
 

 
 

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 № 91 

 
 

15 травня 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., 

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: 

Попова Лариса  

Віталіївна 

заступник Міністра  соціальної політики 

України 

Галаган Григорій  

Анатолійович 

перший заступник Міністра у справах 

ветеранів України 

Дараган Людмила  

Віталіївна  

Державний секретар Міністерства у справах 

ветеранів України 

Сіроштан Антоніна  

Григорівна  

в.о. директора Фонду соціального захисту 

інвалідів 

Гандзюк Володимир  

Андрійович  

заступник н чальника Управління охорони 

здоров’я Державного управління справами 

Семенів Ігор  

Петрович  

головний лікар КЛ «Феофанія» 
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Кудін Валентина  

Анатоліївна  

Генеральний директор Директорату розвитку 

соціального страхування та пенсійного 

забезпечення Міністерства  соціальної 

політики України 

Солодухіна Любов  

Сергіївна  

Державний експерт експертної групи з питань 

інтегрованих соціальних послуг сім’ям 

Директорату соціальних послуг та інтеграції 

Міністерства  соціальної політики України 

Кучук Руслан  

Миколайович  

 

 

 

заступник директора Департаменту по роботі 

з ветеранами війни та учасниками АТО - 

начальник відділу організаційно-методичного 

забезпечення з питань надання пільг та 

житлового забезпечення Державної служби 

України у справах ветеранів війни та 

учасників антитерористичної операції 

Максимчук Олександр 

Олександрович 

завідувач сектору правової роботи Державної 

служби України у справах ветеранів війни та 

учасників антитерористичної операції 

Мельник Олена  

Олександрівна  

 

заступник начальника Управління орг нізації 

надання соціальних послуг Державної служби 

зайнятості (Центрального апарату) 

Хоменко Світлана  

Петрівна  

 

заступник директора Фінансово-економічного 

департаменту - начальник управління 

Пенсійного фонду України 

Бойко Ольга  

Миколаївна  

 

головний консультант Відділу забезпечення 

діяльності Уповноваженого Президента 

України з прав людей з інвалідністю 

Адміністрації Президента України 

Наріяускайте Маргарита  прес-секретар Міністра у справах ветеранів 

України 

Козак Сергій  

Іларіонович 

ГО «Асоціація  етеранів АТО України»  

Бутко Максим  

Валерійович 

Громадська спілка "Асоціація комбатантів 

України" 

Цимбал Валентин  

Володимирович 

Громадська спілка "Асоціація комбатантів 

України" 

Мамонтов Ігор  

Олександрович 

помічник-консультант народного депутата 

Укр їни 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 депу ата 

України М.Бурбака 

Тарновецька Леся  

Петрівна 

помічник-консультант народного депутата 

України Г.Загорія 
 



 3 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Про проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо 

підвищення рівня соціального забезпечення осіб, які здійснюють догляд за 

особами з інвалідністю внаслідок психічного розладу (реєстр. № 10233, проект                     

н.д. О.Третьякова та ін.) 

 Доповідає: Шамбір Наталія Василівна – керівник 

секретаріату Комітету 

Супроводжує: Степіна Ірина Григорівна – 

головний консультант секретаріату Комітету 

 

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

України щодо захисту прав осіб з числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених 

батьківського піклування, які мають інвалідність (реєстр. № 9347, Урядовий 

законопроект) 

   

Про проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо захисту прав осіб з числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 

піклування, які мають інвалідність, та сімей з дітьми  (реєстр. № 9347-1, проект 

н.д. Н.Королевської, Ю.Солода) 

 Доповідає: Попова Лариса Віталіївна – заступник 

Міністра соціальної політики України 

Супроводжує: Білошапка Тамара Іванівна – 

головний консультант секретаріату Комітету 

 

3. Про проект Закону про внесення змін до статті 8 Закону України "Про 

збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне 

страхування" щодо оптимізації розміру єдиного внеску для підприємств учасників 

бойових дій (реєстр. № 9335, проект н.д. О.Юринець та ін.) 

 Доповідає: Шамбір Наталія Василівна – керівник 

секретаріату Комітету 

Супроводжує: Бойко Тетяна Володимирівна– 

головний консультант секретаріату Комітету 

 

4. Питання щодо передачі Клінічної лікарні «Феофанія» Держаного 

управління справами до сфери управління Міністерства у справах ветеранів 

України 

 Доповідає: Галаган Григорій Анатолійович – перший 

заступник Міністра у справах ветеранів України 

Супроводжує: Бойко Тетяна Володимирівна 

 

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

проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо підвищення 
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рівня соціального забезпечення осіб, які здійснюють догляд за особами з 

інвалідністю внаслідок психічного розладу (реєстр. № 10233). 

 

ВИСТУПИЛИ: Попова Л.В., Третьяков О.Ю. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  «за» - 6 (одноголосно), 

                                «проти» - 0,  

                               «утрималися» - 0. 

 

ВИРІШИЛИ: рекомендувати Верховній Раді України проект Закону 

України про внесення змін до деяких законів України щодо підвищення рівня 

соціального забезпечення осіб, які здійснюють догляд за особами з інвалідністю 

внаслідок психічного розладу (реєстр. № 10233 від 15.04.2019), поданий 

народними депутатами України Третьяковим О.Ю., Богомолець О.В., 

Шухевичем Ю-Б.Р., Гаврилюком М.В. і Рибчинським Є.Ю., за результатами 

розгляду у першому читанні прийняти за основу та в цілому як Закон (рішення 

додається). 

 

 

2. СЛУХАЛИ:  
Інформацію заступника Міністра соціальної політики України Попової 

Лариси Віталіївни про проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України щодо захисту прав осіб з числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених 

батьківського піклування, які мають інвалідність (реєстр. № 9347) та проект 

Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав 

осіб з числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, які мають 

інвалідність, та сімей з дітьми  (реєстр. № 9347-1). 

 

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

 

ГОЛОСУВАЛИ:  «за» - 6 (одноголосно), 

                                «проти» - 0,  

                                «утрималися» - 0. 

 

ВИРІШИЛИ: 1. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону 

України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту 

прав осіб з числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, які 

мають інвалідність» (реєстр. № 9347 від 28.11.2018), поданий Кабінетом Міністрів 

України, прийняти за основу, а проект Закону України «Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо захисту прав осіб з числа дітей-сиріт, 

дітей, позбавлених батьківського піклування, які мають інвалідність, та сімей з 

дітьми» (реєстр. № 9347-1 від 10.12.2018), поданий народними депутатами України 

Королевською Н.Ю. та іншими, відхилити. 

2. Рішення Комітету направити до Комітету Верховної Ради України з 

питань сім’ї, молодіжної політики, спорту та туризму, який визначено головним з 

його опрацювання (рішення додається). 

3. СЛУХАЛИ:  
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Інформацію  керівника секретаріату Комітету Шамбір 

Наталії Василівни про проект Закону про внесення змін до статті 8 Закону України 

"Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне 

страхування" щодо оптимізації розміру єдиного внеску для підприємств учасників 

бойових дій (реєстр. № 9335). 

 

ВИСТУПИЛИ: Попова Л.В., Сіроштан А.Г., Третьяков О.Ю. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  «за» - 6 (одноголосно), 

                                «проти» - 0,  

                                «утрималися» - 0. 

 

 ВИРІШИЛИ: cтворити при Комітеті робочу групу з метою напрацювання 

комплексних законодавчих пропозицій в частині підвищення ефективності 

працевлаштування ветеранів війни (рішення додається). 

 

 

4. СЛУХАЛИ:  
Інформацію першого заступника Міністра у справах ветеранів України 

Галагана Григорія Анатолійовича щодо передачі Клінічної лікарні «Феофанія» 

Держаного управління справами до сфери управління Міністерства у справах 

ветеранів України 

 

ВИСТУПИЛИ: Бурбак М.Ю., Гандзюк  В.А., Третьяков О.Ю. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  «за» - 6 (одноголосно), 

                                «проти» - 0,  

                                «утрималися» - 0. 

 

ВИРІШИЛИ: 1. Ініціювати перед Президентом України та Кабінетом 

Міністрів України питання про необхідність передачі Клінічної лікарні «Феофанія» 

Державного управління справами до сфери управління Міністерства у справах 

ветеранів України; зареєструвати у Верховній Раді України відповідний проект 

Постанови та Звернення Верховної Ради України. 

2. Текст проекту Звернення Верховної Ради України до Президента України 

та Кабінету Міністрів України розмістити на веб-сайті Комітету для обговорення 

впродовж 10-ти робочих днів. 

 

 

 

Голова Комітету                                                      О. ТРЕТЬЯКОВ     

 

 

Секретар засідання, 

заступник голови Комітету                                   М. ГАВРИЛЮК  


