Звіт про діяльність народного депутата Юрія Тимошенка
(27 листопада 2014 року – 27 листопада 2015 року)

Робота на пленарних засіданнях та в парламентських комітетах
За даними офіційного сайту Верховної Ради України за результатами письмової
реєстрації Юрій Тимошенко був присутнім на 113 засіданнях Верховної Ради України зі
122. Три засідання народним депутатом було пропущено у зв’язку із похованням
побратима, в решті випадків - це були лише запізнення на письмову реєстрацію у зв’язку
із виконанням службових повноважень.
За звітний період депутат виступив у Верховній Раді України 30 разів (17 - з
трибуни та 13 - з місця). Виступи переважно стосувалися обговорень законопроектів щодо
національної безпеки та соціально-правового статусу бійців АТО, внесення змін до
земельного та податкового законодавства, підвищення цін та тарифів на комунальні
послуги для населення, а також представлення у Верховній Раді України законопроектів, у
підготовці яких Комітет з питань запобігання та протидії корупції приймав участь.
Юрій Тимошенко також приймає активну участь у роботі Комітету з питань
запобігання і протидії корупції. Основними напрямами роботи комітету є формування та
реалізація антикорупційної політики, проведення антикорупційної експертизи
законопроектів, контроль за діяльністю правоохоронних органів та органів державної
влади в частині здійснення ними повноважень у сфері запобігання та протидії корупції.
Комітет з питань запобігання і протидії корупції відіграв ключову роль в
започаткуванні Національного антикорупційного бюро та Національного агентства з
питань запобігання корупції, які формуватимуться відкрито та на конкурсній основі, а
також у визначенні складу конкурсної комісії з відбору членів Національного агентства з
питань запобігання корупції.
Важливим досягненням роботи комітету в боротьбі з корупцією стала відкритість
Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.
Постійну щотижневу активність депутата в проведенні антикорупційної експертизи
законопроектів було відзначено головою Комітету з питань запобігання і протидії
корупції Єгором Соболєвим. За звітний період Юрій Тимошенко пропустив лише два
засідання комітету.
Законодавчі ініціативи
За звітний період народним депутатом, як автором та співавтором, підготовлено 24
законопроекти.
Серед законопроектів, співавтором яких є Юрій Тимошенко, найважливіші такі:
- про обов’язкове страхування відповідальності суб’єктів господарювання,
діяльність яких становить підвищену екологічну небезпеку, передбачає:
- виконання вимог чинного законодавства про відшкодування шкоди, спричиненої
аварійним забрудненням довкілля;
здійснення
обов’язкового
страхування
відповідальності
суб’єктів
господарювання, діяльність яких становить підвищену екологічну небезпеку, визначення
страхового випадку та лімітів відповідальності страховиків;
- забезпечення гарантій виплат страхових відшкодувань тощо;
про територіальну оборону України, передбачає:
- встановлення організаційних основ територіальної оборони;
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- створення та визначення організаційно-правових основ Сил резерву
територіальної оборони як складової військового резерву Національної гвардії України;
- відродження історичних українських назв військових підрозділів стосовно Сил
резерву територіальної оборони;
- визначення повноважень у сфері територіальної оборони органів управління
територіальною обороною, інших органів державної влади, місцевого самоврядування,
підприємств, установ та організацій тощо;
про денонсацію Договору між Україною та Російською Федерацією про
співробітництво у використанні Азовського моря і Керченської протоки, передбачає:
- визнання недійсним Договору між Україною та РФ про співробітництво у
використанні Азовського моря і Керченської протоки та встановлення обов’язку Кабінету
Міністрів України вжити заходів з визначення та делімітації в азовсько-керченському
басейні територіального моря та виключної економічної зони України;
про внесення змін до Закону України «Про засади запобігання і протидії
корупції» (щодо декларантів, що перебувають на військовій службі), передбачав, що:
- суб’єкти декларування, які не мали можливості подати до 1 квітня за місцем
роботи (служби) декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового
характеру за 2014 рік у зв’язку із мобілізацією, могли подавати таку декларацію за звітний
рік протягом 30 робочих днів з моменту повернення до місця роботи (служби) чи місця
здійснення повноважень депутата місцевої ради;
- у випадку, коли суб’єкт декларування не міг одержати інформацію про майно,
доходи, видатки та зобов’язання фінансового характеру мобілізованого члена сім’ї,
декларація за 2014 рік заповнювалася без врахування такої інформації, а суб’єкт
декларування був зобов’язаний подати уточнену декларацію не пізніше 30 робочих днів з
моменту усунення обставин, які перешкоджали йому одержати необхідні дані.
За звітний період Юрій Тимошенко, як автор, подав наступні проекти Законів
України та проект постанови Верховної Ради України:
Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо
безоплатної
передачі
об’єктів
незавершеного
будівництва
учасникам
антитерористичної операції та сім’ям учасників, що загинули чи зникли безвісти в
зоні проведення антитерористичної операції), який передбачає:
- встановлення законодавчої можливості для учасників антитерористичної операції
та членів сімей учасників, які загинули чи зникли безвісти в зоні проведення АТО,
отримувати об’єкти незавершеного будівництва для завершення їх будівництва та
подальшого перепрофілювання у житло, а також встановлення обов’язку Кабінету
Міністрів України розробити та прийняти нормативно-правовий акт, який визначатиме
порядок реалізації права на безоплатне отримання об’єктів незавершеного будівництва,
що знаходяться у комунальній власності, для завершення будівництва та набуття у
власність жилих приміщень;
Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України, Проект
Закону про внесення змін до Митного кодексу України, Проект Закону про внесення
змін до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»
(щодо ввезення на митну територію України транспортних засобів учасниками
антитерористичної операції), які передбачають:
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- встановлення законодавчої можливості для бійців АТО одноразового ввезення на
митну територію України одного транспортного засобу (з робочим об’ємом цилiндрів
двигуна до 3000 см3) для особистого користування без сплати мита, додаткового
імпортного збору, акцизного податку та податку на додану вартість з обов’язковою
умовою щодо особистої реєстрації зазначеними особами таких транспортних засобів;
Проект Постанови про встановлення у сесійній залі Верховної Ради України
ікони «Покрова Пресвятої Богородиці».
Також депутатом у співавторстві було подано поправки до Проекту Закону «Про
державну службу» для розгляду в другому читанні.
Депутатські запити та звернення, особистий прийом громадян та робота на
окрузі
Народний депутат щомісяця проводить особистий прийом громадян в м. Коломиї, з
жовтня 2015 року регулярними стали прийоми і в м. Городенці. Також Юрієм
Тимошенком було проведено кілька виїзних прийомів до людей з обмеженими
можливостями.
За звітний період до народного депутата через особистий прийом, в письмовій
формі та у телефонному режимі звернулося близько 230 громадян (з округу та з усієї
України). За результатами розгляду звернень (прохань, скарг, пропозицій) направлено
відповідні депутатські звернення та запити, а також заявникам надано відповіді,
консультації та рекомендації.
Звернення, які надходять на розгляд, переважно стосуються неналежної роботи
правоохоронних органів, що виявляється в порушенні розумних строків досудового
розслідування кримінальних проваджень, безпідставному затриманні громадян,
незаконному порушенні/закритті кримінальних проваджень, порушень прав на землю та
проблем з оформленням землевпорядної документації, незаконних звільнень, виключень з
квартирного обліку, надання статусу учасника бойових дій, неповернення банківських
вкладів, вчинення корупційних правопорушень, невиконання державними органами
передбачених законодавством обов’язків щодо забезпечення певних прав громадян,
протидії господарській діяльності, законодавчих ініціатив, необхідності надання
матеріальної допомоги тощо.
За звітний період Юрієм Тимошенком було подано такі депутатські запити:
Прем’єр-міністру України Яценюку А.П.:
- про включення об’єкта будівництва - житловий будинок з вбудованими
приміщеннями громадського призначення та автомобільними стоянками «Олександрит»
по вулиці Шкрумеляка, 15-А у місті Коломия Івано-Франківської області до проекту
розпорядження Кабінету Міністрів України щодо надання дозволу Управлінню Державної
архітектурно-будівельної інспекції у Івано-Франківській області на проведення перевірки
за фактом порушення умов договору пайової участі у будівництві;
- про включення об’єктів будівництва - групи житлових будинків з приміщеннями
громадського призначення по вулиці Чайковського, 7, 7-в, поблизу австрійської казарми і
парку імені Трильовського у місті Коломия Івано-Франківської області до проекту
розпорядження Кабінету Міністрів України щодо надання дозволу Управлінню Державної
архітектурно-будівельної інспекції у Івано-Франківській області на проведення перевірки
дотримання вимог містобудівного законодавства;
Міністру аграрної політики та продовольства України Павленку О.М.:
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- щодо протермінування розгляду документів Міністерством аграрної політики та
продовольства України стосовно включення продукції ВАТ «Коломийський завод
сільськогосподарських машин» до переліку реалізації через Державне публічне
акціонерне товариство «Національна акціонерна компанія «Украгролізинг»;
Міністру закордонних справ України Клімкіну П.А.:
- щодо вилучення дипломатичних паспортів у народних депутатів України VII
скликання, які голосували за «Диктаторські закони» 16 січня 2014 року, а також
вилучення дипломатичних паспортів у членів Уряду Миколи Азарова.
Міністру оборони України Полтораку С.Т.:
- щодо присвоєння іменної назви «Юрій Олефіренко» середньому десантному
кораблю «Кіровоград» на честь Героя України, капітана 1 рангу Олефіренка Юрія
Борисовича.
Також Юрій Тимошенко разом з іншими народними депутатами звертався до
Президента України щодо присвоєння звання Героя України Мирославу Симчичу.
Серед нагальних проблем, які вдалося повністю чи частково вирішити за
звітний період наступні:
- включення трьох видів продукції ВАТ «Коломиясільмаш» до переліку реалізації
через державне публічне акціонерне товариство «Національна акціонерна компанія
«Украгролізинг», що дасть змогу забезпечити часткову зайнятість місцевого населення та
не допустити закриття заводу;
- виділення коштів в сумі 1,5 млн. грн. на реконструкцію та капітальний ремонт
дороги Семаківці-Чернелиця в Городенківському районі;
- виділення коштів в сумі 1,5 млн. грн. на капітальний ремонт об’їзної дороги на
ділянці вулиць Міцкевича- Миколайчука в м. Коломиї;
- виділення коштів в сумі 7 млн. грн. (по 3,5 млн. грн. на район) на ремонт дороги
Коломия-Городенка (на Коломийському відрізку дороги ремонтні роботи проводяться,
ремонт Городенківського – заплановано з весни 2016 року);
- виділення коштів на реконструкцію нежитлових приміщень під дошкільні
навчальні заклади у с. Шепарівці та с. Лісний Хлібичин Коломийського району,
капітальний ремонт дошкільного навчального закладу «Віночок» в с. П’ядики
Коломийського району (600 тис. грн., 2, 2 млн. грн. та 400 тис. грн. відповідно);
- включення неймовірними зусиллями м. Коломиї та десяти населених пунктів
Коломийського району, а саме: с. Загайпіль, с. Воскресінці, с. Турка, с. Гвіздець, с. Старий
Гвіздець, с. Семаківці, с. Підгайчики, с. П’ядики, с. Іванівці, смт. Отинія, до проекту
«Капітальний ремонт вуличного освітлення, шляхом технічного переоснащення
світильників на світильники на основі LED технологій» (планується виділення близько 25
млн. грн.);
- розробка законопроекту «Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України (щодо безоплатної передачі об’єктів незавершеного будівництва учасникам
антитерористичної операції та сім’ям учасників, що загинули чи зникли безвісти в зоні
проведення антитерористичної операції)», у разі прийняття якого стане можливим
реалізувати прагнення громади та місцевої влади м. Городенки щодо передачі
недобудованої станції переливання крові для облаштування житлового будинку
учасникам АТО;
- сприяння в отриманні статусу учасника бойових дій та державних нагород
учасникам АТО (з усієї України та з округу зокрема).
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Використання коштів, отриманих для виконання депутатських повноважень
На виконання депутатських повноважень Юрія Тимошенка з державного бюджету
щомісячно виділяється близько 6 тис. грн., які розподіляються на утримання трьох
приймалень та надання матеріальної допомоги (на часткове забезпечення потреб
військових та соціально-побутових потреб громадян, на закупівлю інвентарю для
шкільних спортзалів тощо).
Службові поїздки
Серед найбільш важливих службових поїздок Юрія Тимошенка варто
відзначити наступні:
Разом з іншими депутатами від міжфракційного депутатського об’єднання
«Самооборона Майдану» 20-23 січня депутат відвідав військових у Дебальцеве, Щасті,
Станиці Луганській з метою доставки їм медикаментів, теплого одягу, зимових
маскувальних халатів, військової амуніції, продуктів харчування та позашляховиків.
Також разом з Андрієм Парубієм самооборонівці долучилися до вручення нагород бійцям
батальйону ім. генерала Кульчицького та батальйону «Чернігів».
01-02 травня разом з депутатами-самооборонівцями Юрій Тимошенко відвідав
Одесу, де взяв в участь у встановленні блок-постів біля портів з метою ліквідації
контрабанди нафтопродуктів, а також у спільному інструктажі одеського гарнізону
тодішньої міліції, батальйону «Шторм», бійців Нацгвардії та інших підрозділів
правоохоронних органів та громадських формувань з метою недопущення 02.05.2015
провокацій та заворушень в місті та у молебені за упокій полеглих 02.05.2014 в Одесі, а
також захисників України, які загинули в зоні АТО.
25-26 вересня в складі Комітету з питань запобігання і протидії корупції депутат
взяв участь у виїзному засіданні в Сєверодонецьку, де також відбулася зустріч з
громадськими
активістами,
переселенцями
та
студентами
і
викладачами
Східноукраїнського національного університету ім. В.Даля.
Громадська діяльність
Депутат у період роботи на окрузі та у вільний час відвідує громадські заходи, які
проводяться в межах 88 виборчого округу, зокрема відкриття та освячення пам’ятників,
шкільні заходи, концерти та святкування професійних свят, презентації книг тощо.
Юрій Тимошенко також надає допомогу монументальному українському історику
Степанові Пахолкові у виданні книги «Історія української фалеристики».
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