
 
 

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 
 
 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 

від 05 червня 2019 року 

  

Про затвердження складу робочої групи з метою напрацювання 

законодавчих пропозицій в частині підвищення ефективності 

працевлаштування ветеранів війни 

 

За ініціативою голови Комітету у справах ветеранів та осіб з 

інвалідністю Третьякова О.Ю. 15.05.2019 Комітетом прийнято рішення про 

створення при Комітеті робочої групи з метою напрацювання законодавчих 

пропозицій в частині підвищення ефективності працевлаштування ветеранів 

війни. 

За результатами наданих пропозицій щодо участі в роботі робочої 

групи представників Комітетів, міністерств і відомств Комітет вирішив: 

затвердити склад робочої групи з метою напрацювання законодавчих 

пропозицій в частині підвищення ефективності працевлаштування ветеранів 

війни, що додається. 

 

 

 

 

Голова Комітету                                                               О. ТРЕТЬЯКОВ   

 

 

 

 



 

 

Затверджено 

на засіданні Комітету 

05 червня 2019 року 

 

 

Склад  

робочої групи з метою напрацювання законодавчих пропозицій в 

частині підвищення ефективності працевлаштування ветеранів війни 

 

Третьяков Олександр 

Юрійович 

голова Комітету у справах ветеранів та осіб з 

інвалідністю, голова робочої групи 

Бурбак Максим 

Юрійович 

перший заступник голови Комітету у справах ветеранів 

та осіб з інвалідністю, співголова робочої групи 

Рибчинський Євген 

Юрійович 

заступник голови Комітету у справах ветеранів та осіб з 

інвалідністю 

Шухевич Юрій-

Богдан Романович 

заступник голови Комітету у справах ветеранів та осіб з 

інвалідністю 

Гаврилюк Михайло 

Віталійович 

заступник голови Комітету у справах ветеранів та осіб з 

інвалідністю 

Загорій Гліб 

Володимирович 

член Комітету у справах ветеранів та осіб з інвалідністю 

Шамбір Наталія 

Василівна 

керівник секретаріату Комітету у справах ветеранів та 

осіб з інвалідністю 

Каплін Сергій 

Миколайович 

перший заступник голови Комітету з питань соціальної 

політики, зайнятості та пенсійного забезпечення 

Королевська Наталія 

Юріївна 

член Комітету з питань соціальної політики, зайнятості 

та пенсійного забезпечення,  

Веселова Наталія 

Василівна 

секретар Комітету з питань соціальної політики, 

зайнятості та пенсійного забезпечення, голова 

підкомітету з питань державних соціальних гарантій, 

забезпечення достатнього життєвого рівня 

Дроздик Олександр 

Валерійович 

член Комітету з питань соціальної політики, зайнятості 

та пенсійного забезпечення, голова підкомітету з питань 

регулювання трудових відносин та зайнятості населення 

Швиденко Анна 

Володимирівна 

представник громадської ради при Міністерстві 

соціальної політики України, член ГО "Спілка ветеранів 

АТО Дарницького району міста Києва" 

Хомутський Андрій начальник відділу податку на доходи фізичних осіб 



Вікторович управління прямих податків Департаменту податкової 

політики Міністерства фінансів України 

Кудін Валентина 

Анатоліївна 

генеральний директор Директорату розвитку 

соціального страхування та пенсійного забезпечення 

Міністерства соціальної політики України 

Дудич Іван 

Дмитрович 

державний експерт експертної групи з питань систем 

соціального страхування, страхових виплат і послуг 

Директорату розвитку соціального страхування та 

пенсійного забезпечення Міністерства соціальної 

політики України 

Зацерковний Максим 

Миколайович 

начальник управління нагляду за діяльністю Пенсійного 

фонду України та фондів соціального страхування 

Міністерства соціальної політики України 

Алексова Оксана 

Федорівна 

головний спеціаліст відділу нагляду за діяльністю 

Пенсійного фонду України Міністерства соціальної 

політики України 

Андросенко Максим 

Іванович 

державний експерт експертної групи з питань ветеранів 

та учасників АТО Директорату соціальних послуг та 

інтеграції Міністерства соціальної політики України 

Кулик Олеся 

Миколаївна 

державний експерт експертної групи з питань 

продуктивної зайнятості Директорату розвитку ринку 

праці та зайнятості Міністерства соціальної політики 

України 

Галаган Григорій 

Анатолійович 

перший заступник міністра у справах ветеранів України 

Загуменний Олексій 

Валентинович 

начальник відділу моніторингу якості реабілітаційних 

послуг Управління моніторингу якості реабілітаційних 

послуг Фонду соціального захисту інвалідів 

Жовтяк Юлія 

Сергіївна 

заступник голови Державної служби зайнятості 

Мельник Олена 

Олександрівна 

заступник начальника управління організації надання 

соціальних послуг Державної служби зайнятості 

Гаркавенко Наталія 

Олександрівна 

вчений секретар Науково-дослідного інституту праці та 

зайнятості населення, кандидат економічних наук 

Максимчук 

Володимир 

Спиридонович 

керівник управління соціального страхування і 

пенсійного забезпечення Федерації професійних спілок 

України 

Федорчук Наталія 

Миколаївна 

заступник керівника департаменту з питань 

економічного розвитку та ціноутворення - завідувач 

відділу з питань цін і тарифів Федерації професійних 

спілок України 



 


