Звіт
про роботу народного депутата України Марії Іонової
протягом І - ІІ сесій Верховної ради ІХ скликання
Фракція ПП «Європейська солідарність»
(03 вересня 2019 р. – 17 лютого 2020 р.)
Фракція ПП «Європейська солідарність» в ІХ скликанні Верховної Ради України
перебуває в опозиції. Конструктивній опозиції. Згідно з дослідженнями
громадських організацій опозиція голосує «за» близько 60% законопроектів. Ми
безумовно підтримуємо проекти законів, які відповідають Конституції України,
спрямовані на поліпшення життя громадян, захищають права ВПО, ветеранів, наших
воїнів, забезпечують гендерну рівність, наближають нашу державу до європейських
норм та стандартів НАТО, тощо.

ЗАКОНОТВОРЧІСТЬ
За п’ять місяців у співпраці мною було подано 42 законопроекти та
проекти постанов. Їх перелік вміщено на сайті ВРУ. На жаль, лише чотири з
них стали чинними актами, адже до «опозиційних» законопроектів у
нинішнього керівництва ВР особливе ставлення. Наші законодавчі ініціативи,
не зважаючи на їхню актуальність, відсуваються на задній план.
Як і у попередньому скликанні, наша фракція продовжувала системно
підтримувати ветеранський рух, адже в Україні на обліку в першому півріччі
минулого року перебували близько 370 тисяч ветеранів бойових дій на сході.
Розробка й прийняття ВР законопроектів №1198 щодо посилення
соціального захисту окремих категорій осіб з інвалідністю внаслідок війни та
№1197 щодо забезпечення прав військовослужбовців Військово-морських
сил та Повітряних сил Збройних Сил України на отримання статусу учасника бойових дій, наш здобуток.
Захищала законопроекти, які висуваємо, на засіданнях профільних комітетів ВРУ. Зокрема, у Комітеті з питань
інтеграції з Європейським Союзом представляла законопроект №1199, який містить у собі результати дворічної
роботи попереднього уряду з імплементації в національне законодавство передбачених Угодою про
асоціацію стандартів, що стосуються інтелектуальної власності (ст. 193-200, 212-223 Угоди).
Тотальна непідготовленість законопроектів, що виноситься «зеленою командою» у режимі «зеленого
принтеру» на розгляд парламенту, відверта їх політизованість та почасти антисоціальна спрямованість спонукає
до серйозного опрацювання кожного документу. Зазвичай, маємо дуже стислі терміни для цього, бо більшість
законопроектів розглядається за скороченою процедурою, тобто маємо у своєму розпорядженні 7 днів. Фракція
«ЄС» працює в цьому напрямку цілеспрямовано, злагоджено й послідовно.
Протягом минулих сесій по 13 законопроектах мною у співпраці було подано 105 правок. З них враховано 14,
враховано частково 8 і 4 в редакції. Зважаючи на наші реалії, це
непоганий показник.
З особливою ретельністю фракція «ЄС» опрацьовувала
законопроек про ринок землі. Була проведена серйозна і
непроста дискусія. Підготували комплекс поправок і будемо
наполягати на їх прийнятті. Основним є обмеження продажу
землі в одні руки, захист родючих українських земель, безумовна
заборона продавати землю громадянам чи юрособам РФ.
Беручи участь в обговоренні питань порядку денного засідань
сесії та пропонуючи на розгляд зали Постанови з ратифікації
міжнародних Протоколів між Урядом України та іншими
країнами, виступала протягом 1-2 сесій 19 разів.
Взяла участь у Парламентських слуханнях на тему «Пріоритети екологічної Політики». Подала свої пропозиції
до рекомендацій слухань. Виступала, наголошувала на екологічних проблемах Донбасу, які необхідно
вирішувати нашій державі найближчі п’ять років, зокрема, на розмінуванні територій.

РОБОТА В КОМІТЕТІ
У IX скликанні українського парламенту працюю в Комітеті Верховної Ради України з питань зовнішньої
політики та міжпарламентського співробітництва. Концентруюся на питаннях законодавчого забезпечення
реалізації закріпленого в Конституції України стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства
в ЄС та НАТО, очолюючи відповідний підкомітет.
Крім того, є заступником члена Української частини Парламентського комітету Української частини
Парламентського комітету асоціації; заступником співголови групи з міжпарламентських зв’язків з Канадою;
членом груп з міжпарламентських зв’язків з Французькою та Італійською Республіками, зі Сполученим
Королівством Великої Британії та Північної Ірландії.
Якщо аналізувати діяльність нинішнього Комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського
співробітництва й порівнювати з роботою Комітету закордонних справ, який у минулому скликанні очолювала
Ганна Гопко, то це – небо й земля. На зміну активності, небайдужості, оперативності, патріотизму у відстоюванні
інтересів України на міжнародному рівні, організації зв’язків та підтримки з парламентами інших країн, міцній та
злагодженій співпраці з Комітетом з питань європейської інтеграції та Міністерством закордонних справ
прийшли, на мою думку, і, підкреслюю, на жаль, якась кволість, незграбність, неповороткість, незрозуміла
обережність, упередженість. Не реагуємо вчасно на виклики, вчинки й висловлювання наших відвертих ворогів,
втрачаємо друзів за кордоном.
Як голова підкомітету взяла участь у засіданні Комісії з питань координації євроатлантичної інтеграції України
(відбулася в КМУ наприкінці жовтня) під головуванням Віцепрем’єр-міністра з питань європейської та
євроатлантичної інтеграції України Д. Кулеби за участі заступника Генсекретаря НАТО з питань політики та
безпеки, Посла Б. Каденбаха. Виступала. Обговорювалися стан та перспективи розвитку України з НАТО.
Під час зустрічі з делегацією Північноатлантичної ради НАТО мала честь подякувати генсеку Альянсу за
підтримку України у непростий час і, зокрема, за збільшення присутності НАТО у Чорному морі. Наголосила на
тому, що теперішнє України багато у чому визначає майбутнє Європи: її безпека неможлива без повернення нам
Донбасу і Криму, без відновлення свободи навігації у Чорному й Азовському морях, без повернення полонених
і політв’язнів. Ми не толеруємо агресію і закликаємо дружні держави теж цього не робити. Зустрічалася також з
радником Управління політичних питань та політики безпеки Міжнародного секретаріату НАТО паном
Флоріаном Енке з метою обговорення Річної національної програми в частині, присвяченій реформі сектору
безпеки та оборони.
Як член групи з міжпарламентських зв’язків із
Сполученим Королівством Великої Британії та Північної
Ірландії мала нагоду взяти участь в Лондоні у конференції,
присвяченій темі «Парламенти і популізм». Поділилася на
ній своїми думками. Вважаю, що найбільша небезпека
популізму в тому, що маніпуляції популістів на темах
втручання у вибори в США, трагедії MH17, отруєння
Скрипалів та багатьох інших створюють реальність, у якій
винні уникають покарання. Популізм команди, що
отримала владу, переростає в одержимість помстою та
політичними переслідуваннями. А мала б стати
одержимістю продовження євроатлантичного шляху не на
словах, а в дії!
Постійно співпрацювала з посольствами Великобританії, Іспанії, Канади, Німеччини, Норвегії, Португалії,
Румунії, США, Швеції; низкою неурядових міжнародних організацій.
Взяла участь у дискусії під час Координаційної зустрічі проектів та програм міжнародної технічної допомоги,
що була організована Програмою USAID RADA з метою обговорення українсько-німецької співпраці та діяльності
політичних фундацій Німеччини в Україні задля розвитку парламентаризму.
Надзвичайним досвідом стало відвідування у складі делегації від «Європейської солідарності» з’їзду
Європейської народної партії, який відбувся 20 листопада минулого року в Заргебі. На цьому форумі головою
ЄНП було обрано Дональда Туска та визначено новий порядок денний на наступні роки, яким передбачено
пріоритетними зробити питання кліматичних змін та верховенства права.
В останні дні другої сесії розпочалася робота з підготовки до Парламентської Асамблеї НАТО, яка відбудеться
22-25 травня цього року в Києві. Планую брати участь в робочих нарадах безпосередньо в нашому Комітеті, де
розпочато напрацювання проекту Заяви ВРУ до парламентів країн членів НАТО і тексту декларації, яка може бути
запропонована до прийняття під час весняної сесії, та в оргкомітеті під керівництвом Голови ВРУ, де
розглядаються питання її підготовки та проведення.
Була запрошена до участі у Всесвітньому Економічному Форумі в Давосі.

ДІЯЛЬНІСТЬ У МІЖФРАКЦІЙНИХ ОБ’ЄДНАННЯХ ДЕПУТАТІВ
Уже близько восьми років, починаючи з сьомого скликання Верховної Ради, я перебуваю членкинею
Міжфракційного об’єднання «Рівні можливості». Минулого, VІІІ, скликання була обрано однією із співголів.
Цього разу я також серед співголів депутатського об’єднання, що ставить своєю метою досягнення рівних прав
між жінками та чоловіками в усіх сферах життя країни.
Позитивним підсумком багатогранної діяльності членів та членкинь МФО, зокрема, стало те, що цього
скликання наше об’єднання значно зросло кількісно, та й відсоток депутаток у ВРУ збільшився з 12% у VIII
скликанні до 21% у цьому. Вважаю, що це досить високий показник нашої роботи за минулу каденцію. Крім того,
у наш спільний здобуток ставлю, що вперше в українському законодавстві з’явилося таке поняття, як домашнє
насилля. Вперше воно визнано кримінальним злочином. Вперше, батьки, які забули про існування власних дітей,
виплатили на їхню користь понад 8 млр. гривень аліментів. І таких «вперше» з’явилося у нас чимало. Хто
цікавиться варто передивитися звіт про нашу роботу на сторінці МФО «РМ» на ФБ.

У восьмому скликанні ВРУ за підтримки значної низки міжнародних та вітчизняних неурядових організацій
МФО «РМ» започаткувало надзвичайно корисну справу – проведення раз на рік загальноукраїнських Жіночих
Конгресів. Два відбулися у 2017 та 2018 роках. Наприкінці минулої каденції розпочали підготовку до Третього
Жіночого Конгресу. Мені надзвичайно приємно, що нові депутати й депутатки, які увійшли до нашого МФО,
підтримали гарну традицію, й черговий жіночий Конгрес в Україні таки відбувся. Про його роботу та підсумки
можна говорити годинами. Все це є на сторінках МФО та Конгресу у ФБ. Головне – ми навчилися відверто
говорити про стан справ з рівністю в нашій країні, маємо результати своєї праці, до нашої думки та вимог
прислуховуються та реагують, й цього разу Жіночий Конгрес визначив новий порядок денний для Верховної
Ради, Уряду, органів територіальної влади, інститутів громадського суспільства у питанні досягнення рівності.
Вагомим здобутком МФО «РМ» стало врахування в ухваленому на минулій сесії ВР Виборчому кодексі квот
у розмірі 40% представників однієї статі у виборчих списках партій й те, що у кожній п’ятірці має бути
забезпечене представництво не менше двох кандидатів однієї статі, що захищає принцип квотування при
поданні списку на реєстрацію. За включення цих статей боролися тривалий час. На жаль, все ж доводиться
констатувати, що ґендерні квоти у Виборчому кодексі носять лише декларативний характер і жодного дієвого
механізму захисту чи санкцій за їх недотримання не передбачено. Залишається сподіватися, що партії будуть
застосовувати ґендерний підхід у формуванні партійних списків не лише формально. А МФО «РМ»
продовжуватиме докладати зусиль, аби ґендерні квоти існували не лише де-юре.
Організовувало об’єднання й інші заходи. Зокрема в кулуарах парламенту було презентовано виставку
шведського фотографа Югана Бевмана “Шведські татусі”; проведено заходи, пов’язані з відзначенням Дня
боротьби із захворюванням на рак молочної залози.
Пропагуючи принципи рівності, члени та членкині МФО активно виступали за дотримання народними
депутатами України принципів парламентаризму та депутатської етики, невіддільним від чого є повага до
людської гідності, засуджували у своїх виступах та зверненнях будь-які прояви сексизму та дискримінації у
політиці.
Наприкінці минулого року увійшла до складу МФО «За гідне життя паліативних хворих», у якому вирішили
об’єднати свої зусилля 10 народних депутатів з різних фракцій парламенту. Питання паліативної допомоги є
своєрідним виміром гідності людини, яке протягом низки років не було предметом обговорення. Між тим, в
нашій країні спеціальної допомоги потребують 600 тисяч людей, з яких 200 тисяч діти і 15% онкохворі. Члени
МФО бачать своє завдання в тому, аби активізувати просвітницьку роботу та змінити ситуацію на законодавчому
рівні.

УВАГА КОЖНОМУ ЗВЕРНЕННЮ ДО ДЕПУТАТА
Постійні контакти з людьми, численні зустрічі, консультації з фахівцями, розгляд листів – цю невід’ємну
частину депутатської діяльності завжди вважала й вважаю надзвичайно важливою для формування своєї позиції
в залі, для розуміння процесів, що відбуваються в суспільстві, для об’єктивної оцінки громадської думки.
Протягом минулої сесії провела близько 50 зустрічей з виборцями. Деякі з них стали поштовхом для
направлення депутатських запитів та звернень, Зокрема, до Голови Національної поліції і Міністра енергетики та
захисту довкілля стосовно реагування на факти грубих порушень екологічного законодавства аграрними
підприємствами, що займаються птахівництвом у селі Звиняче Горохівського району на Волині; до Міністерства
оборони України (щодо вжиття невідкладних заходів для збереження штатної чисельності медичних працівників
військових госпіталів; про стан вакцинації військовослужбовців одного із загонів ЗСУ Місії ООН; стосовно
забезпечення медичних бригад ЗСУ оклюзійними пов’язками) та ін. На частину депутатських звернень та запитів
уже є відповіді, реакція посадовців. На жаль (часто щось доводиться це повторювати), така реакція буває не
завжди адекватною. Бувають відписки. В таких випадках доводиться звертатися повторно. Днями
надійшло повідомлення, що людей, які порушили екологічне питання й не бажають миритися із забрудненням
довкілля у своєму селі, почали залякувати. На таке мають відреагувати відповідним чином правоохоронці, до
яких довелося звернутися.
Продовжую підтримувати та співпрацювати з громадою м. Ворзель Київської області, яка прагне відновити
для свого міста статус курортного. Брала участь в обговоренні генерального плану, разом з активістамиворзельцями переконувала депутатів та місцевих чиновників відмовитися від суцільної багатоповерхової
забудови місцевості.
Одна з найприємніших зустрічей відбулася у мене в м. Коломия з воїнами 10-ої гірсько-штурмової бригади
(«Едельвейс»), з якими підтримую зв’язок і яким разом з І.Геращенко допомагаю вже не один рік поспіль. Вдячна
їм, що запросили на відкриття Меморіалу пам’яті «Кожному поколінню своя війна».

На мою адресу за період минулої сесії надійшло 216 письмових звернень громадян. З них - 12 колективних
листів. Загалом до мене звернулося – 310 громадян.
Завжди аналізую депутатську пошту. Як зазвичай, із тих, хто звернувся, переважають мешканці Києва.
Отримувала кореспонденцію також з Черкас, Сум, Одеси, Дніпра, Полтави, Львова, Харкова, Херсона, Славути,
Кропивницького, Дрогобича, Тернополя та ін.
За тематикою: найбільше в депутатській пошті було пропозицій та думок стосовно законопроектів, які
вносяться на розгляд ВРУ. Не дивно, адже, як я вже підкреслювала, більшість законодавчих документів у
нинішньому скликанні потребують досить значного доопрацювання або викликають відверте та категоричне
заперечення у громад. Про це свідчить хоча б той факт, що листів стосовно проекту закону «Про земельну
реформу» на мою адресу надійшло з усіх кінців України понад 20. При цьому в жодному, підкреслюю, в жодному
не було висловлено підтримки ухваленню цього законопроекту, який так настирливо протискують «слуги
народу». Значну пошту мала й з питання недопущення капітуляції перед російським агресором та федералізації
України. Відзначу, що всі звернення такого плану опрацьовувалися фахівцями, аналізувалися. В результаті
оформлювалися й направлялися до профільного Комітету, виносилися на обговорення чи голосування до зали.
Звернень від громадян зі скаргами на роботу чи бездіяльність різних державних інституцій на мою адресу за
минулий період надійшло 53. За результатами було направлено 37 листів-роз’яснень, оформлено 33 депутатські
звернення (з них: до керівництва міністерств і відомств – 21, ГПУ -2, РНБОУ -1, до місцевих органів влади - 9).
Разом з колегами та колежанками направили 40 депутатських запитів (з них: до КМУ- 5; до керівників міністерств
і відомств – 30; ГПУ – 1; до місцевих органів влади -4).
Найприємніше в депутатській пошті листи-подяки. Гріють душу, дають розуміння, що, попри всі труднощі й
крутійство та бюрократизм чиновництва різних рівнів, усе ж вдається досягти позитиву й реально допомогти

людям. Уже маю завидну колекцію шевронів, яку надіслали мені воїни з ООС зі словами подяки, фотографії та
листівки з Авдіївки… Та найсильніше стиснулося серце від листа Володі Л.
Років зо два писала в міністерства та відомства, мала розмови з відповідальними особами, чула відмови й
обіцянки, знову й знову писала, пояснювала, доводила..! Справа полягала в тому, що батьки Володі змушені
були покинути своє помешкання з Росії (практично втекти) без документів, без засобів для існування. Оселилися
в селі. Батько Володі добровольцем воював, захищаючи Україну на сході. Одержав кілька поранень, став
інвалідом. Захисником України, але людиною без громадянства. Володя – один з найкращих учнів сільської
школи. Здібний. Цілеспрямований. Від учителів - лише похвальні відгуки. Настав час складання ЗНО. А
документів у хлопця – ніяких. Нема свідоцтва, нема паспорта… Вдячна Лілії Гриневич, тодішній міністерці освіти.
Проблему таки вирішили!
У своєму листі Володимир повідомляє, що нині – на третьому курсі Київської Трьохсвятительської духовної
семінарії УГКЦ, отримав українське громадянство, український паспорт. У його батька також усе гаразд.
Щиро радію за людей. Маю надію, що моя діяльність йде на користь громаді.
У кінці року відкрилася моя депутатська приймальня в Черкасах, де організовуватимемо роботу разом з
Іриною Геращенко, яка працює в цьому місті вже кілька років. Це дасть змогу охопити ширше коло громадян, що
потребують допомоги депутатів.

ПОЗА РЕГЛАМЕНТОМ
Зазвичай, у цьому розділі звіту розповідаю про діяльність, яку напряму не пов’язую з депутатською. Адже
організація виставок та екскурсій дітям під час канікул, волонтерство, матеріальна допомога та подібне не
виписані в жодному законі про функції депутата. Але наші виборці, громадські організації, ЗМІ часто-густо
цікавляться цими питаннями, тож вважаю доцільним розповідати про них, бо так чи інакше такі справи
відображають мою громадянську позицію. Тож.
Маю честь бути членом Опікунської ради НДСЛ «Охматдит». Вважаю, що це - велика відповідальність.
Опікуюся питаннями цієї дитячої лікарні ще з VII скликання парламенту, коли довелося працювати в Комітеті з
питань охорони здоров’я. Побудова нового корпусу та введення його в повноцінну експлуатацію всі ці роки
були надзвичайно болючими проблемами. Нині справа зрушила з місця, є реальна перспектива, що будівництво
найсучаснішої, найкращої дитячої лікарні буде завершено. Разом з членкинями Опікунської Ради дбали про
залучення інвесторів, вели роз’яснення, зверталися до Уряду, коли побачили, що в проекті Бюджету 2020
намічено виділити недостатньо коштів на добудову. У грудні ВРУ підтримала ініціативу фракції «Європейська
Солідарність» щодо виділення додатково 200 млн. грн. на добудову Охматдиту. Будемо тримати це на контролі.
Уже котрий рік не пориваю зв’язків з воїнами різних військових підрозділів. Разом з народною депутаткою
І.Геращенко допомогла у забезпеченні розвідників запчастинами для ремонту автомобілів, придбанні
матеріалів для облаштування бліндажа та електрогенератора, ноутбуку, мікрофонів-передавачів до радіостанції.
Крім того, підтримувала матеріально сім’ї загиблих воїнів, поранених бійців, кремлівських бранців.
Перераховувала кошти на лікування тяжко хворим діткам. Продовжувала співпрацювати з низкою благодійних
фондів та громадських організацій, які займаються благочинністю, та з волонтерами. Як і в минулі роки
долучилася до гарної смачної новорічної традиції – «збору» новорічного олів’є для наших військових, яку
організовував В. Нечипорук. Підтримала фотопроєкт «Сильні духом. Мами», який презентували спочатку в
кулуарах ВРУ, потім у музеї м. Києва, а відтепер маємо чудовий календар зі світлинами матерів загиблих героїв.
З Іриною продовжили також нашу вже багаторічну традицію – передплачувати для підшефних шкіл і дитячих
садочків Донеччини і Луганщини українські дитячі періодичні видання. Цього року до списку додався ще й
Авдіївський народний музей.
У дні осінніх канікул спільно з колегою, народним
депутатом Мусою Магомедовим, запросили школярів
7-го класу ЗОШ №1 м. Авдіївки в гості до Києва. За кілька
днів діти змогли відвідати історичні пам’ятки столиці,
побувати в кількох музеях, познайомитися з роботою
народних депутатів під час відвідин приміщення
Верховної Ради.
Висловлювала свої думки щодо актуальних питань,
які хвилюють суспільство, відверто коментувала
резонансні події на своїй сторінці у FB. Брала участь у
акції «Ні капітуляції» та віче «Червоні лінії» на Майдані
Незалежності. Аби підтримати людей, яким нинішня
влада безпідставно висуває суто політичні звинувачення, разом з колегами та колежанками з парламенту,
однопартійцями, військовими, ветеранами, блогерами, десятками активістів була присутньою на низці «гучних»
судових процесів.

