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РОБОТА

В ПАРЛАМЕНТІ

ЗАКОНОТВОРЧА ДІЯЛЬНІСТЬ
Була присутньою на 82% пленарних засідань ВР
Внесено на розгляд законопроектів та проектів
постанов ВР – 24, з них ухвалено – 8.
(Відповідні матеріали розміщені на сайті ВР)

РОБОТА В КОМІТЕТІ
Працювала в Комітеті ВР з питань європейської
інтеграції, де є заступником голови, включена до
складу підкомітетів з питань співробітництва з
НАТО та Міжпарламентською конференцією з
питань Спільної політики безпеки і оборони
Європейського Союзу, питань Східного партнерства
та ПА ЄВРОНЕСТ й з питань регіонального та
транскордонного співробітництва між Україною та
країнами ЄС.
У зв’язку з відсутністю голови Комітету, після
обрання І.Геращенко першим заступником Голови
ВР, організовувала та проводила більшу частину
засідань та заходів. Акцент робився на аналізі
законопроектів, що належить до сфери, яка
регулюється актами права Європейського Союзу,
угодами СОТ. Протягом IV сесії (лютий-липень
2016р.)
Комітетом
було
розглянуто
715
законопроектів, по яких підготовлено висновки
щодо їхньої відповідності праву Європейського
Союзу та міжнародно-правовим зобов’язанням
України відповідно до Угоди про асоціацію, а також
15 висновків до законопроектів, щодо яких Комітет
був основним.
Брала участь у організації
та проведенні
Комітетських слухань на тему: «Українська мова в
контексті євроінтеграції: виклики і відповіді»
(19.02.16) та Парламентських слухань на тему:
«Транскордонне співробітництво як чинник євро
інтеграційних процесів України» (08.06.16), під час
яких порушувала актуальні проблеми із зазначених
тем.
Стала
учасницею
кількох
Круглих
столів,
міжнародних конференцій, семінарів, програми
«Миротворення в Україні: роль жінок» за підтримки
уряду Великобританії
Прагнула скоординувати роботу Комітету та ВіцеПрем’єра з питань європейської інтеграції.
Співпрацювала з Урядовим офісом з європейської
інтеграції.

МІЖПАРЛАМЕНТСЬКІ ЗВ’ЯЗКИ
Перебувала
у
складі
низки
груп
міжпарламентських зв’язків:
-Член Української частини Парламентського
комітету асоціації
- Заступник члена Постійної делегації у
Парламентській асамблеї Ради Європи
- Заступник керівника групи з міжпарламентських
зв’язків з Китайською Народною Республікою
Заступник
співголови
групи
з
міжпарламентських зв’язків з Французькою
Республікою
- Член груп з міжпарламентських зв’язків з
Французькою
Республікою,
Сполученими
Штатами
Америки,
Канадою,
Грузією,
Республікою Словенія, Республікою Польща
Брала участь у засіданнях Української частини
Парламентського комітету Асоціації (ПКА) між
Україною та Європейським союзом; у засіданнях
кількох сесій Парламентської Асамблеї Ради
Європи (ПАРЄ). Виступала на засіданнях та під
час дискусій.
Провела понад 190 зустрічей та переговорів із
парламентарями США та країн Європейського
Союзу,
впливовими
та
авторитетними
посадовими
особами,
лідерами
думок,
фахівцями,
представниками
зарубіжних
громадських
та
релігійних
організацій,
відповідальними
особами
іноземних
представництв, міжнародних організацій WHO,
UN ECHO, UNISEF, дипломатичного корпусу з
метою
роз’яснення
ситуації
в
Україні,
формування відповідної думки, обміну досвідом
діяльності, залучення коштів та здійснення
реальної допомоги (організація та направлення
на лікування поранених військовослужбовців і
цивільного
населення,
особливо
дітей,
протезування, реабілітація).
Також було проведено зустрічі та переговори з
керівником
офісу
НАТО
в
Україні,
представниками місії ОБСЄ в зоні проведення
АТО.

УЧАСТЬ У РОБОТІ МІЖФРАКЦІЙНИХ
ОБ’ЄДНАНЬ ВР
1.

МФО

«Рівні

можливості»

-

співголова
(докладно про роботу МФО на сторінці у Фейсбуці
EqualOpportunities
Caucus).
Найвагомішими
здобутками вважаю:
- розробку та реєстрацію проекту Закону (№4952)
Про внесення змін до деяких законів України у
зв’язку з ратифікацією Конвенції Ради Європи про
запобігання насильству та боротьбі з цими
явищами. Законопроектом запроваджуються нові
поняття такі, як домашнє та сексуальне насильство,
передбачає
посилення
кримінальної
відповідальності за них, обмежувальні заходи щодо
осіб, які вчинили домашнє насильство;
- розробку проекту Закону Про внесення змін до
деяких законодавчих актів
України (щодо
забезпечення рівних прав жінок і чоловіків у
виборчому процесі), яким передбачається квота
40% відсотків представництва жінок у виборчих
списках партій на виборах усіх рівнів, розміщення в
кожній п’ятірці списків не менше 2 жінок. І,
враховуючи
попередній
досвід,
санкції
за
невиконання цього.
МФО вдалося налагодити плідну співпрацю з
Міністерством оборони та Генеральним штабом
ЗСУ, завдяки чому було розширено перелік
професій, доступних для жінок у Збройних Силах
України.
Прикладом налагодження тісніших зв’язків з
громадянським суспільством стало створення при
МФО Громадської ради з гендерних питань, що
включає 6 тематичних груп, які обговорюють стан
справ у певних актуальних сферах
та
напрацьовують пропозиції щодо змін до чинного
законодавства.
Об’єднанням запропонований проект змін до
Регламенту ВР щодо збільшення гендерної
сенситивності парламенту.
2. МФО «За добудову національної дитячої
спеціалізованої лікарні «Охматдит»
Завдяки активній діяльності членів МФО відчутним
кроком уперед з добудови нового корпусу,
спорудження якого було розпочато 2011 року,
стало виділення у Державному бюджеті на 2016 рік
395 млн. грн. Наразі розпочалося коригування
проектно-кошторисної документації з виділенням
пускових комплексів. 31 травня ц.р. було оголошено
тендер з вибору генерального підрядника для
будівництва, а щодо діяльності компаній, які вели
будівельні роботи та займалися оснащенням
лікарні
раніше,
за
зверненнями
депутатів
проводиться перевірка ГПУ та СБУ, здійснюється
досудове
розслідування
у
кримінальному
провадженні за фактами розкрадання бюджетних
коштів і зловживанням службовим становищем.
Оголошено підозру трьом фігурантам справи про
розкрадання понад 9 млн. грн.. державних коштів
шляхом штучного завищення вартості обладнання
та робіт.
3. МФО «Україна – Євроатлантичний простір!»
Брала участь у робочих нарадах, націлених на
оперативне та якісне просувати законопроектів, що
необхідні
для
ефективного
реформування
законодавства та координації дій з західними
партнерами.

РОБОТА З ВИБОРЦЯМИ
Протягом останніх півроку відбулося щонайменше 60
зустрічей з виборцями. Географія їх дуже широка. В
першу чергу - це зона проведення АТО: Краматорськ,
Маріуполь, населенні пункти Курахово, Богатир,
Урзуф, де разом з нашими воїнами, керівниками
військових частин, черговими на блокпостах,
медичним персоналом госпіталів обговорювалися
питання, що стосуються забезпечення житлом,
предметами побуду та гігієни, медикаментами,
обладнанням. Відбувалися зустрічі й з активістами
Коцюбинського, Ворзеля та Ірпеня; переселенцями, які
живуть в Бориспільському районі; небайдужими до
збереження
лісів
рідного
краю
мешканцями
Закарпатської
області;
студентами
з
Дніпропетровська,
представницями
жіночих
та
інвалідних організацій Запоріжжя; киянами, які
борються із незаконними забудовниками, та багато
інших важливих зустрічей, що дають депутатові
розуміння ситуації та підказують шляхи вирішення
наболілих людям проблем та негараздів.
Хоча своєї, постійної закріпленої за певним регіоном,
громадської приймальні не маю, провела 6 особистих
прийомів громадян. Частину – у ВР, частину – у
регіонах.
За час проведення IV сесії на депутатську адресу у ВР
надійшло 226 письмових звернень громадян. З них
– колективних 21. Загальна кількість громадян
(враховуючи колективні звернення), які звернулися до
народного депутата – 440.
Писали звідусіль. Переважно кияни та з приміської
області. Чимало скарг надійшло з м. Звенигородка
Черкаської області, харківчан, одеситів. Зверталися і зі
Львова, Сум, Донецької та Луганської областей .
Строката і тематика депутатської пошти. Найчастіше в
листах – думки та зауваження щодо законопроектів, які
виносяться на розгляд засідань ВР. Є конкретні слушні
пропозиції. Значний відсоток – скарги на дії чи
бездіяльність посадових осіб, протиправні вчинки та
рішення місцевих органів влади, тощо. Не обмаль і
прохань про матеріальну допомогу.
На підставі звернень громадян протягом останньої
сесії було підготовлено і направлено 16 депутатських
запитів (перелік та зміст можна переглянути на сайті
ВР). З них:
до Кабінету міністрів – 3;
керівників міністерств та відомств – 8;
Генеральної прокуратури – 3;
до місцевих органів влади і управління – 2.
Крім того, направлено 92 депутатське звернення
(без врахування таких, що надходять на адресу
Комітету), з яких:
- до Кабінету міністрів – 3;
- керівників міністерств та відомств – 33;
- Генеральної прокуратури, МВС та СБУ – 12;
- до місцевих органів влади і управління – 25;.
- посольств та представництв зарубіжних країн – 19.
Приємно відзначити, що значну кількість, але, на
жаль, далеко не всі порушені громадянами проблеми
вдалося розв’язати, добитися позитивного їх
вирішення.

ГРОМАДЯНСЬКИЙ ОБОВ’ЯЗОК
Цього розділу у звіті народного депутата взагалі може не бути. Бо громадянський
обов’язок – то як та планка, яку ти ставиш сам перед собою як український громадянин, може бути
на різній висоті. Оцінку, переважно, як і вимоги, ставиш сам собі. Зі мною можуть не погодитися,
але я маю на увазі не прописані в Конституції чи в Законі «Про статус народного депутата»
обов’язки, а те, що диктують совість та переконання людини.
Тож, виконуючи свій громадянський обов’язок, прагну допомагати тим, хто у скруті. Кошти, які
виділяються мені для забезпечення виконання депутатських обов’язків, майже повністю витрачаю на
матеріальну допомогу людям, які звертаються до мене. Опікуюся долею кількох дітей, яких скалічила
війна. Але аби забезпечити їхнє лікування, операції за кордоном, реабілітацію, нормальний розвиток і
життя в майбутньому потрібні дуже значні кошти і чимало часу. Тож самотужки, без доброзичливої
допомоги та підтримки обійтися не змогла б. Щиро вдячна за таку допомогу і підтримку Марині
Порошенко, яка ніколи не залишається осторонь. Дякую волонтерові Оксані Лазебник, яка,
полишивши вдома своїх дітей, півроку провела біля ліжка скаліченої донецької дівчинки (10 операцій в
Німеччині!); керівництву та співробітникам Міжнародних авіаліній України за розуміння та виділення
безкоштовно (за 1 грн.) квитків для перевезення до європейських країн на лікування наших поранених
дітей, скалічених військовослужбовців. Хочу подякувати Послам та працівникам Посольств Республіки
Польща, Чехії, Німеччини, Литви, які сприяли якнайшвидшому оформленню віз на лікування до цих
країн, а також за передачу гуманітарної допомоги. Вдячна і працівникам Департаменту охорони
здоров’я КМДА, які оперативно організували транспортування важкопораненого в зоні АТО до місця
проведення реабілітації.
Усіх, кому безмежно вдячна, перелічити не зможу. Безкорисливих помічників багато. Тож кого
не згадала – перепрошую.
Волонтерський рух у забезпеченні ЗСУ обмундируванням, обладнанням, продуктами, ліками,
яких все ще недостатньо централізовано постачається МЗС у військові частини, що розташовані й
ведуть бойові дії у зоні АТО, став в Україні почесною справою багатьох громадян. До нього
залучаються люди різних професій та статків. Не назву себе волонтером, але не з чиїхось переказів
знаючи про далеко не задовільний стан справ із забезпеченням служби й побуту військовослужбовців
та прикордонників, разом зі своїми колегами народними депутатами Іриною Луценко та Іриною
Геращенко, як і в минулі періоди, долучаємося до цієї справи, регулярно буваємо в зоні АТО.
Завозили солодкі подарунки, бензопилу та кровоспинні препарати підопічній 72-і бригаді; забезпечили
закупівлю запасних частин для авто підрозділу «Альфа» цієї бригади; тепловізори, бензопили, дизельагрегат, комплект супутникового зв’язку, холодильник, телевізор та ін.. воїнам 10-ї ОГШБР; зібрали
кошти на придбання оптики для 122-го окремого аеромобільного батальйону 81-ої окремої
аеромобільної бригади. Як зазвичай нам допомагали і матеріально, і транспортом доброзичливці,
інші народні депутати.
З групою народних депутатів та небайдужих активістів організовувала акції біля Посольства
РФ за визволення з полону Надії Савченко та інших в’язнів, утримуваних у російських застінках.
Підтримувала Надію і під час винесення вироку в Ростовському суді Росії.
Стала учасницею 8-го Міжнародного жіночого форуму, який проходив у травні в Польщі.
Досвід роботи жінок різних країн в економіці й політиці є гідним наслідування для українок.
На виконання Розпорядження Президента України №818/2015-РП від 25.12.2015, включилася
у роботу групу з опрацювання пропозицій щодо реформування системи інституційного догляду та
виховання дітей, а також продовжувала працювати в Комісії з питань помилування при Президентові
України.

