимирович 

Громадська спілка "Асоціація комбатантів 

України" 

Демиденко Анна  

Павлівна  

ГО «Добровольці» 

Римар Анастасія  

Вікторівна 

ГО «Добровольці» 

Нюхіна Поліна  директор Українського форуму благодійників 

Фоміна Олена  

Олегівна  

член ГО «Центральна Рада Сотень Майдану» 

Дідач Вікторія  ГО «Юридична сотня» 

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. Інформація Мінветеранів щодо спрямування нерозподіленого залишку 

коштів, джерелом формування яких у 2017 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 по КПКВК 2511190 для забезпечення житлом 

учасників АТО/Заходів з числа внутрішньо переміщених осіб 

 Доповідає: Фріз Ірина Василівна – Міністр у справах 

ветеранів України  

Супроводжує: Бойко Тетяна Володимирівна – 

головний консультант секретаріату Комітету 

 

2. Інформація Мінветеранів щодо стану опрацювання законопроекту з 

питання надання статусу учасника бойових дій добровольцям добровольчих 

формувань, які не увійшли до Збройних Сил України та інших утворених 

відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів 

 Доповідає: Фріз Ірина Василівна –Міністр у справах 

ветеранів України  

Супроводжує: Бойко Тетяна Володимирівна 
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3. Про проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо 

гуманітарної допомоги (реєстр. № 10038, Урядовий законопроект) 

 Доповідає: Іванкевич Віктор Вікторович – Державний 

секретар Міністерства соціальної політики України 

Супроводжує: Степіна Ірина Григорівна – головний 

консультант секретаріату Комітету 

 

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

України щодо врегулювання питання реалізації права на додаткову відпустку 

учасникам бойових дій та особам з інвалідністю внаслідок війни (реєстр. № 9400, 

Урядовий законопроект) 

 Доповідає: Іванкевич Віктор Вікторович – Державний 

секретар Міністерства соціальної політики України 

Супроводжує: Мельничук Наталія Петрівна – 

заступник керівника секретаріату Комітету  

5. Про стан реалізації Закону України «Про внесення змін до деяких законів 

України щодо державної підтримки учасників бойових дій, осіб з інвалідністю 

внаслідок війни та їхніх дітей для здобуття професійно-технічної та вищої освіти» 

№ 2300 від 27.02.2018 

 Доповідає: Шаров Олег Ігорович - Генеральний 

директор Директорату вищої освіти і освіти дорослих 

Міністерства освіти і науки України  

Супроводжує: Бойко Тетяна Володимирівна 

 

 

1. СЛУХАЛИ:  
Інформацію  Міністра у справах ветеранів України Фріз Ірини Василівни  

щодо спрямування нерозподіленого залишку коштів, джерелом формування яких у 

2017 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 по 

КПКВК 2511190 для забезпечення житлом учасників АТО/Заходів з числа 

внутрішньо переміщених осіб 

 

ВИСТУПИЛИ: Дяченко С.В., Бурбак М.Ю., Греков М., Шевнін С.М., 

Іванкевич В.В., Рибчинський Є.Ю., Третьяков О.Ю. 

 

 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  «за» - 5 (одноголосно), 

                                «проти» - 0,  

                               «утрималися» - 0. 

 

ВИРІШИЛИ: інформацію Мінветеранів взяти до відома, вирішення питання 

щодо спрямування нерозподіленого залишку коштів, джерелом формування яких у 

2017 році були надходження конфіскованих коштів та коштів, отриманих від 



 5 

реалізації майна, конфіскованого за рішенням суду за вчинення 

корупційного та пов’язаного з корупцією правопорушення, на реалізацію бюджетної 

програми по КПКВК 2511190 для забезпечення житлом учасників АТО/Заходів з 

числа внутрішньо переміщених осіб тримати на подальшому контролі Комітету 

(рішення додається). 

 

 

2. СЛУХАЛИ:  
Інформацію Міністра у справах ветеранів України Фріз Ірини Василівни  

щодо стану опрацювання законопроекту з питання надання статусу учасника 

бойових дій добровольцям добровольчих формувань, які не увійшли до Збройних 

Сил України та інших утворених відповідно до законів України військових 

формувань та правоохоронних органів. 

 

ВИСТУПИЛИ: Бурбак М.Ю., Рибчинський Є.Ю., Демиденко А.П.,     

Цимбал В.В.,  Третьяков О.Ю. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  «за» - 5 (одноголосно), 

                                «проти» - 0,  

                                «утрималися» - 0. 

 

ВИРІШИЛИ: - підтримати позицію Головного юридичного управління 

Апарату Верховної Ради України, що, з метою належного визнання внеску 

добровольчих формувань та їх учасників у захисті незалежності, суверенітету і 

територіальної цілісності України, питання надання статусу учасника бойових дій 

добровольцям добровольчих формувань має вирішуватись комплексно з 

одночасним визначенням правового статусу таких формувань, підстав їх 

створення, використання зброї, умов взаємодії формувань із офіційними органами 

та їх залучення до бойових завдань, підстав та умов їх розформування, статусу 

учасників таких формувань та інших питань, що потребують врегулювання;  

- висловловити  позицію, що саме в Законі, а не в підзаконному акті, мають 

бути визначені критерії надання статусу учасника бойових дій особам, які у складі 

добровольчих формувань, що були утворені або самоорганізувалися для захисту 

незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, брали 

безпосередню участь в АТО і в подальшому такі добровольчі формування так і не 

увійшли до складу Збройних Сил України та інших утворених відповідно до 

законів України військових формувань та правоохоронних органів; 

- рекомендувати Мінветеранів залучити до роботи робочої групи 

представників РНБО, Комітету Верховної Ради України з питань національної 

безпеки і оборони та Генеральної прокуратури України (рішення додається). 

3. СЛУХАЛИ:  

Інформацію  Державного секретаря Міністерства соціальної політики 

України Іванкевича Віктора Вікторовича про проект Закону про внесення змін до 

деяких законів України щодо гуманітарної допомоги (реєстр. № 10038). 

 

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

 

ГОЛОСУВАЛИ:  «за» - 5 (одноголосно), 
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                                «проти» - 0,  

                                «утрималися» - 0. 

 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону 

України про внесення змін до деяких законів України щодо гуманітарної допомоги 

(реєстр.  № 10038 від 12.02.2019 року), поданий Кабінетом Міністрів України, за 

результатами розгляду у першому читанні повернути суб’єкту права законодавчої 

ініціативи на доопрацювання (рішення додається). 

 

 

4. СЛУХАЛИ:  
Інформацію Державного секретаря Міністерства соціальної політики України 

Іванкевича Віктора Вікторовича про проект Закону про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо врегулювання питання реалізації права на 

додаткову відпустку учасникам бойових дій та особам з інвалідністю внаслідок 

війни (реєстр. № 9400). 

 

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

 

ГОЛОСУВАЛИ:  «за» - 5 (одноголосно), 

                                «проти» - 0,  

                                «утрималися» - 0. 

 

ВИРІШИЛИ: 1. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону 

України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання 

питання реалізації права на додаткову відпустку учасникам бойових дій та особам з 

інвалідністю внаслідок війни (реєстр. № 9400), поданий Кабінетом Міністрів України, 

за результатами розгляду в першому читанні  прийняти за основу. 

2. Направити рішення до Комітету Верховної Ради України з питань 

соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення, визначеного головним 

по опрацюванню проекту Закону (рішення додається). 

 

 

5. СЛУХАЛИ:  
Інформацію  Генерального директора Директорату вищої освіти і освіти 

дорослих Міністерства освіти і науки України Шарова Олега Ігоровича про стан 

реалізації Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо 

державної підтримки учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни та 

їхніх дітей для здобуття професійно-технічної та вищої освіти» № 2300 від 

27.02.2018. 

 

ВИСТУПИЛИ: Третьяков О.Ю. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  «за» - 5 (одноголосно), 

                                «проти» - 0,  

                                «утрималися» - 0. 

 



 7 

ВИРІШИЛИ: 1. Інформацію Міністерства освіти і науки України 

взяти до відома. 

2. Питання прийняття нормативно-правових актів, необхідних для реалізації 

Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо державної 

підтримки учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни та їхніх дітей 

для здобуття професійно-технічної та вищої освіти» № 2300 від 27.02.2018, 

тримати на подальшому контролі Комітету (рішення додається). 

 

 

 

Голова Комітету                                                      О. ТРЕТЬЯКОВ     

 

 

 

Секретар засідання, 

заступник голови Комітету                                   М. ГАВРИЛЮК  


