ЗВІТ
про роботу народного депутата України Валентина Наливайченка
протягом грудня 2019 року
РОБОТА В ПАРЛАМЕНТІ
КОМІТЕТ З ПИТАНЬ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ З ЄВРОПЕЙСЬКИМ СОЮЗОМ
1. Брав участь у 2-х засіданнях Комітету Верховної Ради України з питань
інтеграції України з Європейським Союзом, на яких загалом розглянуто 10
законопроєктів, що потребували експертного висновку Комітету.
2. Під час засідань Комітету за участю Віце-прем’єр-міністра з питань
європейської та євроатлантичної інтеграції України Дмитра Кулеби та заступників
міністрів обговорили стан виконання Угоди про асоціацію, урядовопарламентську дорожню карту пріоритетних законопроєктів у сфері
європейської інтеграції, а також низку важливих питань в контексті виконання
Угоди про асоціацію, зокрема, актуальні, невирішені у 2019 році проблеми, а
також пріоритети у спільній роботі Парламенту та Уряду.
3. Під час роботи в Комітеті разом з колегами
опрацювали важливі законопроєкти, що стосуються
питань ратифікації, а саме реєстр №0007; №0009;
№0012; №0013; №0014; №0015. За рішенням
Верховної Ради всі законопроєкти прийняті та
передані на підпис Президентові. Ухвалення
вищезгаданих проєктів Законів ще раз доводить світовій спільноті, що Україна
вживає всіх можливих заходів для виконання своїх міжнародно-правових
зобов’язань.
МІЖПАРЛАМЕНТСЬКІ ЗВ'ЯЗКИ ІЗ ЗАРУБІЖНИМИ КРАЇНАМИ
1. Продовжую роботу над налагодженням ефективної співпраці України з
нашими європейськими партнерами. За зверненням Тимчасово повіреного у
справах України у Фінляндській Республіці І. Кваса сприяв у формуванні у складі
Верховної
Ради
України
групи
з
міжпарламентських зв’язків з Фінляндською
Республікою.
2. Обраний співголовою депутатської групи з
міжпарламентських зв’язків із Фінляндською
Республікою. Відповідне рішення прийняте
членами групи 20 грудня 2019 року під час

установчого засідання. Завданням групи має стати активізація співпраці
парламентів двох країн.
ЗАКОНОТВОРЧА РОБОТА

1. Опрацьовано і розглянуто на засіданнях фракції та на пленарних засіданнях
місяця:
12 грудня – 32 законопроєкти;
13 грудня – 16 законопроєктів;
14 грудня – 22 законопроєкти;
15 грудня – 11 законопроєктів;
16 грудня – 25 законопроєктів;
17 грудня – 29 законопроєктів;
18 грудня – 41 законопроєкт;
19 грудня – 43 законопроєкти;
20 грудня – 13 законопроєктів.

2. Автор, співавтор (ініціатор) законопроєктів, що зареєстровані у грудні:
2620-1 19.12.201 про внесення змін до Законів України щодо права не
9
визначати розмір застави при обранні запобіжного заходу
у вигляді тримання під вартою за вчинення корупційного
злочину
2650

20.12.201 про внесення змін до Кодексу законів про працю України
9
(щодо посилення захисту конституційного права на вчасну
оплату праці)
Проєктом Закону вносяться зміни до Кодексу законів про
працю України, які чітко визначають час, з якого наступає
порушення права працівників на вчасну оплату праці - у
разі невиплати чи не повної виплати заробітної плати до
сьомого дня після закінчення періоду, за який
здійснюється виплата (як цього вимагає стаття 115 Кодексу
законів про працю України), ця заробітна плата визнається
заборгованою.

3. http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/pt2/reports.dep2?PERSON=15666&SKL=10
4. Вніс 37 пропозицій і поправок до двох законопроєктів до другого читання, а
саме:

34 - до проєкту Закону «Про оборонні закупівлі» (реєстраційний № 2398-д
від 27.11.2019 р.), прийнятого 05.12.2019 р. у першому читанні за основу;
3 - до проєкту Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо військових звань військовослужбовців (реєстраційний № 2247 від
09.10.2019р.), прийнятого 19.12.2019 року у першому читанні за основу.
5. Депутатські звернення: направив 7 депутатських звернень за скаргами та
зверненнями громадян до офісу Генерального прокурора, Кабінету Міністрів
України, Національної поліції України щодо захисту прав і свобод громадян,
гарантованих Конституцією.
6. Отримані відповіді на звернення: протягом місяця отримав 8 відповідей на
депутатські звернення за попередній та поточний місяці.
Продовжую реагувати на звернення людей до мене як народного депутата
України.

