
СТЕНОГРАМА  

 

засідання Комітету з питань сім'ї, молодіжної політики, спорту та туризму 

16 березня 2016 року 

Веде засідання Голова Комітету ПАЛАТНИЙ А.Л. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги, шановні присутні, розпочинаємо 

засідання нашого комітету. 

Перелік запрошених на засідання нашого комітету 16 березня 2016 

року: Музиченко Віталій Володимирович, директор Департаменту державної 

соціальної допомоги Міністерства соціальної політики України; Чорна Олена 

Володимирівна, заступник начальника управління, завідувач Відділу з питань 

дотримання прав дитини Управління з питань дотримання прав дитини, 

недискримінаційної та гендерної рівності Уповноваженого Верховної Ради  

України з прав людини; Ненюченко Наталія Вікторівна, начальник Відділу 

соціального захисту населення Міністерства фінансів України; Гончак 

Андрій Богданович, головний спеціаліст Відділу з питань дотримання прав 

дитини Управління з питань дотримання прав дитини, недискримінаційної та 

гендерної рівності Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. 

Немає заперечень, доповнень? Переходимо до розгляду порядку 

денного. 

Пропонується розглянути одразу чотири законопроекти, оскільки вони 

є альтернативними. Проект Закону про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо посилення соціальних гарантій сімей з 

дітьми (реєстраційний номер 4073), наданий народними депутатами України 

Міщенко і Сисоєнко. Проект Закону про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо посилення соціального захисту дітей 

(реєстраційний номер 4073-1), наданий народними депутатами України 

Споришем, Палатним, Томенко, Іщенко, Силантьєвим. Проект Закону про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо соціального 
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захисту сімей з дітьми (реєстраційний номер 4073-2), наданий народним 

депутатом України Яценком. І проект Закону про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо посилення соціального захисту сімей з 

дітьми (реєстраційний номер 4073-3), поданий народними депутатами 

України Солодом і Королевською. 

Шановні колеги, сьогодні… народних депутатів авторів законопроекту 

наш комітет є головним. І в трьох законопроектах немає ні одного, є тільки в 

одному співавтори законопроекту номер 4073-1, Спориш і Палатний автори 

законопроекту.  

Тому хочу надати слово автору, співавтору законопроекту Споришу 

Івану Дмитровичу.  Будь ласка, Іван Дмитрович.  

Ближче поставте його, да.   

 

СПОРИШ І.Д.  Як уже було сказано, шановні всі присутні, нашим 

головою комітету, що все-таки ми сьогодні розглядаємо чотири 

законопроекти, всі вони спрямовані на одне і теж це соціальний захист 

наших дітей.  

Ну, давайте згадаємо, що з 1 січня цього року скасовано мінімальний 

розмір допомоги на дітей одиноким матерям та мінімальний розмір ....... 

державної допомоги дитині місце проживання чи перебування батьків якої не 

відоме або батьки які ухиляються від сплати аліментів. Таким чином 

переважна більшість одиноких матерів позбавлені державної допомоги, яка і 

так забезпечувала ще умови для виживання дитини. Водночас через запізніле 

прийняття відповідних підзаконних актів у січні 16-го року, взагалі, була 

припинена виплата допомоги всім одиноким матерям.  

Тому дані всі ці чотири законопроекти неминуче призведуть до 

суттєвого погіршення соціального становища сімей з дітьми, особливо в 

умовах зростання вартості комунальних послуг і може призвести до 

непередбачуваних наслідків. Насамперед це буде змушувати батьків або 

взагалі відмовлятися від дітей або передавати їх на виховання їх до шкіл-
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інтернатів з повним державним забезпеченням, що позбавить дітей права на 

виховання в сім'ї та, до речі, призведе до суттєвого зростання державних 

видатків на їх утримання.  

Тому двома законопроектами, це 4073 та 4073-2, пропонується 

відновити систему виплат, яка існувала до 1 січня цього року, а саме 

встановлення мінімального розміру зазначених допомог у сумі 30 відсотків 

прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.  

Також пропонується повернути до попереднього розміру допомоги 

одиноким матерям, який раніше дорівнював різниці між 50 відсотками 

прожиткового мінімуму  для дитини відповідного віку та середньомісячним 

сукупним  доходом сім'ї,  у розрахунку на одну особу за попередніх 6 

місяців. 

Водночас  законопроект 4073-3. Також пропонується відновити 

гарантований розмір допомоги на дітей одиноким матерям та допомоги 

дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, на рівні  не менше 30 

відсотків  прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.  Проте 

зберегти чинний    розмір допомоги одиноким матерям, який дорівнює 

різниці між 100 прожитковими мінімумами для дитини відповідного  віку  та 

середньомісячним сукупним доходом сім'ї, в розрахунку  на одну особу, за 

попередніх 6 місяців. 

Членами нашого комітету розроблено компромісний проект Закону про 

внесення змін до деяких законодавчих актів   України щодо посилення  

соціального захисту дітей (реєстраційний номер 4073-1). Яким пропонується 

відновити гарантований розмір  допомоги на дітей одиноким матерям та  

допомоги дітям, батьки яких ухиляються    від сплати аліментів, на рівні не 

менше 30 відсотків прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку і  

якщо середньомісячний сукупний дохід сім'ї, в розрахунку на 1 особу, за 

попередні 6 місяців не перевищує двох з половиною мінімальних зарплат, 

або дитина є дитиною  з інвалідністю.  Таким  чином зберігається принцип 

адресних соціальних виплат. 
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Я хочу відмітити, що Головне науково-експертне управління  Апарату 

пропонує прийняти за основу законопроект 4073 з деякими  уточненнями. 

Але Уповноважений Президента з прав дитини також підтримав наш 

законопроект 4073-1, поданий нашими членами комітету. Хоча Міністерство 

соціальної політики (можливо, ми зараз ще почуємо) не підтримує жодного 

законопроекту. Але ми знаємо прекрасно, що у виступі міністра соціальної 

політики (15 лютого він  у нас був присутній на засіданні комітету) і він 

сказав, що все-таки він погодився з тим, що необхідно збільшувати поріг 

надання допомоги одиноким матерям. 

Тому підкомітет і наш комітет пропонує прийняти за основу та в 

цілому проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо посилення соціального захисту дітей за реєстраційним 

номером 4073-1 із цими всіма поправками.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Іван Дмитрович.  

Від Міністерства соціальної політики слово надається Музиченку 

Віталію Володимировичу, будь ласка. 

 

МУЗИЧЕНКО  В.В. Дякую. 

Шановний Артуре Леонідовичу, шановні присутні, дійсно, з 1 січня 

2016 року набули чинності зміни до законодавства, якими посилено 

адресність надання соціальної підтримки саме одиноким матерям і дітям, 

батьки яких ухиляються від сплати аліментів, це тимчасова допомога. При 

цьому підзаконні нормативно-правові акти, а зокрема постанова 1181, яка 

встановила порядок реалізації цієї норми закону, було прийнято також 25 

грудня 2015 року. Але реально можемо констатувати, що вона запрацювала 

після новорічних свят і так далі, ну, реально в кінці січня. 

Тому на сьогоднішній день цією постановою передбачено перехідний 

період у обсязі 3 місяців, коли будь-який отримувач допомоги, який 

отримував її раніше на безадресних засадах, тобто, без урахування доходів, 
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має можливість звернутися до органів соціального захисту населення і  

отримати цю допомогу, починаючи із січня 2016 року. Тобто таким чином, 

ми дали можливість протягом першого кварталу сім'ям в повному обсязі 

отримати цю соціальну допомогу.  

При цьому хотіли б звернути увагу, що на сьогоднішній день відповідні 

норми законодавства повністю відповідають Конституції, яка регламентує 

необхідність забезпечення базового соціального стандарту на рівні не менше 

ніж прожитковий мінімум. Відповідний закон в діючій редакції, який на 

сьогоднішній день реалізується, відповідає цій нормі Конституції і 

забезпечує соціальні гарантії для дітей на рівні не менше ніж прожитковий 

мінімум, тому що проводиться доплата до прожиткового мінімуму. Крім 

цього, ми проаналізували першу роботу за перші два місяці щодо надання 

цього виду допомоги і можемо констатувати те, що в минулому році середній 

розмір допомоги становив 440 гривень. Тому що переважна більшість, десь 

близько 94 відсотків отримувачів, якраз отримували її безадресно, без 

врахування доходів у мінімальному розмірі.  

На сьогоднішній день, за підсумками двох місяців ми можемо говорити 

про те, що середній розмір допомоги збільшився до 800 гривень для тих, хто 

отримує її з урахуванням доходів. Тобто ми бачимо, що розмір допомоги для 

тих, кому вона має надаватися в першу чергу, збільшився в два рази. Це 

позитивні сторони цього закону. 

Крім цього, ми як Міністерство соціальної політики, звичайно, в певній 

мірі підтримуємо законопроект 4073-1 в частині надання окремих винятків 

щодо надання допомоги одиноким матерям, які виховують дітей-інвалідів. В 

цьому напрямку міністерство проводить роботу з Уповноваженим 

Президента з прав людей з інвалідністю. І нами вже погоджена редакція 

відповідно законопроекту. І наскільки мені відомо, Президент України 

попередньо погодився винести його від себе. Така норма нами 

підтримується. 
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Разом з цим, що стосується відновлення гарантованого розміру 

допомоги, який надавався у розмірі 30 відсотків без врахування доходів, ми 

вважаємо, що приймати остаточне рішення доцільно після того, як буде 

завершено роботу щодо надання допомоги з урахуванням доходів, тобто 

після першого кварталу, десь на початку травня місяця, коли ми отримаємо 

всю інформацію. Коли ми побачимо, скільки сімей отримують цю допомогу і 

який розмір цієї допомоги. Для того, щоб приймати обґрунтоване рішення. 

І при цьому я хотів би звернути увагу ще на те, на той факт, що на 

сьогоднішній день в державному бюджеті передбачено кошти на надання цієї 

допомоги у обсягах і розмірах, визначених діючим законодавством. Тому нам 

потрібно буде визначатися щодо додаткової потреби у коштах на 

забезпечення. Для того, щоб ми могли її фінансувати вчасно і в повному 

обсязі. Крім цього… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Які там додаткові цифри? 

 

МУЗИЧЕНКО  В.В. На сьогоднішній день на надання цієї допомоги 

передбачено 3,1 мільярд гривень. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. На сьогоднішній. А на скільки воно буде 

збільшуватись? 

 

МУЗИЧЕНКО В.В. Ну, залежно від того, який з варіантів 

законопроекту буде прийнятий. Це залежить і від охоплення, і від розміру. 

Звичайно, найменший по фінансовому навантаженню буде якраз 

законопроект 4073-1. Тому що він все ж таки зберігає певні елементи 

адресності. Тому із серед цих чотирьох законопроектів, безперечно, він буде 

вартувати найменше. Але прорахувати такі обсяги ми зможемо тільки після 

того, як я вже сказав, перший квартал закінчиться, ми побачимо які доходи у 

цих сімей, скільки з них зможе отримати допомогу, тоді буде встановлено 
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контингент. На сьогоднішній день об'єктивно сказати конкретну суму ми не 

можемо, тому що реально ми не знаємо доходів цих одиноких матерів, поки 

вони їх не покажуть. Тому я говорю, що до цього треба підходити 

комплексно і з урахуванням глибокого аналізу, тієї інформації, яка буде за 

результатами першого кварталу.  

Крім цього, я хотів би ще звернути увагу на те, що встановлення 

безадресного надання цієї допомоги, на наш погляд, стимулювало щодо 

необ'єктивного збільшення кількості одиноких матерів. Якщо у 2001 році, 

коли запроваджувалася відповідна допомога по закону при наданні сім'ям з 

дітьми допомоги, кількість одиноких матерів становила десь близько 20 

тисяч. На сьогоднішній день, вірніше на кінець року минулого, ми отримали 

ситуацію, коли одиноких матерів у нас вже 570 тисяч. Тобто ми бачимо 

кілька десятикратне збільшення кількості одиноких матерів. І в багатьох 

випадках за виявленням певних обставин, ми з'ясовували ситуацію, коли це 

було не об'єктивно. Тобто такими економічними чинниками, коли ми 

встановлюємо по суті не контрольовану виплату допомоги лише за одним 

критерієм, самим фактом того, що це одинока мати, багато ми можемо 

говорити осіб цим ділом спекулювали і, маючи економічний зиск… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я чітко вас розумію, до законопроекту, тобто 

Міністерство соціальної політики підтримує законопроект… 

 

МУЗИЧЕНКО  В.В. В частині надання. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. 4773-1 в частині надання адресної допомоги. 

 

МУЗИЧЕНКО  В.В. Адресної допомоги і надання допомоги тим, хто 

виховує діток-інвалідів, це беззаперечно. Але, разом з тим, в повному обсязі 

проаналізували законопроект і сказати остаточно можна буде після 

здійснення аналізу інформації, здійснення розрахунків.  
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Тобто ви підтримуєте в першому читанні? 

 

МУЗИЧЕНКО  В.В. Ну, частково так. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Частково так. Добре, дякую. 

 Від Міністерства фінансів України слово надається Ненюченко Наталії 

Вікторівні.  

Будь ласка, Наталя Вікторівна.  

 

НЕНЮЧЕНКО Н.В. Міністерство фінансів не підтримує ні жоден 

законопроект, зазначені. Ну, в зв'язку з тим, що це потребує додаткових 

видатків із державного бюджету, який не забезпечений на сьогоднішній день 

фінансовими ресурсами, а реальні джерела покриття таких видатків також не 

зазначені розробниками.  

І стосовно того, що сказав Віталій Володимирович, що дітей інвалідів 

готові в Міністерстві фінансів розглядати законопроекти, які будуть надані 

щодо фінансового можливості, визначення їх.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую.  

Будь ласка. Ви будете щось казати? Будь ласка.  

 

ЧОРНА О.В.  В секретаріаті уповноваженого теж були розглянуті всі ці 

законопроекти. І з огляду на те, що складна зараз економічна ситуація в 

країні, позиція уповноваженого, що потрібно все-таки вносити зміни до цих 

законів для того, щоб покращити становище дітей. Але проаналізувавши всі 

ці закони уповноважений підтримує законопроект 4073-3, який був поданий 

народними депутатами Королевською і Солодом, оскільки він найкраще 

захищає захист прав дітей.  
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І, якщо на додаток ще сказати. У нас зараз є звернення, які говорять про 

те, що не тільки, якщо дитина є інвалідом і виховує мама чи тато один, а є і 

наприклад, мама інвалід, але вона на сьогоднішній день позбавлена у зв'язку 

з зміна, які були прийняті. То, можливо, якщо ви розглядаєте якісь зміни 

щодо захисту, ну, щодо підтримки тих сімей в яких є дитина інвалід, то 

можливо ще розглянути і таку позицію, якщо там є батько або мати… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Тобто із законопроекту 4073-3, що саме підтримує 

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини?  

 

ЧОРНА О.В. Уповноважений підтримує законопроект 4073-3. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Яку частину? Вони ж схожі.  

 

ЧОРНА О.В.  В цілому.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. В цілому?  

 

ЧОРНА О.В.   Да.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. В цілому.  

 

ЧОРНА О.В.  Оскільки він найкраще захищає інтереси дітей.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую.  

Шановні колеги, у нас, на жаль, депутати знаходяться з поважних 

причин і кворуму у нас сьогодні немає, тому що вчора ми проводили дуже 

довге засідання комітету сьогодні і прийом громадян, і у відрядженні деякі 

депутати.  
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Тому, я думаю, що є питання сьогодні і підтримки законопроекту 

одного з боку Міністерства соціальної політики, вони більш-менш схожі ці 

законопроекти. Це 4073-1, автор законопроекту 4073-1 знаходиться тут. Я 

думаю, що його в цілому не можна приймати, його можна приймати тільки в 

першому читанні і за основу. Я думаю, що потрібно його доопрацювати в тій 

мірі в якій ми з вами тільки що обговорювали, це, по-перше. 

І друге, я думаю, що потрібно буде об'єднати ті питання, об'єднати, 

взяти ті тезиси законопроекту 4073, на жаль, авторів законопроекту у нас 

немає, ми взагалі не розглядаємо ті законопроекти, якщо автора 

законопроекту немає. В даному випадку вони ідентичні, тому ми  взагалі 

розглянули всі сьогодні,  зробили таке відхилення від регламенту, регламенту 

нашого комітету, який ми запровадили з початку нашої каденції. 

Тому рекомендується: рекомендувати Верховній Раді України за 

результатами розгляду законопроекту 4073-1 в першому читанні прийняти 

його за основу з зауваженнями Міністерства соціальної політики. 

Рекомендувати… Я думаю, що ми і доопрацюємо, Іван Дмитрович, ті речі, 

що знаходяться в законопроекті 4073, візьмемо ті речі, які сьогодні пропонує  

нам Уповноважений Верховної Ради України з прав дитини, тому що, щоб 

цей законопроект був такий досконалий. Прийняти його, законопроект 4073, 

за основу в першому читанні.  

І друге. Рекомендувати Верховній Раді України за результатами 

розгляду відхилити законопроекти 4073, 4073-2 і 4073-3 у першому читанні. І 

співдоповідачем від комітету визначити голову підкомітету з питань 

молодіжної політики, сім'ї та дитинства Спориша Івана Дмитровича. Ми це 

беремо за основу, тому що ми голосувати не можемо це рішення. У нас немає 

кворуму. Ми його проголосуємо на засіданні, наступному засіданні нашого 

комітету. Я думаю, що це буде. А вже до другого читання ми доопрацюємо 

всі оці питання. 

Де ми зможемо знайти, я впевнений, спільно з Міністерством фінансів 

України зможемо знайти кошти. Ну, по-перше, ми будемо розуміти, які саме 
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нам додаткові кошти потрібні будуть. Тому що немає зараз на сьогодні 

питання, ну, розуміння, є тільки питання. Перепрошую, нема розуміння, яка 

додаткова сума нам потрібна. Тобто ми розуміємо, що законопроекти 

потрібні. Але ж ми не розуміємо, яка саме сума нам потрібна.  

І я розумію, що до другого питання для того, щоб ми підготували 

якісний продукт, скомпонувавши ті речі із законопроекту 4073-3, взявши за 

основу 4073-1, розуміючи, додаткові кошти які нам потрібні. Тоді ми 

зможемо винести в залу Верховної Ради. І впевнений, що цей законопроект 

отримає кількість голосів. 

 

МУЗИЧЕНКО В.В. Виходячи з практики реалізації діючого вже закону, 

на сьогоднішній день є об'єктивна підстава, коли одинокі матері, одинокі 

батьки, які не працюють взагалі або працюють неофіційно, отримують 

допомогу в стовідсотковому розмірі прожиткового мінімуму. Ну, як різницю, 

тому що у них дохід – нуль.  

І враховуючи те, що на сьогоднішній день немає такого запобіжника, 

як необхідність працювати для отримання допомоги чи хоча б перебувати на 

обліку в центрі зайнятості і так далі, як по допомозі малозабезпеченим, 

реально отримуємо ситуацію, коли одинокі матері, які мають, ну, досить 

таку, сумнівну репутацію, на місцях, маючи велику кількість дітей, на яких 

отримують допомогу одинокі матері, реально цим зловживають. І ті матері, 

які працюють і отримують там досить невелику зарплату, там 2-3 тисячі 

гривень, маючи вже потім наслідком не отримання допомоги, це ставить їх в 

нерівні умови. Тому, як один із елементів, ми пропонували б також 

розглянути, поставити оцей запобіжник щодо необхідності 

працевлаштування. Якщо ця сім'я не працевлаштована, то тоді це можна 

віддати на розгляд комісіям, як це роблять по допомозі малозабезпеченим.  

Просто на прямо в постанову ми цього прописати не можемо, в 

постанову уряду, тому що відповідна норма відсутня в законі. Тому прохання 

ще в цій частині також розглянути можливість поставити цей запобіжник, 
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щоб навпаки стимулювали громадян не отримувати просто соціальну 

допомогу, ну а, в першу чергу працювати.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Віталій Володимирович, я думаю, що ми під 

стенограму цей запобіжник доопрацюємо в цей законопроект для того, 

щоб… Я з вами згоден з однієї позиції, з другої позиції я розумію, що ми ж 

не тільки допомагаємо матерям, цей законопроект направлений на допомогу 

дітям, в першу чергу. Якщо якась не благодійна мати має там чотирьох, чи 

трьох, чи двох дітей і немає в неї офіційного доходу, то це безумовно є 

проблема і запобіжники повинні бути. Але ж на сьогоднішній день, на жаль, 

у нас так є багато норм у законодавстві, які не регулюють, і це багато 

сьогодні заробітних плат, і в конвертах є. Але, якщо ми бачимо, що немає 

батька і має мати трьох чи чотирьох, багато дітей, то, ви знаєте, я вам скажу 

так, що я не розумію, яка сьогодні повинна бути заробітна платня така, навіть 

в конверті, де вона може сьогодні працювати, це стосовно і не тільки великих 

міст, а й маленьких містечок, де сьогодні не так багато працевлаштування є, 

де одинока мати може працевлаштуватися, щоб получати велику заробітну 

платню. Тому це ж ми направляємо цей законопроект не для допомоги, 

точніше не стільки допомоги одиноким матерям, як і дітям. Тому ми 

розуміємо, що зайва копійка, і ця допомога не така велика, давайте розуміти, 

на сьогоднішній день, що це не буде мати купувати собі машину чи якісь 

коштовності на цю допомогу. А тому буде думати, як прогодувати своїх 

дітей.  

 

МУЗИЧЕНКО  В.В. Разом з тим, дивіться, якщо є діти від 6 до 18 років, 

то це вже півтори тисячі, що перевищує мінімальну заробітну плату. Якщо це 

декілька дітей, то у нас є факти, коли цей розмір допомоги становить 8-9 

тисяч на місяць. Це вже немаленькі гроші.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Тобто, я з вами згоден, що.. 
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МУЗИЧЕНКО  В.В. Тут, я ж і говорю, що можна говорити стосовно 

того, що дати це на відкуп місцевим комісіям, тому що вони зможуть, тоді 

соціальний інспектор прийде в сім'ю, подивиться, в яких умовах живуть ці 

діти, в першу чергу, куди витрачаються ці кошти, чи мати собі щось купує, 

чи дітям, і прийме об'єктивне рішення. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Це один із варіантів, але ж ми віддаємо на відкуп це 

місцевим інспекторам, які тут… може бути і корупційна складова, ви 

розумієте.  

 

МУЗИЧЕНКО  В.В. Абсолютно така ситуація зараз працює по 

житловим субсидіям, по допомозі малозабезпеченим сім'ям, і вона себе 

виправдовує якраз. 

(Загальна дискусія) 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Кажіть. 

 

ЧОРНА О.В.  Мабуть, не можна пов'язувати з працевлаштуванням. Це, 

мабуть, треба пов'язувати із цільовим використанням. Це як кошти по 

догляду за дитиною, коли вони отримують. У вас є тоді можливості 

перевіряти цільове використання коштів. Якщо мама втратила роботу, а ми 

ще припинимо їй ці виплати, а мама нормально доглядає за дитиною, то що 

ми… 

 

МУЗИЧЕНКО  В.В. Тут питання, що можна перебувати ще на обліку в 

центрі зайнятості. А якщо вона втратила роботу і з поважних причин не може 

знайти цю роботу, то якраз комісія прийме рішення, щоб призначити 

допомогу на півроку, поки вона знайде роботу і так далі. Тобто тут уже 

повинен бути більш гнучкий механізм. Ми як бачимо по… 
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ЧОРНА О.В. Комісія звідки візьме гроші? Більшість комісій вони не… 

 

МУЗИЧЕНКО  В.В. Дивіться, комісія приймає тільки рішення, а 

фінансується воно по тим же самим механізмам, як і фінансується допомога. 

Тобто за рахунок субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам. 

Просто це говорить не просто біле і чорне, так або ні, а комісія має 

можливість з врахуванням об'єктивних обставин прийняти рішення: так, 

призначаємо допомогу,  і фінансується вона точно так же. Просто прецеденти 

вже є і це нормально працює на протязі вже там 15 років.  

 

ЧОРНА О.В. Коли у нас такий рівень безробіття говорити про те, щоб 

прив'язувати це до працевлаштування... Це потрібно продумати, я думаю. 

(Загальна дискусія) 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, це потрібно продумати. Я згоден з вами, 

Олена Володимирівна, з того приводу, що тут немає, чи чорне, чи біле, тому 

що сьогодні великий рівень безробіття, і, як правило, багатодітна мати не 

може працювати – я не кажу, на велику зарплатню, - а на повну зайнятість, на 

повну ставку, тому що… Ну, ви ж розумієте, да? 

 

МУЗИЧЕНКО  В.В.  Це є тоді об'єктивні причини, чому вона отримує 

маленький дохід чи чому держава повинна надати. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Це треба думати. Знаєте, бо є… Ми по факту 

фактично віддаємо на відкуп цим комісіям, на розсуд цим комісіям. Тобто 

приходить комісія – і вирішує: є допомога цим дітям, цій матері чи немає. 

Ну, ви вірно сказали: якщо там троє чи четверо дітей, то ця допомога може, 

там, підрости до 7- 8 тисяч гривень. Це я так, для себе, бачу, що може бути… 

складова корупційна. 
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МУЗИЧЕНКО  В.В.  От один випадок із життя. Вчора ми проводили 

"гарячу лінію" в Кабінеті Міністрів, і от якраз був один із дзвінків із 

Чернігівської області, Чернігівський район. І от якраз скаржилися, тому що в 

одному випадку одинока мати ходить на роботу, отримує 2 тисячі 800 

гривень офіційної заробітної плати – і їй допомогу або не надають, а в 

даному випадку призначили 100 гривень, ну, як різницю; в іншому випадку, 

через дві хати одинока мати, в неї двоє дітей, ще питання, чи вона одинока 

мати, тому що там є сумніви, але вона ніде не працює – і отримує 3 тисячі 

гривень допомоги. Питання: чому ця мати повинна працювати? Вона просто 

завтра перестане працювати – і скаже: "Давайте мені таку ж саму допомогу". 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Тобто потрібно, я з вами згоден, потрібно продумати 

цей запобіжник, але ж я думаю, що ми разом повинні до другого читання це 

підготувати, пропрацювати, прорахувати. Тому що Мінфін – він завжди не 

підтримує такі законопроекти. Але ж ви не знаєте, про яку різницю ми 

кажемо сьогодні. Можливо, ця різниця не така значна для Мінфіну, і ми 

зможемо знайти. Але я з вами згодний, що ці кошти не повинні на вітер 

викидатися державою, тому що є багато дірок, які ми ще за заткнули. Дякую.  

Шановні колеги, я вам всім дякую за роботу. Проголосуємо ми рішення 

вже на слідуючому засіданні комітету. Наступне засідання комітету в нас 

відбудеться 30 березня 2016 року. А всіх запрошую,  23 березня о 15.00 в залі 

парламентських засідань відбудуться парламентські слухання на тему: 

"Шляхи розвитку фізичної культури і спорту в умовах децентралізації 

влади". Всіх запрошую. Дякую за роботу. 

 

_______________.  Артур Леонідович, а давайте завтра о 12-й там 

депутатів зберемо і проголосуємо цей закон.  
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Давайте, так, о 12-й завтра проголосуємо цей закон. 

Давайте о 12-й завтра проголосуємо. Зробимо, я думаю, проголосуємо. 

Добре.  
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