Звіт про діяльність народного депутата України Юрія Тимошенка
Шановні громадяни, звітую Вам за результатами роботи в період з 27.11.2016 по
27.11.2017.
Робота на пленарних засіданнях, в парламентських комітетах та правозахисна
активність
За вказаний період я був присутній на 101 засіданні Верховної Ради України, що
становить близько 87% відвідуваності; жодного засідання мною не було пропущено без
поважних причин, а переважно у зв’язку із звільненням добровольців на поруки та
навчанням на заочній формі. В період з 27.11.2016 по 27.11.2017 я 19 разів виступив у
Верховній Раді України (5 - з трибуни та 14 - з місця). Виступи переважно стосувалися
обговорень законопроектів щодо оборони, реформування системи судочинства та захисту
прав дітей, а також боротьби з корупцією тощо.
Я і далі приймаю активну участь у роботі Комітету з питань запобігання і протидії
корупції, докладаючи всіх можливих зусиль щодо недопущення зриву антикорупційних
напрацювань Комітету.
За звітний період мною особисто, а також разом з іншими депутатами було
звільнено з-під варти 10 людей з числа незаконно затриманих воїнів-добровольців та
інших громадян, що попри порушення процесуальних вимог щодо розумності строків
досудового розслідування чекали на вирок роками і в результаті були виправдані. Моя
правозахисна діяльність продовжується. Мною та моїми помічниками регулярно
здійснюються перевірки колоній та інших виправних установ на предмет дотримання
прав засуджених та умов їх перебування. Чимало зусиль було докладено для усунення
порушень прав людини та кримінально-виконавчого законодавства в ЗВК №58
міста Ізяслава. Мова йде про масові випадки катування та побиття засуджених,
жорстокого поводження з ними, а подекуди навіть про їхнє безкарне вбивство. Проте, на
жаль, сьогодні пенітенціарна реформа перебуває лише на стадії впровадження, «старі
кадри» не готові реагувати на повідомлення про зазначені вище злочини, вчинені,
ймовірно, керівництвом виправної установи, ні від народного депутата України, ні від
Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, а також – на рішення
Європейського суду з прав людини.
Законодавчі ініціативи
За звітний період мною як автором та співавтором було підготовлено 18
законопроектів та проектів постанов, які переважно стосувалися земельних відносин та
розвитку села, боротьби з корупцією, соціального захисту родин з дітьми, реформування
пенсійного законодавства, скасування депутатської недоторканості, ввезення
транспортних засобів для особистого користування, а також захисту тварин.
Також, проектом постанови «Про відзначення 120-річчя з дня народження
українського вченого зі світовим ім’ям, ректора Українського вільного університету в
Празі, першовідкривача Празької культури, археолога Івана Івановича Борковського» у
2017 році я пропонував вшанувати пам’ять нашого краянина, уродженця села Чортовець
Городенківського району, на національному рівні.
Крім того, мною було подано зміни та поправки до Проектів Законів «Про
внесення зміни до статті 4 Закону України «Про використання земель оборони», «Про
Дисциплінарний статут Національної поліції України», «Про внесення змін до деяких
законів України щодо транскордонного співробітництва», ««Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо посилення протидії торгівлі людьми та захисту
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постраждалих осіб», «Про внесення змін до статті 149 Кримінального кодексу України
(щодо приведення у відповідність до міжнародних стандартів)», «Про підвищення
доступності та якості медичного обслуговування у сільській місцевості», «Про
особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України над
тимчасово окупованими територіями в Донецькій та Луганській областях», «Про внесення
змін до статті 72 Кримінального кодексу України щодо удосконалення порядку
зарахування строку попереднього ув’язнення», «Про Конституційний Суд України», «Про
внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо удосконалення
механізмів забезпечення завдань кримінального провадження», «Про внесення зміни до
статті 3 Закону України «Про запобігання корупції», Трудового кодексу тощо. 8 поправок
з переліку поданих мною в звітному періоді та опрацьованих головними Комітетами
станом на сьогодні було враховано повністю, частково, а також редакційно. Варто
зазначити, що іноді важливість поданої поправки дорівнює важливості зареєстрованого
законопроекту.
Також у зв’язку з входженням до однієї із груп реформування пенітенціарної
системи мною було подано ряд поправок до Проекту Закону «Про пенітенціарну
систему», що стосувалися виробничої діяльності засуджених, проте до проекту закону їх
так і не було враховано.
Особливої уваги заслуговує прийняття у звітному періоді Закону України «Про
внесення змін до Сімейного кодексу України (щодо забезпечення дотримання житлових
прав дитини)», розробленого моєю командою за пропозицією нашого краянина Олега
Попика. Прийняття зазначеного закону надало змогу захистити дітей від неправомірного
виселення на вулицю, а також показало вдалий приклад взаємодії професіоналів, що
мають якісні ідеї щодо змін законодавства, та мене як суб’єкта законодавчої ініціативи.
Депутатські запити та звернення, особистий прийом громадян та робота на
окрузі
В містах Коломиї та Городенці постійно функціонують мої громадські приймальні,
де регулярно проводяться особисті прийоми громадян. Для забезпечення рівного доступу
до прийомів жителів різних куточків округу хорошою традицією, започаткованою ще в
2016 році, стало проведення виїзних прийомів, які протягом звітного періоду було
проведено вже в більшості сіл Городенківського району, частині сіл Коломийського, а
також в трьох новоутворених ОТГ Коломийського району з чотирьох.
За вказаний звітний період до мене надійшло більш як 200 звернень громадян з
округу та всієї України, що стосувалися практично всіх сфер суспільного життя.
Громадянам була надана необхідна фахова допомога, більшість описаних у зверненнях
ситуацій було позитивно вирішено і такий відсоток постійно зростає.
За наслідками розгляду звернень громадян та за власною ініціативою протягом
звітного періоду мною було направлено близько 430 відповідей та депутатських звернень,
а також 42 депутатські запити до органів державної влади та органів місцевого
самоврядування, а також керівників підприємств, установ і організацій.
В звітному періоді на потреби округу з Фонду соціально-економічного
розвитку мені вдалось добитися виділення коштів в рекордних обсягах, а саме:
майже 50 млн грн, що дозволило охопити досить багато напрямків, що потребували
фінансування, наприклад медицину, лікування та реабілітацію ветеранів АТО,
освіту, культуру, енергозбереження, благоустрій, утримання та ремонт доріг тощо:
Сума, в Назва об’єкта (заходу), його місцезнаходження
тис. грн
55
Капітальний ремонт фельдшерсько-акушерського пункту (с. Скопівка, вул.
Шевченка, буд. 19а, Коломийський р-н)
56
Капітальний ремонт Амбулаторії загальної практики сімейної медицини
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(с. Товмачик, вул. Шкільна, буд. 34а, Коломийський р-н)
Капітальний ремонт амбулаторії загальної практики сімейної медицини
(с. Коршів, вул. Шевченка, буд. 24, Коломйський р-н)
Капітальний ремонт системи опалення приміщення Росохацької ЗОШ I-III
ступенів (с. Росохач, вул. Українська, 89, Городенківський р-н)
Капітальний ремонт даху Рашківського НВК I-II ступенів (с. Рашків, вул.
Галицька, 8а, Городенківський р-н)
Капітальний ремонт будинку культури Городницької сільської ради
(с. Городниця, вул. Галицька, 34, Городенківський р-н)
Капітальний ремонт даху приміщення Чернелицької амбулаторії загальної
практики сімейної медицини Городенківського районного центру ПМСД та
Чернелицького відділення денного перебування Городенківського
територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних
послуг) по вул. Незалежності, 12, в с-щі Чернелиця Городенківського району
Капітальний ремонт клубу Незвиської сільської ради (с. Незвисько,
вул. Галицька, 50, Городенківський р-н)
Капітальний ремонт даху та заміна покрівлі Амбулаторії загальної практики
сімейної медицини (с. Лісний Хлібичин, вул. Жовтнева, буд. 33,
Коломийський р-н)
Капітальний ремонт фельдшерсько-акушерського пункту (с. Ліски,
вул. Сагайдачного, буд. 2, Коломийський р-н)
Капітальний ремонт (заміна вікон та дверей) амбулаторії загальної практики
сімейної медицини (с. Ковалівка, вул. Шахтарська, буд. 12, Коломийський р-н)
Капітальний ремонт (заміна вікон та дверей на енергоефективні)
Михальчівського НВК I-II ступенів (с. Михальче, вул. Грушевського, 32,
Городенківський р-н)
Капітальний ремонт фельдшерсько-акушерського пункту (с. Казанів,
вул. Б. Хмельницького, буд. 10а, Коломийський р-н)
Капітальний ремонт автомобільної дороги Городенка - Черемхів О090402,
км 37 + 000 - км 37 + 600
Капітальний ремонт автомобільної дороги Городенка - Серафинці С090404,
км 7 + 200 - км 7 + 800

Придбання туристичного спорядження для Олієво-Королівської ЗОШ I—II ст.
по вул. Галицька, 85 в с. Олієво-Королівка Городенківського району ІваноФранківської області
Капітальний ремонт даху сільського ФАПу с. Городниця Городенківського
району Івано-Франківської області
Капітальний ремонт даху сільського ФАПу в с. Передівання Городницької
сільської ради Городенківського району Івано-Франківської області
Капітальні видатки на придбання мультимедійного обладнання для будинку
культури с. Копачинці Городенківського району Івано-Франківської області
(с. Копачинці, вул. Січових стрільців, 21)
Капітальний ремонт (заміна вікон на енергозберігаючі) в ДНЗ №17 «Калинка»
по вул. В.Стефаника, 11а, м. Коломия Івано-Франківської області
Капітальний ремонт приміщення Комунального закладу «Івано-Франківський
обласний госпіталь ветеранів війни» по вул. Шкрумеляка, 26 в м. Коломия
Івано-Франківської області
Капітальний ремонт даху Олієво-Королівської ЗОШ I—II ст., спортзалу та
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котельні по вул. Галицька, 85 в с. Олієво-Королівка Городенківського району
Івано-Франківської області
Реконструкція спортивного майданчика Стрільченської ЗОШ I-II ст. в
с. Стрільче Городенківського району Івано-Франківської області.
Капітальний ремонт території (встановлення бруківки) Серафинецької ЗОШ I—
III ст. Городенківського району Івано-Франківської області.
Капітальний ремонт будинку культури с. Рашків по вул. Т.Шевченка,18
Городенківського району Івано-Франківської області.
Капітальний ремонт клубу по вул. Лесі Українки, 55 в селі Воронів
Городенківського району Івано-Франківської області.
Капітальний ремонт будинку культури по вул. Перемоги, 24, с. Корнич
Коломийського району Івано-Франківської області
Капітальний ремонт території Коломийської СШ I—III ступеня № 5 ім. Т. Г.
Шевченка по пр-ту Грушевського, буд. 64 в м. Коломия Івано-Франківської
області
Капітальний ремонт системи опалення Комунального закладу Коломийської
міської ради «Коломийський міський центр первинної медико-санітарної
допомоги» по вул. Чорновола, 32 в м. Коломия Івано-Франківської області
Капітальний ремонт автомобільної дороги місцевого значення (а/д СнятинТязів)-Раковець км 0+000 – 5+100… Городенківського району ІваноФранківської області
Капітальний ремонт першого поверху Коломийської центральної лікарні по
вул. Родини Крушельницьких, 26,
м. Коломия Івано-Франківської області
Реконструкція нежитлової будівлі (приміщення старої школи) по
вул. Грушевського, 61а в с. Лісний Хлібичин Коломийського району ІваноФранківської області під дитячий садок
Капітальний ремонт Пологового будинку Коломийської центральної районної
лікарні по вул. Роксолани, 7 в м. Коломия Івано-Франківської області
Добудова незавершеного будівництва сільського клубу на 300 місць
(вул. Галицька, буд.70в, с. Лука). Нове будівництво.
Реконструкція центральної площі м. Городенки по вул. Шевченка
Капітальний ремонт автомобільної дороги Коломия-Чернятин О090703 віддаль
15+000 – 15+500 Коломийського району Івано-Франківської області
Капітальний ремонт автомобільної дороги Хмелева-Вікно С090407 відстань
0+000 – 0+640 Городенківського .району Івано-Франківської області
Капітальний ремонт автомобільної дороги по вул. Міцкевича від будинку № 86
до будинку № 102 в м. Коломия

Придбання комп’ютерної техніки для Коломийського геріатричного пансіонату
по вул. О. Довбуша, 50 в м. Коломия
Придбання обладнання (комп’ютерна техніка, телевізор, плита газова
промислова, плита електрична) для Коршівського геріатричного пансіонату
(вул. Незалежності, 143, с. Коршів, Коломийський район)
Капітальний ремонт першого поверху Коломийської центральної районної
лікарні (м. Коломия, вул. Р. Крушельницьких, 26)
Капітальний ремонт пологового будинку Коломийської центральної районної
лікарні (в тому числі ремонт теплотраси та водопостачання в рамках здійснення
комплексних заходів з енергоефективності) (м. Коломия, вул. Роксолани, 7)
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Заміна вікон та дверей на енергозберігаючі в Коршівському геріатричному
пансіонаті (вул. Незалежності, 143, с. Коршів, Коломийський район)
Заміна вікон та дверей на енергозберігаючі в Коломийському геріатричному
пансіонаті по вул. О. Довбуша, 50 в м. Коломия
Капітальний ремонт системи опалення приміщення Росохацької ЗОШ I - III
ступенів села Росохач Городенківського району Івано-Франківської області (в
рамках запровадження комплексних заходів з енергоефективності в
Росохацькій ЗОШ I - III ступенів села Росохач Городенківського району ІваноФранківської області)
Заміна вікон та дверей у Малокам’янському НВК «ЗОШ I - II ступенів - ДНЗ»
(вул. Лесі Українки, 1, с. Мала Кам’янка, Коломийський район)
Капітальний ремонт дорожнього покриття вулиці Шевченка в с. Поточище
Городенківського району Івано-Франківської області
Заміна вікон на енергозберігаючі в ЗОШ I - III ступенів в с. Нижній Вербіж
(вул. Українська, 113 А) Коломийського району Івано-Франківської області
Капітальний ремонт дорожнього покриття вулиці Шевченка від будинку № 58
до будинку № 71 в с. Поточище Городенківського району Івано-Франківської
області
Будівництво каналізаційної мережі від вулиці Михайла Старицького до вулиці
Олександра Козакевича в м. Коломия Івано-Франківської області
Капітальний ремонт дорожнього покриття вулиці Івана Франка в місті Коломиї
Івано-Франківської області
Капітальний ремонт вулиць Старицького, Торговиця, Атаманюка в місті
Коломиї Івано-Франківської області

Разом 35 000
Важливо зазначити, що додаткових 30 млн грн на капітальний ремонт покриття
вулиць Старицького, Торговиця, Атаманюка та Франка в місті Коломиї вдалося залучити
за підтримки славного коломиянина Андрія Іванчука. Зазначений ремонт вулиці Франка
вже проведено, проте ремонт вулиць Старицького, Торговиця, Атаманюка не вдалось
здійснити у звітному періоді у зв’язку з неграмотним раніше здійсненим водовідведенням
по вулиці Старицького, тому через необхідність ремонту комунікацій роботи перенесено
на весну 2018 року.
Також, станом на сьогодні Кабінетом Міністрів України вирішується питання
про виділення додаткових 5 млн грн на потреби ТВК № 88:
1495
Капітальний ремонт автомобільної дороги Корнич-Завалля О090701 віддаль
9+050-10+450
600
Капітальний ремонт дорожнього покриття вул.Незалежності, вул.Стефаника в
селі Колінки Городенківського району Івано-Франківської області
300
Капітальний ремонт автомобільної дороги місцевого значення ( а/д - СнятинТязів) - Раковець км 0+000-5+100
600
Капітальний ремонт автомобільної дороги місцевого значення ГороденкаГлушків С090409 км 0+000-1+800
200
Влаштування освітлення вулиць Довбуша, Лугова, Миколайчука, Сагайдачного,
Грушевського, Клапчука в с. Корнич Коломийського району
350
Капітальний ремонт першого поверху Коломийської центральної районної
лікарні по вул. Родини Крушельницьких, 26 в м. Коломия Івано –Франківської
області
450
Капітальний ремонт першого поверху Коломийської центральної районної
5

625
50
70,00

лікарні по вул. Родини Крушельницьких, 26 в м. Коломия Івано –Франківської
області
Капітальний ремонт покриття площі перед міською радою в м. Городенка ІваноФранківської області
Заміна центральних дверей Дубківської загальноосвітньої школи І - ІІ ступенів
(вул. Богдана Хмельницького, 54, с. Дубки, Городенківський район)
Придбання спортивного інвентаря, мультимедійного обладнання та дитячого
майданчика для Незвиського НВК по вул. Галицькій, 24 в с. Незвисько
Городенківського району Івано-Франківської області.

100,0

Заміна на енергозберігаючі вікон та дверей клубу по вул. Українській, 16 в
с. Вербівці Городенківського району Івано-Франківської області

160

Придбання комп’ютерної техніки, побутової техніки, будматеріалів та
інвентарю для Городенківської гімназії ім. А Крушельницького Городенківської
районної ради Івано-Франківської області (м. Городенка, вул. Шевченка, 55)

Разом –
5 000
Загалом варто зазначити, що за три роки виконання депутатських повноважень
мною на потреби округу всього було залучено понад 90 млн грн.
Крім того, з Державного фонду регіонального розвитку за мого сприяння в
звітному періоді було виділено 9 млн 822 тис. на будівництво типової будівлі басейну
«Н2О-СLASSIC» в м. Коломиї, що разом з 24 млн 735 тис, залученими за сприяння шести
депутатів Івано-Франківщини за ініціативи та підтримки Анатолія Матвієнка, дало змогу
профінансувати будівництво зазначеного басейну в сумі 34 млн 557 тис.
Оскільки я постійно проживаю в Коломиї, а у Києві лише працюю, в тижні,
відведені для роботи на окрузі, а також кожної вільної хвилини на вихідних, я беру
активну участь у громадському житті Коломийщини та Городенківщини.
Дорогі краяни, з кожним днем мій особистий досвід та досвід моєї команди
зростає, що дозволяє нам ще краще працювати на благо України та виборчого округу
№ 88 зокрема.
З повагою, Юрій Тимошенко
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