
 
 

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 15 листопада 2017 року 

  

Про затвердження складу робочої групи щодо внесення змін до 

законодавства з метою виокремлення в окрему категорію учасників 

антитерористичної операції – внутрішньо переміщених осіб 

 

За ініціативою першого заступника голови Комітету у справах ветеранів, 

учасників бойових дій, учасників антитерористичної операції та людей з 

інвалідністю Бурбака М.Ю. 08.11.2017 року Комітетом прийнято рішення про 

створення робочої групи щодо внесення змін до законодавства з метою 

виокремлення в окрему категорію учасників антитерористичної операції – 

внутрішньо переміщених осіб. 

За результатами  проведеного обговорення та з урахуванням пропозицій 

голови Громадської організації «Громадський рух учасників АТО та громадян 

з тимчасово окупованої території «Нова нація» Грекова М.О. щодо залучення 

до участі в роботі зазначеної робочої групи представників міністерств і 

громадськості Комітет вирішив: 

затвердити склад робочої групи щодо внесення змін до законодавства з 

метою виокремлення в окрему категорію учасників антитерористичної 

операції – внутрішньо переміщених осіб, що додається. 

 

 

 

 

Голова Комітету                                                                    О. ТРЕТЬЯКОВ   

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Затверджено 

на засіданні Комітету 

____________2017 року 

Склад  

робочої групи щодо внесення змін до законодавства з метою 

виокремлення в окрему категорію учасників антитерористичної операції 

– внутрішньо переміщених осіб 

 

Третьяков О.Ю. голова Комітету у справах ветеранів, учасників бойових 

дій, учасників антитерористичної операції та людей з 

інвалідністю, голова робочої групи 

Бурбак М.Ю. перший заступник голови Комітету у справах ветеранів, 

учасників бойових дій, учасників антитерористичної 

операції та людей з інвалідністю, співголова робочої 

групи 

Беспалов О.О. Громадська організація «Громадський рух учасників 

АТО та громадян з тимчасово окупованої території 

«НОВА НАЦІЯ», волонтер, секретар робочої групи 

Рибчинський Є.Ю. заступник голови Комітету у справах ветеранів, учасників 

бойових дій, учасників антитерористичної операції та 

людей з інвалідністю 

Шухевич Ю-Б.Р. заступник голови Комітету у справах ветеранів, учасників 

бойових дій, учасників антитерористичної операції та 

людей з інвалідністю 

Гаврилюк М.В. заступник голови Комітету у справах ветеранів, учасників 

бойових дій, учасників антитерористичної операції та 

людей з інвалідністю 

Загорій Г.В. член Комітету у справах ветеранів, учасників бойових 

дій, учасників антитерористичної операції та людей з 

інвалідністю 

Шамбір Н.В. керівник секретаріату Комітету у справах ветеранів, 

учасників бойових дій, учасників антитерористичної 

операції та людей з інвалідністю  

представник Міністерства соціальної політики України 

представник Міністерства фінансів України  

представник Міністерства з питань тимчасово окупованих територій 

та внутрішньо переміщених осіб України  

Пантикін Л. Л. командир роти батальйону Луганськ-1, кавалер Ордену 

"За Мужність", Спілка ветеранів АТО Луганської області, 

учасник АТО 



Греков М.О.  Голова Громадської організації «Громадський рух 

учасників АТО та громадян з тимчасово окупованої 

території «НОВА НАЦІЯ», мер міста Олександрівськ 

(Луганська область), учасник АТО 

Макар І.І. народний депутат України I скликання,  ветеран АТО, 

голова ГО "Ветеранська взаємодопомога" 

 

 


