
Затверджено 
                                                                                                                                                             рішенням Комітету 
                                                                                                                                                       від 29 серпня 2022 року
                                                                                                                                                                  Протокол № 65

ПЛАН
роботи Комітету Верховної Ради України з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово 

окупованих територій України, національних меншин і міжнаціональних відносин на період восьмої сесії 
Верховної Ради України дев’ятого скликання

№
п/п

Питання, які виносяться на розгляд 
Комітету

Строки 
розгляду в 
Комітеті 
(місяць)

Відповідальні 
за підготовку 

члени Комітету

Відповідальні 
за підготовку 
працівники 
секретаріату 

Комітету

Пропозиції 
щодо строків 

розгляду 
Верховною 

Радою 
України 
(місяць)

1 2 3 4 5 6
Розділ І. Підготовка проектів законодавчих актів на розгляд Верховної Ради України (комітет є головним)

1. Проект Закону України про внесення змін 
до Закону України «Про забезпечення 
прав та свобод внутрішньо переміщених 
осіб», поданий народним депутатом 
України Ткаченком М.М. та іншими 
народними депутатами України, реєстр. 
№ 4487 від 11.12.2020 року

Висновок 
Комітету до 

другого 
читання від 
27.01.2022 

року

члени Комітету Федорова С.О.
Вовк В.М.

вересень

2. Проект Закону України про внесення змін 
до Закону України «Про забезпечення 
прав і свобод внутрішньо переміщених 

Висновок 
Комітету від 

члени Комітету Федорова С.О.
Вовк В.М.

вересень



осіб» щодо забезпечення прав 
зареєстрованих внутрішньо переміщених 
осіб на безоплатне отримання 
комунальних послуг та безоплатне 
тимчасове проживання у період дії 
воєнного стану, поданий народним 
депутатом України Неклюдовим В.М. та 
іншими народними депутатами України, 
реєстр. № 7507 від 30.06.2022 року

18.07.2022 
року

3. Проект Закону України про внесення змін 
до Закону України "Про забезпечення 
прав і свобод громадян та правовий режим 
на тимчасово окупованій території 
України" щодо особливостей діяльності 
на тимчасово окупованій території 
України, поданий Кабінетом Міністрів 
України, реєстр. № 7646 від 08.08.2022 
року

вересень члени Комітету Федорова С.О.
Вовк В.М.

вересень

4. Проект Закону про внесення змін до 
Закону України "Про імміграцію", 
внесений Кабінетом Міністрів України, 
реєстр № 6516 від 13.01.2022 р.

Висновок 
Комітету від 
16.02.2022 р.

члени Комітету Чигрин А.В.
Надточій Л.І.

   вересень

5. Проект Закону про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України щодо 
визнання депортованими громадян 
України, які у 1944-1951 роках були 
примусово переселені з території 
Польської Народної Республіки, внесений 
народними депутатами України 

Висновок 
Комітету до 

другого 
читання від 
22.02.2022

члени Комітету Чигрин А.В.
Буждиган В.П. 

вересень



Рубльовим В.В. та іншими народними 
депутатами України, реєстр. № 2038 від 
03.09.2019 р.

6. Проект Закону про внесення зміни до 
статті 20 "Про Єдиний державний 
демографічний реєстр та документи, що 
підтверджують громадянство України, 
посвідчують особу чи її спеціальний 
статус" щодо надання пільг окремим 
категоріям громадян України, яким на 
період дії воєнного стану оформлюється 
паспорт громадянина України або паспорт 
громадянина України для виїзду за 
кордон, поданий народними депутатами 
України Підласою Р.А. та іншими 
народними депутатами України, р.№ 7358 
від 09.05.2022 р. 

Висновок 
Комітету від 
16.06.2022 р.

члени Комітету Чигрин А.В.
Надточій Л.І.

   вересень

7. Проект Закону України про внесення змін 
до Закону України «Про громадянство 
України» щодо особливостей набуття та 
втрати громадянства України окремими 
категоріям осіб, поданий народними 
депутатами України Міньком С. А. та 
іншими народними депутатами України, 
реєстр.№ 7339 від 02.05.2022 р.

Висновок 
Комітету від 
11.05.2022 р.

члени Комітету Чигрин А.В.
Буждиган В.П.

   вересень

8. Проект Закону України про внесення змін 
до Закону України "Про громадянство 
України" щодо підстав і порядку набуття 
та припинення громадянства України, 

Висновок 
Комітету  від 
27.07.2022

члени Комітету Чигрин А.В. вересень



поданий Президентом України та 
визначений ним як невідкладний, реєстр. 
№ 6368 від 02.12.2021 р.

9. Проект Закону України про внесення змін 
до Закону України "Про громадянство 
України" щодо підстав і порядку набуття 
та припинення громадянства України, 
поданий народними депутатами України 
Дундою О.А., Поляком В.М., реєстр. № 
6368-1 від 09.12.2021 р.

Висновок 
Комітету  від 
27.07.2022

члени Комітету Чигрин А.В. вересень

10. Проект Закону про внесення змін до 
Закону України "Про громадянство 
України" щодо підстав і порядку 
прийняття та припинення громадянства 
України, поданий народним депутатом 
України           Княжицьким М.Л., реєстр. 
№ 6368-2 від 17.12.2021 року.

Висновок 
Комітету  від 
27.07.2022

члени Комітету Чигрин А.В. вересень

11. Проект Закону України про внесення змін 
до Закону України "Про громадянство 
України" щодо підстав і порядку набуття 
та припинення громадянства України, 
поданий народним депутатом України 
Ткаченком М. М. та іншими народними 
депутатами України, реєстр. № 6368-д від 
01.07.2022 р. 

Висновок 
Комітету  від 
27.07.2022

члени Комітету Чигрин А.В. вересень

12. Проект Закону України про запобігання та 
протидію загрозам національній безпеці 
України у сфері громадянства, поданий 
Президентом України та визначений ним 

Висновок
Комітету від 
27.07.2022

члени Комітету Чигрин А.В.
Буждиган В.П. 

вересень



як невідкладний, реєстр. № 6369 від 
02.12.2021 р.

13. Проект Закону України про запобігання та 
протидію загрозам національній безпеці 
України у сфері громадянства, поданий 
народними депутатами України Дундою 
О.А., Поляком В.М., реєстр. № 6369-1 від 
10.12.2021 р.

Висновок
Комітету від 
27.07.2022

члени Комітету Чигрин А.В.
Буждиган В.П. 

вересень

14. Проект Закону України про запобігання та 
протидію загрозам національній безпеці 
України у сфері громадянства, поданий 
народним депутатом України Ткаченком 
М. М. та іншими народними депутатами 
України, реєстр. № 6369-д від 01.07.2022 р. 

Висновок
Комітету від 
27.07.2022

члени Комітету Чигрин А.В.
Буждиган В.П. 

вересень

15. Проект Закону України про внесення змін 
до статті 7 Закону України «Про 
забезпечення прав і свобод внутрішньо 
переміщених осіб» щодо забезпечення 
виплати пенсій та соціальної допомоги, 
поданий народним депутатом України 
Тимошенко Ю.В. та іншими народними 
депутатами України, реєстр. № 4014 від 
01.09.2020 року

Висновок 
Комітету від 
02.06.2021 

року

члени Комітету Федорова С.О.
Вовк В.М.

жовтень

16. Проект Закону України про внесення змін 
до деяких законодавчих актів України 
щодо вдосконалення законодавства у 
сфері міграції, поданий Кабінетом 
Міністрів України, реєстр. №4412 від 
20.11.2020 (друге читання).

Висновок
Комітету до 

другого 
читання 

29.08.2022

члени Комітету Чигрин А.В.
Надточій Л.І.

   жовтень



17. Проект Закону України про внесення змін 
до Законів України “Про громадянство 
України” та “Про забезпечення 
функціонування української мови як 
державної” щодо умов прийняття до 
громадянства України, поданий Кабінетом 
Міністрів України, реєстр. №7606 від 
28.07.2022 р.

вересень члени Комітету Чигрин А.В.
Буждиган В.П. 

   жовтень

18. Проект Закону про внесення змін до 
Законів України "Про правовий статус 
іноземців та осіб без громадянства" та 
"Про зайнятість населення" щодо 
залучення провідних фахівців до роботи у 
системі охорони здоров'я України, 
внесений народними депутатами України 
Дмитрієвою О.О., Разумковим 
Д.О.,  Радуцьким М.Б., Дубневичем Я.В. 
та ін., р. № 5888 від 03.09.2021 р.

Висновок 
Комітету від 
05.11.2021 р.

члени Комітету Чигрин А.В.
Надточій Л.І.

жовтень

19. Проект Закону про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України (щодо 
гармонізації законодавства у сфері 
запобігання та протидії дискримінації із 
правом Європейського Союзу), внесений 
народними депутатами України 
Геращенко І.В. та іншими народними 
депутатами України р. № 0931 від від 
29.08.2019 р. (друге читання)

Висновок від 
14.11.2019

члени Комітету Чигрин А.В.    жовтень

20. Проект Закону України про тимчасові 
заходи забезпечення платоспроможності 

Висновок 
Комітету від 

члени Комітету Федорова С.О.
Вовк В.М.

листопад



підприємств, які провадили господарську 
діяльність на тимчасово окупованих 
територіях у Донецькій та Луганській 
областях, поданий народним депутатом 
України Ткаченком М.М. та іншими 
народними депутатами України, реєстр. 
№ 2374 від 04.11.2019 року

14.04.2020 
року

21. Проект Закону України про внесення змін 
до Закону України «Про засади 
внутрішньої та зовнішньої політики» 
щодо актуалізації деяких положень, 
поданий народним депутатом України 
Умєровим Р.Е. та іншими народними 
депутатами України, реєстр. № 3666 від 
16.06.2020 року

Висновок 
Комітету від 
16.12.2020 

року

члени Комітету Федорова С.О.
Бузницький 

Ю.В.

листопад

22. Проект Закону про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України щодо 
удосконалення правових засад діяльності 
Уповноваженого Верховної Ради України 
з прав людини, внесений  народними 
депутатами України Тарасенком Т.П., та 
іншими народними депутатами України, 
р. № 5019 від 04.02.2021

жовтень члени Комітету Чигрин А.В.
Надточій Л.І.

листопад

23. Проект Закону України про внесення змін 
до статті 5 Закону України «Про 
Уповноваженого Верховної Ради України 
з прав людини, поданий народними 
депутатами України Бардіною М.О. та 

жовтень члени Комітету Чигрин А.В.
Надточій Л.І.

листопад



іншими народними депутатами України, 
реєстр.№7472 від 17.06.2022 р.

24. Проект Закону про Національну комісію з 
питань захисту персональних даних та 
доступу до публічної інформації, 
внесений народними депутатами України 
Тарасенком Т.П., Чернєвим Є.В. та 
іншими народними депутатами 
України,  р. № 6177 від 18.10.2021 р.

жовтень члени Комітету Чигрин А.В.
Надточій Л.І.

   листопад

25. Проект Закону про надання захисту 
іноземцям та особам без громадянства, 
внесений народними депутатами України 
Єфімовим М.В. та іншими народними 
депутатами України р. № 3387 від 
24.04.2020 р.

Висновок від 
31.03.2021 р.

члени Комітету Чигрин А.В.
Буждиган В.П.

листопад

26. Проект Закону України про внесення змін 
до Закону України "Про звернення 
громадян" щодо умов розгляду звернень, 
реєстр. № 2480 від 21.11.2019 р., поданий 
народними депутатами України 
Третьяковою Г.М., Безгіним В.Ю., 
Струневичем В.О., Арсенюком О.О., 
Гривком С.Д.

Висновок від 
17.06.2020 р.

члени Комітету Шелудько В.Є.
Теплюк В.С.

листопад

27. Проект Закону України про внесення змін 
до Закону України "Про звернення 
громадян" щодо приведення його норм у 
відповідність до рішення 
Конституційного Суду України від 11 
жовтня 2018 року № 8-р/2018, реєстр. № 

Висновок від 
17.06.2020 р.

члени Комітету Шелудько В.Є.
Теплюк В.С.

листопад



2480-1 від 11.12.2019 р., поданий 
народними депутатами України 
Королевською Н.Ю., Солодом Ю.В., 
Бортом В.П., Гнатенком В.С., Христенком 
Ф.В.

28. Проект Закону України про внесення змін 
до Закону України "Про звернення 
громадян" щодо реалізації 
конституційного права на звернення 
особами, які визнані судом недієздатними, 
реєстр. № 1186 від 29.08.2019 р., поданий 
народними депутатами України Фединою 
С.Р., Геращенко І.В., Фріз І.В., Іоновою 
М.М., Забродським М.В., Зінкевич Я.В., 
Князевичем Р.П.

Висновок від 
17.02.2021 р.

члени Комітету Шелудько В.Є.
Теплюк В.С.

листопад

29. Проект Закону України про внесення змін 
до Закону України «Про звернення 
громадян» щодо використання 
громадськими організаціями права на 
доступ до інформації, реєстр. № 7512 від 
01.07.2022 р., поданий народними 
депутатами України Рущишиним Я.І., 
Мазурашу Г.Г., Клименко Ю.Л., 
Юрчишиним Я.Р., Піпою Н.Р., 
Лозинським Р.М.

жовтень члени Комітету Шелудько В.Є.
Теплюк В.С.

листопад

30. Проект Закону про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України щодо 
посилення захисту прав людини, зокрема 
права на ефективне урядування, внесений 

листопад члени Комітету Чигрин А.В.
Надточій Л.І.

   грудень



народними депутатами України 
Василевською-Смаглюк О.М.,Тарасенком 
Т.П., р. № 2806 від 24.01.2020 р.

31. Проект Закону про внесення змін до 
Закону України "Про громадянство 
України" щодо автоматичної втрати 
громадянства України у разі 
добровільного набуття громадянства 
держави-агресора – Російської Федерації, 
внесений народними депутатами України 
Савчук О.В., Піпою Н.Р., Княжицьким 
М.Л., р. № 5822 від 23.07.2021 р. 

листопад члени Комітету Чигрин А.В.
Буждиган В.П.

   грудень

32. Проект Закону про внесення змін до 
Закону України "Про громадянство 
України" щодо автоматичної втрати 
громадянства України, внесений 
народним депутатом України Бужанським 
М.А., р. № 5822-1 від 27.07.2021р. 

листопад члени Комітету Чигрин А.В.
Буждиган В.П.

   грудень

33. Проект Закону про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України щодо 
заборони проявів сексизму у суспільстві, 
внесений народними депутатами України 
Качурою О.А.. та іншими народними 
депутатами України, р. № 4598 від 
15.01.2021

Висновок від 
19.05.2021 р.

члени Комітету Чигрин А.В. грудень

34. Проект Закону про внесення змін до 
Закону України "Про забезпечення рівних 
прав та можливостей жінок і чоловіків" 
щодо визначення поняття "сексизм", 

Висновок від 
19.05.2021 р.

члени Комітету Чигрин А.В. грудень



внесений народними депутатами України 
Яковлєвою Н.І., та іншими народними 
депутатами України, р. № 4598-1 від 
02.02.2021

35. Проект Закону України про внесення змін 
до деяких законодавчих актів України 
щодо заборони проявів сексизму у 
суспільстві, внесений народними 
депутатами України Кондратюк О.К., 
Корнієнком О.С. та іншими народними 
депутатами України, р. № 4598-2 від 
02.02.2021

Висновок від 
19.05.2021 р.

члени Комітету Чигрин А.В. грудень

36. Проект Закону про внесення змін до 
Закону України "Про правовий статус 
іноземців та осіб без громадянства" 
стосовно додаткових заходів з протидії 
загрозам національній безпеці яку 
становлять деякі категорії іноземців та 
осіб без громадянства, внесений 
народними депутатами України 
Бобровською С.А. та іншими народними 
депутатами України, р. № 6332 від 
19.11.2021 р.

грудень члени Комітету Чигрин А.В.
Буждиган В.П. 

   січень

37. Проект Закону про підтримку іноземців та 
осіб без громадянства, які зазнали 
політичних переслідувань у країні 
громадянської належності або постійного 
проживання, Ясько Є.О. та іншими 

грудень члени Комітету Чигрин А.В.
Буждиган В.П.

січень



народними депутатами України, р. 5194 
від 02.03.2021 р.

Розділ ІІ. Законопроекти, які комітет має розглянути і подати свої пропозиції
1. Проект Закону України про внесення змін до розділу XX 

"Перехідні положення" Податкового кодексу України у 
зв'язку з прийняттям Закону України "Про соціальний і 
правовий захист осіб, стосовно яких встановлено факт 
позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії 
проти України, та членів їх сімей", поданий Президентом 
України, реєстр. № 6106 від 27.09.2021 року

вересень члени Комітету Секретаріат
Комітету

2. Проект Закону про внесення змін до деяких законів України 
щодо поліпшення соціального захисту осіб, які захищали 
незалежність та територіальну цілісність України, поданий 
народними депутатами України Тимошенко Ю.В. та 
Цимбалюком М.М., реєстр. № 7419 від 31.05.2022 року

вересень члени Комітету Секретаріат
Комітету

3. Проект Закону України про внесення змін до Податкового 
кодексу України щодо звільнення від cплати податку на 
нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, за знищене 
чи пошкоджене нерухоме майно, поданий народним 
депутатом України Шуляк О.О. та іншими народними 
депутатами України, реєстр. № 7632 від 03.08.2022 року

вересень члени Комітету Секретаріат
Комітету

4. Проект Закону про внесення змін до деяких законів України 
щодо захисту державного кордону України, внесений 
народними депутатами України Здебським Ю.В., Ватрасом 
В.А. та іншими народними депутатами України, р.№ 7475 
від 19.06.2022 р.

вересень члени Комітету Секретаріат 
Комітету

5. Проект Закону про внесення змін до Кримінального 
кодексу України щодо посилення відповідальності за 

вересень члени Комітету Секретаріат 
Комітету



зґвалтування та сексуальне насильство дітей, внесений 
народним депутатом України Гончаренком О.О., р.№ 7511 
від 01.07.2022 р.

6. Проект Закону України про внесення змін до 
Кримінального кодексу України щодо захисту авторитету 
держави, Збройних Сил України, української нації та 
народу, поданий народним депутатом України 
Гончаренком О.О., реєстр. № 5646 від 10.06.2021 року

жовтень члени Комітету Секретаріат
Комітету

7. Проект Закону України про внесення змін до статті 111-1 
Кримінального кодексу України щодо розширення переліку 
кримінальних правопорушень за здійснення колабораційної 
діяльності, поданий народними депутатами України 
Кузьміних С.В. та Мазурашу Г.Г., реєстр. № 7223 від 
28.03.2022 року

жовтень члени Комітету Секретаріат
Комітету

8. Проект Закону України про відшкодування шкоди завданої 
потерпілому внаслідок збройної агресії Російської 
Федерації, поданий народним депутатом України Гриб В.О. 
та іншими народними депутатами України, реєстр. № 7385 
від 17.05.2022 року

жовтень члени Комітету Секретаріат
Комітету

9. Проект Закону України про внесення змін до деяких законів 
України щодо уточнення порядку виїзду призовників, 
військовозобов’язаних та резервістів з місця проживання в 
межах України, поданий народним депутатом України 
Нестеренком К.О. та іншими народними депутатами 
України, реєстр. № 7522 від 05.07.2022 року

жовтень члени Комітету Секретаріат
Комітету

10. Проект Закону про внесення змін до статті 570 Митного 
кодексу України щодо запобігання та протидії загрозам 
національній безпеці України у сфері громадянства, 
внесений Президентом України, р. № 6370 від 02.12.2021 р.

жовтень члени Комітету Секретаріат 
Комітету



11. Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про 
судоустрій і статус суддів" щодо запобігання та протидії 
загрозам національній безпеці України у сфері 
громадянства, внесений Президентом України, р. № 6371 
від 02.12.2021 р.

      жовтень члени Комітету Секретаріат 
Комітету

12. Проект Закону про внесення змін до Кодексу України про 
адміністративні правопорушення, Кримінального кодексу 
України та Кримінального процесуального кодексу 
України щодо відповідальності за порушення 
законодавства у сфері громадянства, внесений 
Президентом України, р. № 6372 від 02.12.2021 р.

       жовтень члени Комітету Секретаріат 
Комітету

13. Проект Закону України про Державне бюро військової 
юстиції, поданий народним депутатом України Дануцою 
О.А., реєстр. № 6569 від 28.01.2022 року

листопад члени Комітету Секретаріат
Комітету

14. Проект Закону України про Військову поліцію, поданий 
народним депутатом України Іонушасом С.К. та іншими 
народними депутатами України, реєстр. № 6569-1 від 
15.02.2022 року

листопад члени Комітету Секретаріат
Комітету

15. Проект Закону України про внесення змін до деяких 
законодавчих актів щодо удосконалення розгляду окремих 
категорій судових справ у зв’язку зі збройною агресією 
Російської Федерації, поданий народним депутатом 
України Батенком Т.І. та іншими народними депутатами 
України, реєстр. № 7520 від 05.07.2022 року

листопад члени Комітету Секретаріат
Комітету

16. Проект Закону України про внесення змін до деяких 
законодавчих актів щодо судового розгляду справ про 
відшкодування шкоди, завданої внаслідок збройної агресії 
проти України, поданий народним депутатом України 

листопад члени Комітету Секретаріат
Комітету



Стефанчуком Р.О. та іншими народними депутатами 
України, реєстр. № 7520-1 від 18.07.2022 року

17. Проект Закону України про обмеження імунітету іноземних 
держав та їх посадових і службових осіб від пред’явлення 
позовів та стягнення шкоди завданої на території України 
смертю або ушкодженням здоров'я, а також шкоди, завданої 
майну внаслідок збройної агресії, тимчасової окупації 
території України, інших дій чи бездіяльності, поданий 
народним депутатом України Торохтієм Б.Г. та іншими 
народними депутатами України, реєстр. № 7520-2 від 
19.07.2022 року

листопад члени Комітету Секретаріат
Комітету

18. Проект Закону про внесення змін до статті 154 
Кримінального процесуального кодексу України (щодо 
гарантії незалежності члена Національної комісії з питань 
захисту персональних даних та доступу до публічної 
інформації), внесений народними депутатами України 
Тарасенком Т.П., Чернєвим Є.В. та іншими народними 
депутатами України, р. № 6178 від 18.10.2021 р.   

листопад члени Комітету Секретаріат 
Комітету

19. Проект Закону про внесення змін до Кодексу України про 
адміністративні правопорушення та Кримінального 
кодексу України щодо боротьби з проявами дискримінації, 
внесений Кабінетом Міністрів України, р. №  5488 від 
13.05.2021 р.

листопад члени Комітету Секретаріат 
Комітету

20. Проект Закону України про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо вдосконалення механізму 
залучення приватних інвестицій з використанням 
механізму державно-приватного партнерства для 
пришвидшення відновлення зруйнованих війною об'єктів 
та будівництва нових об’єктів, пов'язаних з післявоєнною 

грудень члени Комітету Секретаріат
Комітету



перебудовою економіки України, поданий народним 
депутатом України Янченко Г.І. та іншими народними 
депутатами України, реєстр. № 7508 від 01.07.2022 року

Розділ ІІІ. Питання, які передбачається розглянути на виїзних засіданнях комітету 
(з зазначенням дати і місця проведення засідань)

Розділ ІV. Питання, які розглядаються комітетом у порядку контролю за виконанням законів України, 
постанов Верховної Ради України, власних рішень

1. Про стан виконання Закону України "Про 
надання публічних (електронних публічних) 
послуг щодо декларування та реєстрації місця 
проживання в Україні"

листопад Члени Комітету Секретаріат Комітету

2. Про стан виконання Закону України «Про 
забезпечення прав і свобод внутрішньо 
переміщених осіб»

грудень члени Комітету Секретаріат
Комітету

Розділ V. Питання (з числа віднесених до відома комітету), які пропонується розглянути на парламентських 
слуханнях у Верховній Раді України та на слуханнях у комітеті (окремо)

1. Слухання в Комітеті на тему: «Деокупація та 
реінтеграція тимчасово окупованої території 
Автономної Республіки Крим та міста 
Севастополя: нові виклики в умовах 
широкомасштабної збройної агресії Російської 
Федерації проти України»

22 вересня 
2022 року

Ткаченко М.М. Секретаріат
Комітету



Розділ VІ. Конференції, семінари, круглі столи, інші заходи, які будуть проводитись комітетом або за його 
участю

1. Моніторингові візити в місця
компактного проживання ВПО

Впродовж сесії
(за сприятливих 

безпекових 
умов)

Ткаченко М.М.
Горбенко Р.О.

Секретаріат
Комітету

Перший Заступник 
Голови Комітету                                                                                                                                          М. ТКАЧЕНКО


