ЗВІТ
про роботу народного депутата України Валентина Наливайченка
протягом листопада 2019 року
РОБОТА В ПАРЛАМЕНТІ
КОМІТЕТ З ПИТАНЬ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ З ЄВРОПЕЙСЬКИМ СОЮЗОМ
1. Взяв участь у всіх засіданнях Комітету Верховної Ради України з питань
інтеграції України з Європейським Союзом. Плідно працював на 3-х засіданнях
Комітету, на яких загалом
розглянуто 17 законопроєктів, що
потребували
експертного
висновку
Комітету,
та
38
законопроєктів, що регулюються
національним
законодавством
країн-членів ЄС, не стосуються
зобов’язань України в рамках
Ради Європи та не потребують
експертного висновку Комітету.
2. В ході засідань Комітету розглянули проєкти Постанов про проведення
консультацій з Європейською Комісією (через секретарів Рад асоціації) щодо
сумісності положень проєкту закону про внесення змін до Закону України «Про
ринок електричної енергії» з положеннями acquis ЄС (реєстр. № 2236 від
07.10.2019 р. та реєстр. № 2233 від 04.10.2019 р.). Прийняли рішення
рекомендувати головному комітету внести зазначений проєкт постанови на
розгляд Верховної Ради України для прийняття її в цілому.
3. Під час роботи в Комітеті опрацювали питання діяльності Представництва
Організації Об’єднаних Націй в Україні, Офісу Ради Європи в Україні та
Координатора проектів ОБСЄ в Україні.
4. Підготував Концепцію удосконалення роботи Комітету з питань інтеграції
України з Європейським Союзом.
5. 28 листопада 2019 р. за моєю ініціативою відбувся круглий стіл на тему:
«Євроінтеграція + реінтеграція Донбасу = формула успіху України». У заході
взяли участь народні депутати України, науковці, представники неурядових

організацій, профспілок, органів влади, міжнародних організації, посольств та
міжнародних місій, ЗМІ. Під час круглого столу учасники обговорили низку
ключових питань, зокрема відновлення миру та реінтеграцію Донбасу,
міжнародну співпрацю та зусилля для відновлення миру, а також об’єднання
зусиль усіх гілок влади в Україні з
неурядовими
та
міжнародними
організаціями задля успішної реінтеграції
Донбасу. За результатами Круглого столу
учасниками напрацьовані пропозиції щодо
Плану дій для реінтеграції Донбасу, які
адресовані, зокрема, Президенту України.
6. Зустрівся та обговорив важливі питання з Національним координатором
програм ОБСЄ в Україні паном Андрієм Дзюбенко.
ОПРАЦЮВАННЯ ЗВЕРНЕНЬ ГРОМАДЯН І ЗАКОНОТВОРЧА ДІЯЛЬНІСТЬ
1. Опрацьовано і розглянуто на засіданнях фракції до голосування на пленарних
тижнях місяця:
01 листопада – 22 законопроєктів;
12 листопада – 29 законопроєктів;
13 листопада – 38 законопроєктів;
14 листопада – 47 законопроєктів;
15 листопада – 46 законопроєктів.
2. Співавтор (ініціатор) законопроєктів, що зареєстровані у листопаді:
● 2378 - 05.11.2019
про внесення змін до деяких законодавчих актів України з реалізації вимог
Конституції та міжнародного права щодо питань мінімальних гарантій в оплаті
праці;
● 2438 - 14.11.2019
про внесення змін до Закону України "Про ратифікацію Європейської соціальної
хартії (переглянутої)" ;
● 2454 - 15.11.2019
про внесення змін до Постанови Верховної Ради України "Про перелік,
кількісний склад і предмети відання комітетів Верховної Ради України дев'ятого
скликання";
● 2475 - 20.11.2019

про внесення змін до Митного кодексу України, Закону України "Про
гуманітарну допомогу" (щодо звільнення від сплати митних платежів
транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, які
надійшли у якості гуманітарної допомоги для забезпечення соціальноекономічних потреб територіальних громад в Україні).
(http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/pt2/reports.dep2?PERSON=15666&SKL=10)

3. Вніс 85 пропозицій і поправок до трьох земельних законопроєктів до другого
читання, а саме:
● 27 - до проєкту Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення (р.№ 2178-10
від 10.10.2019р.), прийнятого 13.11.2019 р. у першому читанні за основу;
● 37 - до проєкту Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо
продажу земельних ділянок державної та комунальної власності або прав на
них (оренди, суперфіцію, емфітевзису) через електронні аукціони (р.№ 2195 від
01.10.2019 р.), прийнятого 14.11.2019 р. у першому читанні за основу;
● 21- до проєкту Закону про внесення змін до Земельного кодексу України та
інших законодавчих актів щодо удосконалення системи управління та
дерегуляції у сфері земельних відносин (№2194).
4. Направив 9 депутатських звернень за скаргами та зверненнями громадян до
офісу Генерального прокурора, Міністерства внутрішніх справ України,
Національної поліції України, Міністерства освіти України, Державної служби
якості освіти України щодо захисту прав і свобод громадян, гарантованих
Конституцією.
5. Продовжую реагувати на звернення
людей до мене як народного депутата
України. Протягом місяця отримав 15
відповідей на депутатські звернення за
попередній та поточний місяці. Але, на
жаль,
ці
відповіді
переважно
є
формальними відписками. Змін у роботі
правоохоронних
органів
та
органів
виконавчої влади, на жаль, не спостерігаємо.

