
 
 

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

 
 

Комітет у справах ветеранів, учасників бойових дій, учасників 

антитерористичної операції та людей з інвалідністю 
 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 

від 11 лютого 2015 року  

 

Про переведення з секретаріату Комітету Верховної Ради України з 

питань підприємництва, регуляторної та антимонопольної політики до 

секретаріату Комітету Верховної Ради України у справах ветеранів, 

учасників бойових дій, учасників антитерористичної операції  

та людей з інвалідністю старшого консультанта  

Конєвої Ірини Василівни 

 

Відповідно до статті 89 Конституції України, статті 5 Закону України 

«Про комітети Верховної Ради України» постановою Верховної Ради 

України «Про перелік, кількісний склад і предмети відання комітетів 

Верховної Ради України восьмого скликання» від 04.12.2014 №22-VIIІ 

Комітет у справах пенсіонерів, ветеранів та інвалідів реорганізовано в 

Комітет у справах ветеранів та інвалідів та здійснено перерозподіл предметів 

відання комітетів Верховної Ради України. 

Розпорядженням Голови Верховної Ради України від 24.12.2014 №1777 

«Про затвердження структури та штатної чисельності секретаріатів комітетів 

та секретаріатів спеціальних комісій Верховної ради України восьмого 

скликання» затверджено нову штатну чисельність секретаріату Комітету 

Верховної Ради України у справах ветеранів та інвалідів, відповідно до якої 

штатна чисельність секретаріату Комітету зменшилась на 2 посади головних 

консультантів та збільшилась на 1 посаду старшого консультанта.  

Листом від 15.01.2015 №20-45/61 керівник Апарату Верховної Ради 

України В.Зайчук звернувся до Комітету Верховної Ради України у справах 

ветеранів та інвалідів з проханням розглянути на засіданні Комітету питання 

про переведення з секретаріату Комітету Верховної Ради України з питань 

підприємництва, регуляторної та антимонопольної політики до секретаріату 

Комітету Верховної Ради України у справах ветеранів та інвалідів старшого 

консультанта Конєву Ірину Василівну. 

http://zakon4.rada.gov.ua/rada/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/paran4521#n4521
http://zakon4.rada.gov.ua/rada/show/116/95-%D0%B2%D1%80/paran33#n33


Постановою Верховної Ради України від 04.02.2015 №148-VIII «Про 

внесення змін до деяких постанов Верховної Ради України щодо предметів 

відання комітетів Верховної Ради України восьмого скликання» Комітет у 

справах ветеранів та інвалідів перейменовано у Комітет у справах ветеранів, 

учасників бойових дій, учасників антитерористичної операції та людей з 

інвалідністю. 

Одним із основних та важливих напрямів діяльності Комітету є 

створення системи соціального захисту та реабілітації учасників 

антитерористичної операції. Враховуючи надзвичайну ситуацію на Сході 

України та її затяжний характер, кількість учасників антитерористичної 

операції й, відповідно, перелік проблемних питань, у тому числі щодо 

соціального захисту цієї категорії осіб, на жаль, безупинно збільшуються. 

З огляду на зазначене, члени Комітету одностайні в тому, що додатково 

надана штатна одиниця старшого консультанта має бути використана з 

метою забезпечення виконання додатково визначених Комітету функцій 

щодо соціального захисту та реабілітації учасників антитерористичної 

операції. Тому цю посаду має зайняти особа, яка повинна мати відповідний 

досвід, не виключено і практичний, пов’язаний з питаннями проведення 

антитерористичної операції.  

Враховуючи вище зазначене, за результатами проведеного обговорення 

Комітет вирішив: 

оскільки кандидатура Конєвої І.В. не відповідає зазначеним вище 

критеріям, пропозиція про її переведення до секретаріату Комітету Верховної 

Ради України у справах ветеранів, учасників бойових дій, учасників 

антитерористичної операції та людей з інвалідністю Комітетом не 

підтримується. 

 

 

 

 Голова Комітету                                                                     О.Третьяков   


