
 

  Додаток 1 

 Назва Комітету Інформація щодо участі народних депутатів України 

 які у січні – лютому 2020 року були відсутні на пленарних засіданнях Верховної Ради України 

та на засіданнях комітетів (за інформацією секретаріатів відповідних комітетів) 

 

1.  Комітет з питань аграрної та 

земельної політики 

Протягом січня і лютого 2020 року відбулось 5 засідань Комітету, а саме: 15 та 17 січня, 5, 18 та 19 

лютого. 

На засіданні 15.01.2020 були відсутні: Кучер М.І. та Юрчишин П.В. (перебували на лікарняному), 

Столар В.М. 

На засіданні 17.01.2020 були відсутні: Кучер М.І. та Литвиненко С.А. (перебували на лікарняному), 

Лабазюк С.П., Петьовка В.В., Столар В.М. 

На засіданні 5.02.2020 були відсутні: Герасимов А.В. (перебував у відрядженні), Кучер М.І. 

(перебував на лікарняному), Богданець А.В., Петьовка В.В., Столар В.М. 

На засіданні 18.02.2020 були відсутні: Кучер М.І. (перебував на лікарняному), Колихаєв І.В., 

Тимофійчук В.Я., Петьовка В.В., Столар В.М., Соломчук Д.В. 

На засіданні 19.02.2020 були відсутні: Герасимов А.В. (перебував у відрядженні), Кучер М.І. та 

Мейдич О.Л. (перебували на лікарняному), Лабазюк С.П., Петьовка В.В., Столар В.М. 

 

2.  Комітет з питань 

антикорупційної політики 

З  поважних причин були відсутні народні депутати України – члени Комітету: 

Січень 

Красносілька А.О., Юрчишин Я.Р., Мошенець О.В., Янченко Г.І.,          Кабаченко В.В., Бурміч, А.П., 

Жмеренецький О.С., Іванісов Р.В., Поляков А.Е., Славицька А.К.,  Стернійчук В.О., Сюмар В.П., 

Ткаченко О.М. Фріз І.В.,     Чорний В.І., Шинкаренко І.А. – з 27 до 31 січня 2020 р. (відпустка). 

Красов О.І. – з 01 до 2 січня 2020 р. (відпустка). 

Одарченко А.М. – з 06 до 13 січня 2020 р. (відпустка без збереження заробітної плати). 

Ткаченко О.М. – з 28 грудня 2019 до 08 січня 2020р. (відпустка без збереження заробітної плати). 

Шинкаренко І.А. – 06 січня 2020 р. (відпустка без збереження заробітної плати). 

Лютий 

Красносілька А.О.  – з 10 лютого 2020р. (відпустка). 

Янченко Г.І. – з 26 до 29 лютого 2020 р. (відрядження). 

Бурміч А.П. – з 26 до 29 лютого 2020 р. (відрядження), з 19 по 21 лютого 2020р. (лікарнаний). 

Іванісов Р.В. – з 04 до 07 лютого 2020 р. (відпустка без збереження заробітної плати). 

Поляков А.Е. – з 17 лютого до 01 березня (відпустка). 
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Славицька А.К. – з 26 до 29 лютого 2020 р. (відрядження). 

 Сюмар В.П. – з 24 до 28 лютого 2020р. (відпустка без збереження заробітної плати). 

Чорний В.І. – з 26 до 29 лютого 2020 р. (відрядження). 

 Разом з тим, інформуємо, щодо  усіх аспектів діяльності Комітету Верховної Ради України з питань 

антикорупційної політики Ви можете ознайомитися у відкритому доступі на офіційному веб-сайті 

Комітету crimecor.rada.gov.ua. 

 

3.  Комітет з питань бюджету На засіданнях Комітету Верховної Ради України з питань бюджету (далі - Комітет) у січні - лютому 

2020 року з поважних причин були відсутні такі народні депутати України - члени Комітету: 

14  січня 

Задорожній М.М. (відпустка); 

Люшняк М.В. (тимчасова непрацездатність); 

Шпак Л.О. (тимчасова непрацездатність); 

15  січня 

Люшняк М.В. (тимчасова непрацездатність); 

Шпак Л.О. (тимчасова непрацездатність); 

05 лютого 

Драбовський А.Г. (відрядження); 

Шпак Л.О. (тимчасова непрацездатність); 

10 лютого 

Шпак Л.О. (тимчасова непрацездатність); 

13 лютого 

Копанчук О.Є. (відпустка); 

19 лютого 

Крулько І.І. (відпустка). 

Водночас, звертаємо Вашу увагу, що на офіційному сайті Комітету ЬИр://Ьийде1.гайа.доу.иа/ у 

рубриці «Діяльність Комітету» у розділі «Присутність народних депутатів на засіданнях» 

розміщується відповідна інформація із зазначенням поважних причин відсутності народних 

депутатів України - членів Комітету на засіданнях Комітету. 

 

4.  Комітет з питань 

гуманітарної та 

інформаційної політики 

Інформація щодо поважних причин відсутності народних депутатів України – членів Комітету з 

питань гуманітарної та інформаційної політики під час пленарних засідань Верховної Ради України  

та засідань Комітету в січні та лютому 2020 року.  

 

http://budget.rada.gov.ua/


Сушко П.М. - відпустка з 05.01. по 14.01.2020 року;  

пленарний тиждень з 14.01. по 17.01.2020, був відсутній  14.01.2020;   

засідання Комітету 13.01.2020 – був відсутній. 

Абдуллін О.Р. -  відпустка з 04.02. по 07.02.2020 року;  

пленарний тиждень з 04.02. по 07.02.2020, був відсутній всі дні;  

засідання Комітету 05.02.2020 – був відсутній. 

Федина С.Р. -  лікарняний з 04.02. по 12.02.2020; 

пленарний тиждень з 04.02. по 07.02.2020, була відсутня всі дні; 

засідання Комітету 05.02.2020, 10.02.2020, 12.02.2020 – була відсутня 

всі дні. 

Потураєв М.Р. -  офіційне відрядження з 19.02. по 22.02.2020; 

пленарний тиждень з 18.02. по 21.02.2020, був відсутній 19, 20, 

21.02.2020; 

засідання Комітету 19.02.2020 – був відсутній. 

 

Принагідно інформуємо, що з відвідуванням народними депутатами України засідань Комітетів 

можна ознайомитися на офіційному сайті Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики  

http://kompkd.rada.gov.ua/, в розділі «Діяльність Комітету». Інформація щодо відвідування пленарних 

засідань  висвітлюється на офіційному сайті Верховної Ради України на сторінці кожного народного 

депутата України, в розділі «Реєстрація депутата за допомогою електронної системи». 

 

5.  Комітет з питань екологічної 

політики та 

природокористування 

щодо переліку народних депутатів України, щодо яких Апарат Верховної Ради України 

володіє інформацією про те, що вони в січні та лютому 2020 року мали поважні причини відсутності 

на пленарних засіданнях Верховної Ради України або на засіданнях парламентських комітетів, до 

складу яких їх було обрано  

Прізвище,  

ім’я, по-батькові 

Дата Причина 

 

Маріковський О.В. 

 

з 01 по 03 січня 2020  

 

Відпустка 

(Розпорядження  

№ 42-к від 09.01.2020) 

Кривошеєв І.С. з 01 по 03 січня 2020  Відпустка 

(Розпорядження  

№ 1316-к від 21.12.2019) 
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Лабунська А.В. з 14 по 20 січня 2020 Лікарняний 

 

Яценко А.В. з 03 по 16 січня 2020 Відпустка 

(Розпорядження  

№ 88-в від 10.01.2020) 

Овчинникова Ю.Ю. з 21 по 24 січня 2020 Відрядження 

(Розпорядження 

№ 9 від 21.01.2020) 

Василенко Л.В.  з 21 по 24 січня 2020 Відрядження 

(Розпорядження 

№ 9 від 21.01.2020) 

Маріковський О.В. з 06 по 10 лютого 2020 Лікарняний 

 

Прощук Е.П. з 11 по 14 лютого 2020 Лікарняний 

 

Фельдман О.Б. з 18 по 22 лютого 2020 Довідка медичного закладу 

Якименко П.В. з 20 по 21 лютого 2020 

 

Лікарняний 

 

Бондаренко О.В. з 27 по 29 лютого 2020 Відрядження 

(Розпорядження 

№ 109 від 29.02.2020) 

 

 

6.  Комітет з питань 

економічного розвитку 

На засіданнях Комітету були відсутні наступні народні депутати України – члени Комітету: 

07 лютого 2020 року: Буймістер Л.А. (лікарняний),  

                          Давиденко В.М., Кицак Б.В., Колтунович О.С. (невідомо). 

         18 та 20 лютого 2020 року:  Марчук І.П. (невідомо). 

 

7.  Комітет з питань енергетики 

та житлово-комунальних 

послуг 

Секретаріат Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг надає інформацію 

щодо відсутності та причин відсутності народних депутатів України на засіданнях Комітету у січні-

лютому 2020 року: 

1. Бондар М.Л.       -  відсутній 19.02.20 р. (проходив медичне обстеження) 

2. Волинець М.Я.   - відсутній 15.01.20 р. (на засіданні іншого комітету) 

3. Кучеренко О.Ю. - відсутній 15.01.20 р. (на засіданні іншого комітету) 
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- відсутній 05.02.20 р. (лікарняний) 

4. Скороход А.К.    - відсутня 05.02.20 р. (лікарняний) 

5. Мороз В.В.          -  відсутній 05.02.20 р. (навчальна відпустка) 

6. Кісільов І.П.        -   відсутній 15.01.20 р. 

- відсутній 05.02.20 р. 

- відсутній 19.02.20 р. 

 

8.  Комітет з питань здоров'я 

нації, медичної допомоги та 

медичного страхування 

У запитуваний період відсутніми з поважних причин були такі народні депутати України – 

члени Комітету Верховної Ради України з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного 

страхування: 

січень  2020 року 

(пленарний тиждень з 14 по 17 січня; 

засідання Комітету: 13, 15, 31 січня) 

 

Стефанишина О.А.  – відпустка (02.01-14.01.2020); 

                                   - відрядження (28.01-02.02.2020); 

Довгий О.С.              – відпустка (27.01-31.01.2020); 

Зінкевич Я.В.            – лікарняний (27.01– 04.02.2020); 

 

лютий 2020 року 

(пленарні тижні:  з  04 по 07 лютого; з 18 по 21 лютого; 

засідання Комітету:  5, 19 лютого) 

 

Заславський Ю.І.          – лікарняний (04.02-08.02.2020; 18.02-21.02.2020); 

Зінкевич Я.В.                 – лікарняний (27.01-04.02.2020); 

Довгий О.С.                    – відпустка (19.02.2020). 

9.  Комітет з питань зовнішньої 

політики та 

міжпарламентського 

співробітництва 

Січень 2020 року 

 

Пленарні тижні у період з 14.01 по 24.01., 

засідання Комітету 13.01, 15.01 

 

 

 

Іонова М.М. 21,22,23,24 січня відрядження 
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Юраш С.А. 21,22,23,24 січня  відрядження 

Ясько Є.О.  15 січня  відсутня  

Ясько Є.О. 21,22,23,24 січня  відрядження 

 

 

 

Лютий 2020 року 

 

Пленарні тижні у період з 4.02 по 07.02., з 18.02 по 21.02,  

засідання Комітету 05.02, 11.02, 19.02 

 

Геращенко І.В. 4 лютого відпустка 

Іонова М.М. 4 лютого відпустка 

Льовочкіна Ю.В. 4,5,6 лютого лікарняний 

Немиря Г.М. 19,20,21 лютого відрядження 

Руденко О.С. 15 лютого відсутня 

Руденко О.С. 18 лютого лікарняний 

 

 

10.  Комітет з питань інтеграції 

України з Європейським 

Союзом 

були відсутні на пленарних засіданнях та засіданнях Комітету у січні-лютому 2020 р. з поважних 

причин. 

За січень 2020 р.: 

Волошин О.А. - 17 січня -відпустка. 

За лютий 2020 р.: 

Волошин О. А. - з 19 по 21 лютого - лікарняний. 

Галайчук В.С. - з 19 по 21 лютого - відрядження. 

Мельник В.О. - 7, 12, 18 лютого - лікарняний. 

 

11.  Комітет з питань молоді і 

спорту 

секретаріат Комітету не володіє інформацією про те, чи народні депутати України -члени 

Комітету мали поважні причини відсутності на пленарних засіданнях в січні та лютому 2020 року. 

 Народні депутати України - члени Комітету були присутні на всіх засіданнях Комітету 

протягом запитуваного періоду. 
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12.  Комітет з питань 

національної безпеки, 

оборони та розвідки 

У складі Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки - 18 

народних депутатів України. За вказаний період Комітетом проведено 6 засідань. Згідно з 

відомостями про участь народних депутатів України - членів Комітету у засіданнях Комітету 15 та 

16 січня 2020 року з поважних причин відсутнім на засіданні Комітету був народний депутат 

України Костенко Р.В. (відпустка УБД); 19 та 21 лютого 2020 року з поважних причин відсутнім на 

засіданні Комітету був народний депутат України Касай Г.О. (лікарняний). 

При цьому звертаємо увагу на те, що секретаріат Комітету Верховної Ради України з питань 

національної безпеки, оборони та розвідки не є розпорядником інформації щодо обліку присутності 

(відсутності) народних депутатів України - членів Комітету з питань національної безпеки, оборони 

та розвідки на пленарних засіданнях Верховної Ради України. 

 

13.  Комітет з питань організації 

державної влади, місцевого 

самоврядування, 

регіонального розвитку та 

містобудування 

У період пленарних засідань Верховної Ради України поважні причини для відсутності мали 

такі народні депутати України – члени Комітету Верховної Ради України з питань організації 

державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування: 

Лозинський Роман Михайлович – Перший заступник Голови Комітету: 05.02.2020 р., 

06.02.2020 р., 07.02.2020 р. (тимчасова непрацездатність). 

Качура Олександр Анатолійович – Заступник голови Комітету: 18.02.2020 р., 19.02.2020 р., 

20.02.2020 р., 21.02.2020 р. (тимчасова непрацездатність). 

Балога Віктор Іванович – Член Комітету: 05.02.2020 р., 06.02.2020 р., 07.02.2020 р., 18.02.2020 

р., 19.02.2020 р., 20.02.2020 р., 21.02.2020 р. (тимчасова непрацездатність). 

Гурін Дмитро Олександрович – Голова підкомітету з питань місцевого самоврядування та 

органів самоорганізації населення: 16.01.2020 р. (тимчасова непрацездатність). 

 

У період засідань Комітету поважні причини для відсутності мали такі народні депутати 

України – члени Комітету: 

Лозинський Роман Михайлович – Перший заступник Голови Комітету: 05.02.2020 р. (15.00) 

(тимчасова непрацездатність). 

Шуляк Олена Олексіївна – Заступник голови Комітету: 13.01.2020 р. (15.30) (відпустка, 

Розпорядження Голови Верховної Ради України від 10.01.2020 №73-К). 

Балога Віктор Іванович – Член Комітету: 17.01.2020 р. (09.00), 05.02.2020 р. (15.00), 19.02.2020 

р. (15.00) (тимчасова непрацездатність). 
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14.  Комітет з питань освіти, 

науки та інновацій 

Інформація щодо народних депутатів України – членів Комітету з питань освіти, науки та 

інновацій: 

- які з поважних причин були відсутні на пленарних засіданнях Верховної Ради України у січні 

2020 року – інформації  немає. 

- які з поважних причин були відсутні на пленарних засіданнях Верховної Ради України у 

лютому 2020 року: 

Колебошин С.В. -  відпустка 3 - 4 лютого 2020 року. 

Воронов В.А. - відрядження 19 - 21 лютого 2020 року. 

- які з поважних причин були відсутні на засіданнях Комітету з питань освіти, науки та інновацій 

у січні 2020 року: 

Лукашев О.А. - відпустка 13 січня 2020 року. 

Колюх В.В. - відпустка з 2 по 13 січня 2020 року. 

Совсун І.Р. -  відпустка 13 січня 2020 року. 

- які з поважних причин були відсутні на засіданнях Комітету у лютому 2020 року. 

Піпа Н.В. - відпустка 12 лютого 2020 року. 

Воронов В.А.  -  відрядження 19 - 21 лютого 2020 року. 

 

15.  Комітет з питань прав 

людини, деокупації та 

реінтеграції тимчасово 

окупованих територій у 

Донецькій, Луганській 

областях та Автономної 

Республіки Крим, міста 

Севастополя, національних 

меншин і міжнаціональних 

відносин 

У зазначений період відбулось три засідання Комітету: 15 січня, 5 лютого та 12 лютого 2020 р. 

15 січня 2020 р. в засіданні Комітету не брав участь 1 член Комітету – Горбенко Р.О.; 

5 лютого 2020 р. в засіданні Комітету  не взяли участь 2 члени Комітету - Касай К.І., Єфімов 

М.В.; 

12 лютого 2020 р. в засіданні Комітету не взяли участь 7 членів Комітету – Бойко Ю.А., Касай, 

К.І., Мандзій С.В., Новинський В.В., Єфімов М.В., Медведчук В.В., Рабінович В.З. 

За цей час члени Комітету перебували: 

у відпустках –  

Ткаченко М.М. з 08.01.20 по 13.01.20; 

Умєров Р.Е. з 02.01.20 по 11.01.20; 

Новинський В.В. з 21.01.20 по 24.01.20 та з 19.02.20 по 21.02.20; 

Яковлєва Н.І. з 02.01.20 по 03.01.20; 

 

у відрядженнях –  

Копиленко О.Л. з 28.01.20 по 30.01.20 та з 11.02.20 по 13.02.20; 

Тарасенко Т.П. з 29.01.20 по 31.01.20, з 10.02.20 по 13.02.20, з 24.02.20 по 25.02.20; 

Кузнєцов О.О. з 10.02.20 по 13.02.20; 
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Умєров Р.Е. з 25.01.20 по 31.01.20, з 10.02.20 по 14.02.20, з 26.02.20 по 28.02.20; 

Горбенко Р.О. з 11.02.20 по 13.02.20; 

Джемілєв М. з 10.02.20 по 13.02.20; 

Лубінець Д.В. з  26.01.20 по 31.01.20, з 10.02.20 по 13.02.20; 

Мандзій С.В. з 24.02.20 по 25.02.20; 

Ткаченко М.М. з 11.02.20 по 13.02.20; 

Чийгоз А.З. з 10.02.20 по 13.02.20; 

Яковлєва Н.І. з 10.02.20 по 13.02.20; 

 

на лікарняних –  

 Мандзій С.В. з 27.01.20 по 31.01.20, з 10.02.20 по 12.02.20; 

 Касай К.І. з 03.02.20 по 17.02.20. 

 

16.  Комітет з питань правової 

політики 

У період січня - лютого 2020 року перебували на лікарняному народні депутати України - члени 

Комітету з питань правової політики: 

Стефанчук М.О. - з 02 січня по 27 січня 2020 року та з 10 лютого по 21 лютого 2020 року; 

Соболєв С.В. - з 13 лютого по 27 лютого 2020 року; 

Новіков М.М. - з 19 лютого по 24 лютого 2020 року. 

Відповідно, вказані народні депутати України були з поважних причин відсутні на засіданнях 

Комітету Верховної Ради України з питань правової політики, що відбулися: 

13 січня 2020 року (Стефанчук М.О.); 

15 січня 2020 року (Стефанчук М.О.); 

19 лютого 2020 року (Новіков М.М., Соболєв С.В., Стефанчук М.О.). 

17.  Комітет з питань 

правоохоронної діяльності 

В складі Комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності 25 народних 

депутатів України. За вказаний період Комітет Верховної Ради України з питань правоохоронної 

діяльності провів 5 засідань. Згідно з відомостями про участь народних депутатів України - членів 

Комітету з питань правоохоронної діяльності у засіданнях Комітету 15 січня 2020 року з поважних 

причин відсутніми на засіданні Комітету були: Бородін В.В. (лікарняний), Захарченко В.В. 

(лікарняний); 17 січня 2020 року з поважних причин відсутнім на засіданні Комітету був Бородін 

В.В. (лікарняний); 05 лютого 2020 року з поважних причин відсутнім на засіданні Комітету був 

Галушко М.Л. (лікарняний). 

Також повідомляємо, що секретаріат Комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної 

діяльності не є розпорядником інформації щодо обліку присутності (відсутності) народних депутатів 
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України - членів Комітету з питань правоохоронної діяльності на пленарних засіданнях Верховної 

Ради України. 

 

18.  Комітет з питань Регламенту, 

депутатської етики та 

організації роботи Верховної 

Ради України 

Відповідно до табелю обліку відпрацьованого нормативного часу та у вихідні дні народних 

депутатів України, членів Комітету з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи 

Верховної Ради України та відомостей про участь народних депутатів України, членів Комітету з 

питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради України  у засіданнях 

Комітету  в січні 2020 р. були відсутні такі народні депутати України: голова Комітету Кальченко С.В. 

– з 1 по 3 січня (відповідно до  ст. 26 Закону України «Про відпустки» відпустка без збереження 

заробітної плати за згодою сторін);  перший заступник голови Комітету Пузійчук А.В. – з 2 по 3 січня  

(відповідно до  ст. 26 Закону України «Про відпустки» відпустка без збереження заробітної плати за 

згодою сторін); заступник голови Комітету Культенко А.В. – з 1 по 5 січня (відповідно до  ст. 26 

Закону України «Про відпустки» відпустка без збереження заробітної плати за згодою сторін); 

секретар Комітету Папієв М.М. – з 14 по 15 січня (відповідно до  ст. 26 Закону України «Про 

відпустки» відпустка без збереження заробітної плати за згодою сторін).  

У лютому 2020 року були відсутні такі народні депутати України:  перший заступник голови 

Комітету Пузійчук А.В. – з 10 по 17 лютого  (відповідно до  ст. 26 Закону України «Про відпустки» 

відпустка без збереження заробітної плати за згодою сторін); голова підкомітету з питань 

законодавства про статус народного депутата України Марченко Л.І. – з 8 по 11 лютого – відрядження; 

голова підкомітету з питань забезпечення діяльності народних депутатів України Синютка О.М. – з 

10 по 14 лютого   (відповідно до  ст. 26 Закону України «Про відпустки» відпустка без збереження 

заробітної плати за згодою сторін); голова підкомітету з питань Регламенту Верховної Ради України 

Фролов П.В. – з 19 по 22 лютого – відрядження. 

 

19.  Комітет з питань свободи 

слова 

 Інформація про участь народних депутатів України-членів Комітету з питань свободи слова у 

засіданнях за січень та лютий 2020р – додаток 2. 

20.  Комітет з питань соціальної 

політики та захисту прав 

ветеранів 

Відповідно до календарних планів проведення другої та третьої сесій Верховної Ради України 

IX скликання пленарні засідання відбувались у періоди 14-17 січня, 4-7 лютого та 18-21 лютого 2020 

року. Засідання Комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів відбулися 13 та 15 

січня, а також 5, 7, 12, 19 та 21 лютого 2020 року.   

Усього упродовж січня-лютого 2020 року у періоди проведення пленарних засідань та засідань 

Комітету у відповідних табелях обліку робочого часу народних депутатів України – членів Комітету 

було зазначено про наявність поважних причин відсутності лише у члена Комітету Тимошенко Юлії 
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Володимирівни, а саме – відсутність у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю з 18 по 21 лютого 2020 

року. 

 

21.  Комітет з питань транспорту 

та інфраструктури 

У січні 2020 р. на пленарних засіданнях в період  з 14 по 17 січня були відсутні наступні народні 

депутати члени Комітету з питань транспорту та інфраструктури (відповідно до табелю обліку 

відпрацьованого часу НДУ): 

Бондар Віктор Васильович – відпустка 

Бондарєв Костянтин Анатолійович – лікарняний (17.01.2020) 

Вацак Геннадій Анатолійович – 14.01.2020 – відсутній, 16-17.01.2020 – лікарняний 

Ковальов Артем Володимирович – 17.01.2020 – відсутній 

Крейденко Володимир Вікторович - 17.01.2020 – відсутній 

Мурдій Ігор Юрійович – 14.01.2020 – відсутній 

Пономарьов Олександр Сергійович – 17.01.2020 – відсутній 

 

Також у січні 2020 року відбулось засідання Комітету 15.01.2020 р. 

Відсутній на засіданні Комітету Бондар Віктор Васильович – відпустка. 

 

У лютому 2020 року на пленарних засіданнях в період  з 4 по 7 лютого були відсутні наступні 

народні депутати члени Комітету з питань транспорту та інфраструктури (відповідно до табелю обліку 

відпрацьованого часу НДУ): 

Бондар Віктор Васильович –  4 лютого 2020 р. та  7 лютого 2020 р. - відсутній 

Бондарєв Костянтин Анатолійович – 6 лютого 2020 р. – відсутній 

Васильковський Ігор Ігорович - 7 лютого 2020 р. – відсутній 

Вацак Геннадій Анатолійович – 7 лютого 2020 р. -  лікарняний 

Зуєв Максим Сергійович - 7 лютого 2020 р. – відсутній 

Негулевський Ігор Петрович - 6 лютого 2020 р. – відсутній 

Пашковський Максим Ігорович - 6 лютого 2020 р. – відсутній 

Пономарьов Олександр Сергійович – 7лютого 2020 р.  – відсутній 

Савчук Оксана Василівна – з з 4 по 7 лютого – відпустка 

Тищенко Микола Миколайович - -6 лютого 2020 р. – відсутній 

 

 та на пленарних засіданнях в період  з 18 по 21 лютого були відсутні наступні народні депутати 

члени Комітету з питань транспорту та інфраструктури: 

Бондар Віктор Васильович – з 18 по 21 лютого 2020 - відсутній 
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Васильковський Ігор Ігорович – 18 - 20 лютого 2020 р. – відсутній 

Вацак Геннадій Анатолійович – 18-21 лютого 2020 р. -  лікарняний 

Величкович Микола Романович - 21 лютого 2020 – відсутній 

Горенюк Олександр Олександрович – 18-19 лютого 2020 р. – відсутній 

Зуєв Максим Сергійович - 19 лютого 2020 р. – відсутній 

Корявченков  Юрій Валерійович - 19 лютого 2020 р. – відпустка 

Крейденко Володимир Вікторович - 21 лютого 2020 – відсутній 

Негулевський Ігор Петрович - 21 лютого 2020 – відсутній 

Пономарьов Олександр Сергійович - 21 лютого 2020 – відсутній 

Савчук Оксана Василівна – 18-19 лютого 2020 р. – відсутня 

Скічко Олександр Олександрович – 18, 19 та 21 лютого 2020 – відсутній 

Тищенко Микола Миколайович – 19 та 21 лютого 2020 – відсутній 

 

Також на засіданні Комітету 14.02.2020 р. відсутні: 

Бондар Віктор Васильович 

Бондарєв Костянтин Анатолійович 

Васильковський Ігор Ігорович 

Вацак Геннадій Анатолійович - лікарняний 

Пашковський Максим Ігорович 

Пономарьов Олександр Сергійович 

 

На засіданні Комітету 19.02.2020 р. відсутні: 

Бондар Віктор Васильович 

Вацак Геннадій Анатолійович - лікарняний 

Корявченков  Юрій Валерійович - відпустка 

 

22.  Комітет з питань фінансів, 

податкової та митної 

політики 

З  поважних причини на пленарних засіданнях Верховної Ради України або на засіданнях  комітету 

були   

відсутні: 

в січні 2020 року  

Аллахвердієва І.В. 02 -10 – відпустка 

Бєлькова О.В. – 02 – 08  - відпустка 

Володіна Д.А. – 02-03 – відпустка 

Герега О.В. – 15 – 20 – лікарняний 
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Гетманцев Д.О. – 21-23 – відрядження 

Діденко Ю.О. 03 – 16 – відпустка 

Железняк Я.І. – 02- 10 – відпустка; 21 -23 – відрядження 

Кінзбурська В.О. – 24 – 28 – відпустка 

Ковальов О.О. – 08 – 12 – відпустка 

Ковальчук О.В. – 25 – 31 відрядження 

Кулініч О.І. – 20, 24 – 27 – відпустка 

Сова О.Г. – 02 -13 – відпустка 

Холодов А.І. – 02 – 10 – відпустка 

 

в лютому 2020 року  

Васильченко Г.І. – 13 – 14 – відрядження 

Воронько О.Є. – 04 – 05- відпустка 

Герега О.В. – 03 – 28 – лікарняний 

Железняк Я.І. – 24- 25 – відпустка 

Заблоцький М.Б. 24 – 28 - відрядження 

Кінзбурська В.О. – 24 – 26 – відпустка 

Кулініч О.І. –  24 – 25 – відпустка 

Ляшенко А.О. – 21 - відпустка 

Ніколаєнко А.І. – 17 – 21 – відпустка 

Рєпіна Є.А. – 05 – відпустка 

Холодов А.І. – 24 – 28 – відпустка 

 

23.  Комітет з питань цифрової 

трансформації 

У січні 2020 року відбулося одне засідання Комітету 15 січня 2020 року - присутніми були всі 

народні депутати - члени Комітету. 

У лютому було три засідання Комітету 05, 19, 22 лютого 2020 року.  

05 лютого 2020 року відсутніми на засіданні Комітету були: 

1. Голова Комітету - Крячко Михайло Валерійович - перебував на лікарняному. 

2. Соха Роман Васильович - не приймав участь у засіданні Комітету через поважну причину - 

приймав участь у засіданні Комітету з питань бюджету. 

19 лютого на засіданні Комітету були присутні всі народні депутати - члени Комітету. 

22 лютого відбулося виїзне засідання Комітету у місті Запоріжжі. 

Відсутніми були: 

1. Член Комітету - Подгорна Вікторія Валентинівна - через погіршення стану здоров’я. 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/site2/p_komity?pidid=3024
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/site2/p_komity?pidid=3024


2. Член Комітету - Соха Роман Васильович - перебував на лікарняному. 

3.  Член Комітету -  Васильєв Ігор Сергійович - перебував на роботі з виборцями. 

4.  Член Комітету - Ар’єв Володимир Ігорович - був відсутній на засіданні Комітету через 

поважну причину, через  яку саме інформацію не надав.  

5. Секретар Комітету - Ларін Сергій Миколайович -  був відсутній на засіданні Комітету через 

поважну причину, через яку саме інформацію не надав.  

Разом з тим повідомляємо, що ознайомитися з участю народних депутатів - членів Комітету з 

питань цифрової трансформації  в засіданнях Комітету можна на сайті Комітету. 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/radan_gs09/ns_komitet_h?idk=23 

 

 


