ЗВІТ
народного депутата України Марії Іонової
за підсумками роботи протягом І – ІІ сесій ВР VIII скликання

Низкою складних, важливих голосувань завершилася друга сесія Верховної
Ради VIII скликання. Сесію не закрито, зважаючи на те, що депутатам необхідно буде
збиратися для ухвалення нагальних рішень. Однак нетривала перерва дає змогу
підбити підсумки депутатської діяльності за період з 27 листопада 2014 року по
теперішній час (31 липня 2015 р.), тобто за вісім місяців цієї каденції, проаналізувати
що вдалося реалізувати, визначитися з наступними планами, можливо, щось
скоригувати.
Щоквартально подаємо до Апарату Верховної Ради та секретаріату фракції
статистичні відомості щодо депутатської діяльності. З початку каденції, станом на 31
липня 2015 року вони у мене такі:
- Кількість проведених зустрічей з виборцями – 94;
- Кількість проведених особистих прийомів - 6;
- Кількість розглянутих письмових звернень громадян – 224;
- Колективних звернень - 36
- Загальна кількість громадян (враховуючи колективні
звернулися до народного депутата – 453;
- Направлено депутатських запитів – 17;
- Направлено депутатських звернень – 91;
- Внесено на розгляд законопроектів та постанов - 31.

звернення),

які

Статистика – суха і безособова. Між тим, за кожною її цифрою – люди, події,
емоції, рішення, час, долі… Тож є сенс розкрити, проаналізувати їх, пояснити.
Почну із законотворчої діяльності.
З наведеної вище кількості поданих мною у співавторстві з іншими народними
депутатами законопроектів та проектів постанов, вісім схвалено, вони стали чинними
нормативно-правовими актами. Найважливішими з них є:
- Закон щодо забезпечення своєчасного доступу пацієнтів до необхідних
лікарських засобів та медичних виробів шляхом здійснення державних закупівель із
залученням спеціалізованих організацій, які здійснюють закупівлі (№ 269-VIII). Його
ухвалення дозволило застосовувати більш прозорі закупівельні процедури, а також
спростити державну реєстрацію на життєво необхідні ефективні, безпечні та якісні
лікарські засоби.
- Закон про внесення зміни до Податкового кодексу України щодо звільнення від
оподаткування деяких лікарських засобів та медичних виробів (332-VIII). Закон
дозволив звільнити від ПДВ операції з ввезення та першого постачання на митній
території України лікарських засобів та медичних виробів, які закуповуються
спеціалізованими організаціями, а також звільнити операції з ввезення зазначеної
продукції від обкладання додатковим імпортним збором. Це дозволяє здійснювати
закупівлю більшої кількості таких лікарських засобів та медичних виробів, та
відповідно, надавати необхідну допомогу більшій кількості пацієнтів в рамках
державного фінансування.
- Постанови Верховної Ради України про зміни в адміністративнотериторіальному устрої Донецької області (зміна і встановлення меж Артемівського,
Волноваського, Новоазовського та Тельманівського районів, № 1282 та 1283).
Ухвалення цих постанов дозволило оперативно і в належному обсязі забезпечити
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здійснення соціальних виплат в населених пунктах, які є під контролем української
влади, але адміністративно належать до районних центрів, підконтрольних
бойовикам.
Щодо зустрічей з виборцями та особистих прийомів.
До Верховної Ради України VIII скликання обиралася за списком Політичної
партії «Блок Петра Порошенка». Якщо у минулому скликанні фракцією мені було
доручено вести роботу в Сумській області, де в кількох містах працювали мої
громадські приймальні, то в нинішньому скликанні таким регіоном, в якому
сконцентрувала свою роботу,стала зона проведення АТО. Тож ще одну цифру можу
додати у статистику:
- у східний регіон за 8 місяців виїжджала 14 разів (а з початку проведення АТО –
22).
Одразу зазначу, що роботу в Донецькій та Луганській областях проводжу не
одна, а разом з колегами-депутатками нашої фракції
Іриною Геращенко Уповноваженою Президента України з мирного врегулювання конфлікту в цьому
регіоні, та Іриною Луценко – людьми небайдужими, щирими, відповідальними,
відданими й невтомними, якщо мова йде про інтереси України.
Постійної громадської депутатської приймальні поки не маю, але незабаром
планую відкрити її у Слов’янську. А от зустрічей з людьми та прийомів, часом
незапланованих заздалегідь, мабуть було значно більше, ніж звітую. Помічниками
стають волонтери. Показовою є остання поїздка до Мар’їнки 10 липня. Волонтерки
Ірина Соломко та Наталія Воронкова повідомили нам про те, що у сімей з дітьми є
труднощі з продуктами харчування. Обговорили проблему з депутатами фракції
БПП. Свою допомогу запропонували Артур Герасимов та Олег Недава (до речі, вже
не вперше), які забезпчили необхідну кількість продуктових та гігієнічних наборів.
Допомогли нам доставити вантаж у Мар’їнку, а також населені пункти на лінії
розмежування Лебединське і Бородянське волонтери фонду «Довіра» під прикриттям
бійців полку «Дніпро-1».
Під час подібних робочих поїздок (ми їх, як правило, плануємо щонайменше
двічі на місяць) до Краматорська, Вуглегірська, Сєвєродонецька, Маріуполя,
Слав’янська, Дебальцевого, Щастя, Новоайдара, Старобільська, Сватового, Луни,
Запоріжжя, Дружковки, Попасного, Куйбишевого, Волновахи, Артемівська,
Лисичанська, Мар’їнки, відбуваються численні зустрічі з людьми:
- з військовослужбовцями та добровольцями, волонтерами, (передача
гуманітарної допомоги, ліків, військової форми, автомобілів, вивчення ситуації щодо
забезпеченості спорядженням, продуктами.
- пораненими бійцями та медичними працівниками в госпіталях (передача
гуманітарної допомоги, ліків, травматичних пакетів, генератора, апарата штучного
дихання, реанімобіля, операційних столів, інвалідних візків, безтіньової лампи для
операційної; вивчення ситуації з наявності ліків, медичного обладнання, щодо
реабілітації поранених);
- викладачами та студентами Донецького національного університету,
переміщеного до м. Слов’янська, Луганського національного університету,
переміщеного до м. Старобільска (передача підручників, книжок, комп’ютерів,
визначення напрямків здійснення допомоги у вирішенні проблемних питань
організації навчального процесу);
- персоналом та вихованцями спеціалізованих дитячих інтернатів, соціальних
установ (передача гуманітарної допомоги, книжок, визначення проблемних питань,
що потребують втручання та вирішення).
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Неодноразово за результатами зазначених робочих поїздок ініціювалися і
проводилися зустрічі-наради з губернаторами Донецької та Луганської областей,
керівництвом міністерств, відомств та відповідних управлінь; були направлені
звернення та запити до посадових осіб різного рангу, в яких акцентувалася увага на
необхідності вирішення певних наболілих питань, в т.ч. проблеми транзитного пункту
переселенців у Слов’янську, куди евакуювали людей з Дебальцевого та Авдіївки,
щодо школи-інтернату в Дружківці, збільшення фінансування шкіл, дитсадочків і
медичної сфери та ін.
Для оперативнішого вирішення проблем, з якими змушені зіштовхуватися
мешканці територій, де проводиться АТО, організовувалися прийоми громадян
безпосередньо в Краматорську, Сєвєродонецьку, Маріуполі.
Аби не бути голослівною наведу кілька прикладів.
Під час відвідування станції швидкої допомоги та Маріупольськоі міської лікарні,
яка нагально з початком АТО була переобладнана на госпіталь, хірурги
поскаржилися на постійні перебої у зв’язку з обстрілами
з постачанням
електроенергії. Потрібен був потужний генератор, 46 кВт. Одразу вдалося знайти і
доставити завдяки депутату з нашої фракції Михайлу Гвоздьову. Генератор був
доставлений з Хмельницької області до госпіталю, що забезпечило можливість
проведення хірургічних операцій за будь-яких умов.
Спеціальна школа-інтернат №1 у Дружківці. Наприкінці липня ц.р. від імені ГО
«Дружківська міська координаційна рада» до мене зателефонував місцевий
журналіст Павло Островський й з тривогою повідомив, що заклад збираються
реорганізувати, дітей перевести у непристосовані приміщення. Надіслали
депутатські запити у відповідні державні структури й паралельно вирішили вивчити
ситуацію на місці. Зустрічі з активістами, педагогами, аргументи були достатніми щоб
переконати місцеву владу у хибності й поспішності ухваленого нею рішення.
Працюємо далі, щоб права дітей не порушувались і вони розпочали навчальний рік в
гідних умовах. Наступного тижня планую поїздку для продовження пошуку рішення.
Після обстрілу Краматорська стало відомо про складні поранення у дітей.
Виявилося, що міській дитячій лікарні бракує необхідного обладнання. Організували
збір коштів серед депутатів фракції БПП. Спільними зусиллями придбали
стаціонарний і мобільний апарат штучного дихання. У такий же спосіб вдалося
забезпечити
рентгенівським апаратом, апаратом штучної вентиляції легенів,
бронхоскопом і Лисичанську обласну дитячу лікарню.
З колежанками відзначаємо активну співпрацю з громадською спілкою
"Програма сприяння Відродженню та інтеграції Сходу України "Донбас"", які
придбали медичне обладнання, ліки, організовували культурні події.
Якщо аналізувати мою діяльність, пов’язану з подіями на сході України, є сенс
підкреслити, що вона концентрувалася у двох основних напрямках: безпосередньо в
Україні (про це мова йшла попередньо) та контакти із зарубіжними партнерами
(впливовими та авторитетними посадовими особами, лідерами думок, фахівцями,
громадськими та релігійними організаціями, представниками урядів та парламентів) з
метою роз’яснення ситуації в Україні, формування відповідної думки, залучення
коштів та здійснення реальної допомоги (організація та направлення на лікування
поранених військовослужбовців та цивільного населення, особливо дітей,
протезування, реабілітація). У цьому напрямку вагомим підгрунтям було те, що я є
заступником голови Комітету ВР з питань європейської інтеграції.
У рамках співпраці та зустрічей з представниками іноземних представництв,
парламентарями інших країн, громадських організацій, міжнародних організацій
WHO, UN ECHO, UNDP, UNISEF, OSCE, дипломатичного корпусу проводилися
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роз’яснення щодо позиції України в ситуації на території Донецької та Луганської
областей, в Криму, обговорювалися питання щодо підтримки України, умов надання
гуманітарної допомоги, забезпечення необхідними ліками, зокрема, вакцинами та
медичним
обладнанням,
здійснення
медичної
допомоги
за
кордоном
військовослужбовцям, які зазнали поранення під час проведення антитерористичної
операції. За підсумками цієї діяльності, зокрема, вдалося знайти меценатів для
закупівлі обладнання для Харківського госпіталю на суму близько 10 млн. грн. та для
Маріупольської лікарні швидкої допомоги, на базі якої створено військовий госпіталь,
на суму майже 5 млн. грн.; доставити і передати гуманітарний вантаж, зібраний
неурядовими організаціями в США для новостворюваної в м. Сєвєродонецьку
обласної лікарні. Зокрема, і від доктора медичних наук Геннадія Фузайлова, який
зібрав у США і передав 41 ящик медобладнання(операційні столи, хірургічне
обладнання, апарат для анестезії, ковдри з підігрівом, апарат для припікання, кисневі
маски, інше), яке було розподілене між госпіталями м. Сєвєродонецька та м.
Маріуполя. Співпраця з Г.Фузайловим на цьому не закінчується. Незабаром він
планує приїхати в Україну зі своїми колегами, оглянути й проконсультувати хворих та
поранених дітей із зони АТО. Докторвважає своїм обов’язком запропонувати й
забезпечити щонайменше десятьом українським діткам безкоштовне лікування в
одній з кращих дитячих клінік Сполучених Штатів. Сподіваємось у нас вийде.
Зустрічі та переговори з представниками посольств дали змогу організувати
доставку кількох гуманітарних вантажів з Данії від Фонду «Допоможемо українським
дітям» від Лесі Еріксон та її друзів, завдяки яким нам вдалося забезпечити медичні та
соціальні заклади населених пунктів Щастя, Сєвєродонецька, Лисичанська,
Волновахи, Новоайдара та ін. інвалідними візками, модульнимиліжками,
памперсами, різною медапаратурою. Відбувалися також результативні зустрічі з
представниками посольств та громадських організацій США, Канади, Австралії,
Німеччини, Франції, Данії, Словенії, Польщі, Литви, Чехії та ін.
У грудні 2014 р. разом з іншими депутатами взяла участь у Міжнародній
конференції в Брюсселі, під час якої відбулося створення та перше, установче,
засідання неформальної групи друзів «Україна –ЄС», до якої увійшли депутати
Європейського парламенту та Верховної Ради України. Порушувалися питання
дотримання прав людини на захоплених територіях, активізації гуманітарного
діалогу, тощо. Надалі постійно мали зустрічі з цими парламентарями, які виявили
свою послідовну позицію у захисті інтересів нашої держави, координували спільні дії.
Протягом усього попереднього періоду брала участь у засіданнях Української
частини Парламентського комітету Асоціації (ПКА) між Україною та Європейським
союзом; у засіданнях кількох сесій Парламентської Асамблеї Ради Європи (ПАРЄ).
Мала змогу зустрітися з парламентарями США, Канади, Великобританії, Німеччини,
Данії, Нідерландів, Польщі, Австрії, Швеції, Прибалтійських країн, Чехії, Сербії,
Франції, Словенії, Словаччини.
Виступала з трибуни, дискутувала, домагаючись
засудження дій Росії, запровадження жорсткіших санкцій проти агресора, підтримки
реформ в Україні, технічної та експертної допомоги в процесі їх реалізації, тощо.
Разом з колегами-депутатками презентувала фотовиставки «Донбас: війна і
мир»
та
«Жінки
на
війні»
в
Європарламенті,
Копенгагені
(Данія),
Лондоні(Великобританія), Празі (Чехія), у представництві України при ООН в м. НьюЙорк (США), у м. Вашингтон (США). Останнім часом реалії війни, які зафіксували
українські фоторепортери, змогли побачити і у Тбілісі (Грузія), і у Парижі (Франція).
До Дня захисту дітей у Києві, у палаці дітей та юнацтва дали старт новому
проекту - фотовиставці «Донбас: діти війни», який також показує реальний стан
речей на Донбасі, людські долі та випробування, що впали на плечі наших маленьких
співвітчизників.
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Аби довести аргументацію української сторони у збройному конфлікті, що
відбувається на Донбасі, та надати прямі докази участі в ньому Росії, неодноразово
довелося ініціювати зустрічі й супроводжувати європейських парламентарів
безпосередньо до зони проведення АТО. Разом з ними відвідувати розгромлені
населені пункти сходу України, блокпости, спілкуватися з військовими,
добровольцями, пораненими, оглядати трофейну техніку, уламки снарядів,
ідентифікувати їх. Так, 16 травня з колегами-депутатами та депутатами
Європарламенту, що представляли різні політичні сили, побували в Широкіно,
Волновасі, Маріуполі. Зустрілися з військовими 37-ої бригади, батальйону «Донбас»,
цивільними мешканцями
цих міст, які постраждали від обстрілів бойовиків,
студентами Приазовського державного технічного університету.
Окремий рядок моєї депутатської діяльності – участь у роботі Міжфракційного
об’єднання «Рівні можливості» (докладно з роботою МФО можна познайомитися на
сторінці у Фейсбуці МФО «Рівні можливості» (EqualOpportunities Caucus), в якому я є
однією з чотирьох співголів. Представниці чотирьох різних парламентських фракцій
продемонстрували як можна разом успішно вирішувати найскладніші питання від
політичних до соціальних. Найзначнішим здобутком МФО стало ухвалення 14 липня
ц.р. Верховною Радою України у другому читанні та в цілому Закону про місцеві
вибори, в який вперше в історії нашої держави було внесено європейську норму
щодо обов’язкового представництва у списку кандидатів не менше 30%
представників однієї статі. Цьому передувала тривала й копітка робота співголів та
членів МФО «Рівні можливості» Олени Кондратюк, Лілії Гриневич, Альони Бабак,
Ірини Геращенко, Ірини Луценко, Світлани Заліщук, Іванни Климпуш-Цинцадзе,
Олександри Кужель, Ірини Фріз, Леоніда Ємця, Бориса Тарасюка та інших. Було
проведено чимало зустрічей та консультацій, зокрема, зі Спеціальним
представником Головування ОБСЄ з гендерних питань Мелані Вервір; послом,
Старшим радником Генерального Секретаря ОБСЄ з гендерних питань Мирославою
Бехам; послом, Головою СММ ОБСЄ Ертурулем Апаканом; директором Міжнародної
фундації виборчих систем Еніом Девідом та іншими.
Надбанням членів МФО «Рівні можливості» є також розробка та реєстрація у ВР
низки законопроектів, спрямованих на боротьбу з домашнім насильством,
забезпечення рівної оплати праці для чоловіків та жінок, проведення справедливої
пенсійної реформи.
Корисною, плідною та результативною була співпраця МФО з КМДА,
громадськими організаціями та об’єднаннями, зокрема, Жіночим консорціумом
України, Благодійним фондом «Здоров’я жінки і планування сім’ї», ГО «Я
залишаюсь», за підтримки яких вдалося провести кілька публічних заходів. Серед
них – організація святкування Дня матері в Київському ботанічному саду, кілька
тематичних круглих столів.
За період роботи І та ІІ сесій ВР на мою депутатську адресу надійшло і було
розглянуто 224 письмові звернення від громадян та організацій. Більшість з них – це
думки з приводу того чи іншого законопроекту, де люди подають свої зауваження,
роздуми, пропозиції. Значна частка листів на адресу депутата – скарги на дії або
бездіяльність органів влади, проблеми забезпечення дотримання законності та
охорони правопорядку, реалізації прав і свобод громадян. Чимало скарг і на
діяльність представників судової гілки влади, щодо порушення норм процесуального
права, винесення неправомірних рішень та вироків, хабарництво, тяганину в судах.
На жаль, не поодинокими є скарги на роботу МОЗ, особливо щодо наявності
профілактичних вакцин та ліків, а також з приводу корупційних дій правоохоронних
органів, тяганини зі слідством, формального ставлення службових осіб до виконання
службових обов’язків, відсутність належного реагування державних та місцевих
органів на звернення громадян.
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Якщо розділяти депутатську пошту за географією, то переважають кияни та
мешканці столичної області. Значну кількість листів одержую зі Сходу України, від
вимушених переселенців, бійців. До наведеної вище кількості звернень на моє ім’я не
включала усні звернення, яких було чимало. Але зчаста, щоб допомогти людині, яка
підійшла до тебе в розгромленому місті або зателефонувала, інколи доводиться
витратити не одну годину. Особливо часто у такий спосіб звертаються до мене по
допомогу мешканці Донецької та Луганської областей під час зустрічей та робочих
поїздок до зони АТО. Дізнаюся про проблеми, підключаю однопартійців та депутатів
інших фракцій, знайомих бізнесменів та підприємців. Пишу звернення, шукаю
необхідні кошти…
Депутатська пошта, зустрічі з людьми, звернення громадян дають змогу
враховувати потреби людей, громадську думку під час підготовки законопроектів та
визначатися під час голосувань. На підставі листів з критичними зауваженнями та
скарг готуються депутатські звернення та запити до компетентних органів державної
виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.
Працюю в Комітеті ВР з питань європейської інтеграції. Є заступником голови
цього Комітету. Крім того: Заступник керівника групи з міжпарламентських зв’язків з
Китайською Народною Республікою та член груп з міжпарламентських зв’язків з
Грузією, Республікою Словенія, Сполученими Штатами Америки,Республікою
Польща, Французькою Республікою, Канадою. Також є членом кількох МФО, зокрема,
«За добудову Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит».
Була включена до складу комісії з проведення службового розслідування щодо
можливого неналежного виконання службових обов’язків Міністра охорони здоров’я,
ініціатором створення якої стала Національна державна служба.
Указом Президента України №278 від 21.05.2015 призначена членом Комісії у
питаннях помилування при Президентові України і брала участь у її роботі. Як
нещодавно було повідомлено, Президентом помилувано 30 осіб, серед яких – 14
жінок.
Частину
грошей,
які
виділяються
на
здійснення
депутатських
повноважень,передала сім’ям з тяжкохворими дітьми, які звернулися до мене. Крім
того, в мене є підопічні воїни ЗСУ, які були поранені під час проведення АТО.
Опікуюся їхнім здоров’ям, сприяла проведенню операцій та протезуванню,
влаштуванню на роботу та навчання.
Свою податкову декларацію за 2013 і 2014 рр. оприлюднила у терміни,
передбачені законодавством.
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