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Добіг кінця 2018 рік. На старті нового, підбиваючи
підсумок зробленого, як завжди, ставлю перед собою
питання: що вдалося, де і чому недопрацювала, над чим і як
зосередитися надалі.
Про рік, що минув, більшість людей скажуть, що був
він непростий. Та хіба може бути легким рік у країні, що
переживає агресію, в якій тривають воєнні дії? Але, на мою
думку, ми прожили його, попри все, гідно й продемонстрували
світові, що Україна йде впевнено своїм шляхом.
Протягом 2018 року свою роботу у Верховній Раді переважно зосередила на діяльності в
Комітеті з питань європейської інтеграції, який фактично очолюю, та МФО «Рівні
можливості» в якості однієї із співголів. Саме в цих напрямках, вважаю, є суттєві зрушення.

РОБОТА В ПАРЛАМЕНТІ
КОМІТЕТ З ПИТАНЬ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ
На початку минулого року Уряд і парламент схвалили
«дорожню карту» виконання Угоди про асоціацію з ЄС, яка має
забезпечити повну синхронізацію застарілого і консервативного
українського законодавства до європейського. Значну роль у
забезпеченні аналізу законопроектів та їх просуванні відведена
Комітету з питань європейської інтеграції. Виконуючи свої
завдання, Комітетом протягом 2018 року було проведено 22
засідання, на яких народні депутати розглянули 144 питання,
в тому числі 8 з контролю за виконанням законів і постанов.
Подано на розгляд ВР 21 питання з висновком головного комітету та 834 попередні висновки
на законопроекти до головного комітету.
Розлогі висновки щодо діяльності Комітету будуть зроблені наприкінці січня 2019 року,
після завершення IX сесії, за її підсумками. Що ж до попередніх, зокрема у напрямку
євроінтеграції, то вони були підбиті під час восьмого засідання Парламентського комітету
асоціації між Україною та Європейським Союзом (ПКА), в якому я разом з колегами та
представниками Уряду взяла участь у вересні. Відзначалося, що відповідно до Плану заходів з
виконання Угоди про асоціацію, прийнятого у жовтні 2017 р., перед Україною на 2018 рік було
поставлено 758 завдань. Моніторинг виконання Угоди показав, що станом на перше півріччя
2018 р. виконано 41% зобов’язань.
Комітет з питань європейської інтеграції став організатором тематичних слухань, круглих
столів, конференцій та семінарів. Зокрема, у квітні організовано слухання в Комітеті на тему:
"Транскордонне співробітництво як чинник євроінтеграційних процесів України". У березні
Комітет спільно з МФО«Сприяння захисту прав та соціальній реабілітації учасників АТО» та
Національною психологічною асоціацією України став організатором Національного круглого
столу «Правове регулювання психологічної допомоги в Україні: стратегія європейської та
загальносвітової інтеграції», а також круглого стілу, присвяченого антикорупційним реформам в

Україні, який став важливим спільним заходом Європейського Парламенту та Верховної Ради
України в рамках засідання Парламентського комітету асоціації між Україною та ЄС.
Брала участь також у сесії 2-го Форуму асоціацій
Східного партнерства на тему: «FAST-TRACK VS.
ROOM FOR DEBATE: MODELS AND PRACTICES OF
NATIONAL PARLIAMENTS’ WORK ON EUROPEAN
INTEGRATION», що, безперечно, став ефективним
міжнародним майданчиком для обговорення викликів
та успішних практик у виконанні Угод про асоціацію в
Україні, Грузії та Молдові. Спільно з парламентарями
цих країн обговорювали важливе питання: створення
органу для гармонізації законодавства України з
правом ЄС. Єдиний інституційний механізм має бути
закріплений на законодавчому рівні.
Корисною була також участь у Регіональній конференції Парламентської мережі політики
діаспори ПАРЄ та 8-ому засіданні Конференції регіональних і місцевих влад країн Східного
партнерства (CORLEAP).
Крім того, Комітетом було забезпечено участь української делегації у роботі Сьомої
чергової сесії Парламентської Асамблеї ЄВРОНЕСТ у м.Брюссель.
Як і у попередні роки Комітет з питань європейської інтеграції організовував свою роботу
у співпраці з іншими Комітетами ВР та Кабінетом Міністрів України.
На мою адресу як заступника голови Комітету за звітний період надійшло 842 листи та
звернення громадян. Вони всі розглянуті. Заявникам надані відповіді.

ЗАКОНОТВОРЧА ДІЯЛЬНІСТЬ
Протягом 2018 року мною у співпраці
колегами-депутатами було подано 28 законопроектів
та постанов. Зі змістом цих документів можна
ознайомитися на сайті ВР. Приємно відзначити, що
10 з них було ухвалено в цілому. Серед них: «Про
Звернення Верховної Ради України до парламентів
іноземних держав та парламентських асамблей
міжнародних
організацій
щодо
засудження
політичних репресій Російської Федерації проти
громадян України внаслідок збройної агресії
Російської Федерації проти України та звільнення
політичних в'язнів - громадян України» (8064); «Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо посилення соціального захисту осіб, які доглядають за хворими дітьми» (8294);
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо створення економічних
передумов для посилення захисту права дитини на належне утримання» (8296); «Про Звернення
Верховної Ради України до парламентів іноземних держав, парламентських асамблей
міжнародних організацій, світових лідерів та міжнародного співтовариства у зв'язку з
протиправним вироком Московського міського суду у справі незаконно утримуваного в
Російській Федерації громадянина України Романа Сущенка» (8446); «Про внесення змін до
деяких законодавчих актів України щодо доступу осіб з особливими освітніми потребами до
освітніх послуг» (8556) та ін.

Крім того,
працювала
над
законопроектів.

у складі робочих груп
поправками
до
низки

Була присутньою на 84% засідань.
Довелося пропустити кілька засідань у зв’язку із
відрядженнями та офіційним лікарняним.
Голосувала завжди персонально.
Під час засідань виступала 16 разів.
На брифінгах, у різноманітних дискусіях,
в програмах ЗМІ коментувала й аналізувала
подані разом з колегами законопроекти й
ухвалені Парламентом закони, через FB прагнула поінформувати про заходи, в яких брала
участь, їх цілі, висловлювала свою точку зору щодо подій, які відбувалися в країні. Однак,
аналізуючи саме цей напрямок діяльності, маю відзначити - комунікація народних депутатів з
громадянами налагоджена ще не найкращим чином, і українці, на жаль, часто-густо мало обізнані
щодо діяльності ВР та народних обранців.

РОБОТА З МІЖНАРОДНИМИ ПАРТНЕРАМИ
Як у попередні періоди і в якості голови Комітету ВР з
питань європейської інтеграції, і як перший заступник Голови
Української частини Парламентського комітету асоціації між
Україною та ЄС, і як член низки груп народних депутатів з
міжпарламентських зв’язків, протягом року провела кількасот
зустрічей та переговорів з міжнародними партнерами,
дипломатами зарубіжних країн, парламентарями, представниками
громадських організацій, на яких порушувала злободенні для
нашої країни питання: війна на сході, продовження агресії РФ,
окупація Криму, необхідність звільнення політичних в’язнів з
російського полону, становище кримських татар, що залишилися на окупованій території,
звільнення наших моряків та заручників, проблеми тимчасово
переміщених осіб, зупинка Північного потоку-2, гуманітарна та
екологічна ситуація в Луганській та Донецькій областях.
Безперечною перемогою вважаю, що врешті на міжнародному
рівні РФ було визнано агресором, події на сході України стали
називати не конфліктом, а агресією. Наші іноземні партнери
протягом 2018 року змогли втримати українське питання на
ключових позиціях глобального порядку денного. Завдяки цьому
вдалося зберегти і навіть посилити санкційну політику багатьох
країн і міжнародних організацій стосовно країни-агресора.
Серед важливих міжнародних подій, у яких пощастило взяти участь протягом минулого
року, відзначила б, зокрема, Другу Міжпарламентську конференцію "Грузія, Молдова та Україна:
посилення міжпарламентського компоненту регіонального і безпекового співробітництва та
розвиток взаємодії з ЄС та НАТО"; чергове, 60-е, Пленарне засідання Конференції комітетів з
європейських справ національних парламентів держав-членів ЄС (COSAC), що відбулося у
м.Софія (Республіка Болгарія); 138-у сесію Асамблеї Міжпарламентського союзу (МПС); зустріч
у складі урядово-парламентської делегації в Анкарі з Президентом Турецької Республіки
Р.Ердоганом,
Головою Великих Національних Зборів країни І.Кахраманом,
головою
міжпарламентської групи дружби Україна-Туреччина Х.Шахіном; чергову сесію Парламентської
Асамблеї Ради Європи; ювілейний, двадцятий, саміт Україна – Європейський союз та ін.

Подаючи свій звіт за VIII cесію, розповідала, що у своїй депутатській роботі з
міжнародними партнерами прагнемо використовувати різні форми для інформування
міжнародної спільноти про події в Україні, залучення світової громадськості до протидії
агресивній політиці РФ. Йшлося про презентацію фільму про героїчних захисників Донецького
аеропорту «Кіборги. Герої не вмирають». З початку 2018 року цей фільм, завдяки спільному
проекту Комітету ВР з питань євроінтеграції, МЗС України, Мінінформполітики з творчою
групою, побачили у столицях Австрії, Польщі, Бельгії, країнах Балтії, Німеччині, Канаді, Чехії,
Хорватії, Франції, Нідерландах, США.

РОБОТА В МФО, РОБОЧИХ ТА ДЕПУТАТСЬКИХ ГРУПАХ
Продовжувала працювати в депутатській неформальній
групі «Мінська платформа», яку очолює Ірина Геращенко. У
попередніх звітах неодноразово відзначала, що в ній маємо
додаткову можливість спільного обговорення з представниками
всіх фракцій парламенту питань, пов’язаних з безпековою та
гуманітарною ситуацією на сході України.
Одне з таких засідань відбулося за участі Спеціального
представника Голови ОБСЄ в Україні та у ТКГ Мартіна Сайдіка.
Учасники обмінялися думками щодо можливості пролонгації
Закону України «Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької
та Луганської областей». Згодом цей Закон був ухвалений ВР.
На іншому засіданні групи за участі міністра закордонних справ України П.Клімкіна,
Послів ФРН та Франції, представника Посольства США йшлося про вироблення стратегії
мирного врегулювання ситуації на Сході України.
Найактивніше, як і зазвичай, працювало МФО «Рівні
можливості», в якому разом з моїми трьома колежанками з інших
фракцій парламенту, є співголовою. Показово, що своєрідним
підсумком нашої співпраці за попередній період стало прийняття у
перший тиждень роботи IX сесії ВР законопроекту 6109 «Про
внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення
рівних прав і можливостей жінок і чоловіків під час проходження
військової служби у ЗСУ та інших військових формуваннях».
Наприкінці 2017 року за ініціативи МФО відбувся безпрецедентний за участю і рівнем
Перший Український Жіночий Конгрес, який делегатки вирішили зробити щорічним заходом.
Нагадаю, що Перший Конгрес відбувся в Києві, тривав два дні й зібрав близько 500 активних
учасників і учасниць з різних регіонів, представників зарубіжних країн, поважних авторитетних
гостей. Його резолюція стала напрямком діяльності МФО в українському парламенті. І хоча
протягом 2018 року далеко не всього вдалося досягти (приміром, так і не зуміли ратифікувати
Стамбульську Конвенцію), але зрушення і на законодавчому, і на суспільному рівні з кожним
днем стають помітними.

Підготовку
до
Другого
Українського Жіночого Конгресу, який
було анонсовано на грудень 2018–го,
розпочали з регіональних конгресів,
організованих у Одесі та Львові.
Найуспішніші жінки та чоловіки з
регіонів мали можливість обмінятися
досвідом та зробити свій внесок у
формування порядку денного чергового
жіночого зібрання. Не перебільшу, коли
скажу, що Другий Український Жіночий
Конгрес,
зібравши
понад
п’ятсот
активістів та активісток, став важливою,
значущою та помітною подією в житті
країни. Про це свідчить хоча б те, що учасниць та учасників вітали Президент України Петро
Порошенко та Президент Литовської Республіки Даля Грибаускайте, Прем’єр-Міністр України
Володимир Гройсман.
Про цей форум можна розповідати багато, навіть цитувати спікерів та спікерок. Найкраще
– ознайомитися з матеріалами на сторінці жіночого конгресу у ФБ, почитати відгуки та думки у
ЗМІ стосовно порушених на зібранні питань. Аби мати можливість уявити обсяг дводенної роботи
2-го УЖК, зазначу лише, що серед спікерів та спікерок на шести дискусійних платформах, окрім
народних депутатів-членів МФО, представників українського Уряду та ГО,
виступали,
дискутували, модерували: віце-президентка Парламентської асамблеї НАТО Раса Юкнявічене,
віце-заступниця міністра оборони США з міжнародної безпеки Лаура Купер, депутатка
Європейського Парламенту Анна-Марія Корацці-Більдт, депутатки парламенту Франції Мірель
Клапот та Валерія Фон-Мунтян, лідерка Жіночого Форуму СДП Хорватії Кароліна Леаковіч,
головна радниця і старша директорка НДІ в Україні Мері О’Хейген, старший директор IFES
Україна Пітер Дуус Ербен, представниця «ООН Жінки в Україні» Анастасія Дівінська, генералмайор Королівського Флоту Австралії Мартін Брукер, голова міжнародного об’єднання жінок у
правоохоронній діяльності Хатія Деканоїдзе, міністерка праці та соціальної політики Республіки
Македонія Міла Каровська, депутат Парламенту Ісландії Торштейн Віглундсон, мер міста
Кітченер (Канада) Беррі Врбановіч, генеральна директорка компанії з Торонто (Канада). І це –
тільки протягом першого дня роботи 2-го УЖК! Наступного ж дня до участі в Конгресі
долучилися Надзвичайні і Повноважні Посли США, Великої Британії, Швеції, Литовської
Республіки, Королівства Іспанії, Португальської Республіки, Норвегії.
Під час Конгресу обговорювалися важливі теми. Серед них: українські та світові тренди у
політиці рівних прав та можливостей жінок і чоловіків; стосовно гендерного аспекту безпеки
інформаційного простору; щодо впливу міжнародних зобов’язань на дотримання рівних прав та
можливостей жінок і чоловіків у сфері безпеки (український та світовий досвід) та розширення
економічних можливостей для жінок, шляхом до якого є подолання дискримінації на робочому
місці й у підприємництві. Велику увагу й
зацікавленість аудиторії викликали дискусії, що
розгорнулися під час спеціального заходу «Чоловіки у
декреті та відповідальне батьківство», у ході «Open
Talking» про особливості національних стереотипів
щодо жінок і чоловіків та ін.
Підсумком роботи Другого Українського
Жіночого Конгресу стала заява, в якій визначено
ключові напрямки діяльності. Серед них: сприяти
розширенню політичної та економічної участі жінок,
забезпечення принципу ґендерної рівності у секторі

безпеки і оборони та правоохоронній діяльності, сприяння поширенню принципів рівних прав та
можливостей жінок і чоловіків, інституалізація принципів ґендерно орієнтованого бюджетування
у бюджетній системі на всіх рівнях. Визначено і шляхи, якими плануємо вирішувати зазначені
питання.
Окрім організації проведення Конгресу як співголова МФО «Рівні можливості» ініціювала
й долучалася до значної низки заходів, спрямованих на забезпечення гендерної рівності. Зокрема,
виступала на Парламентських слуханнях з темою «Запобігання та протидія дискримінації жінок з
вразливих соціальних груп»; взяла участь у засіданні Урядового комітету з питань європейської,
євроатлантичної інтеграції, міжнародного співробітництва та регіонального розвитку, де
розглядалися проекти розпоряджень КМУ про затвердження національного плану дій з виконання
рекомендацій CEDAW до 2021р. та щодо внесення змін до розпорядження КМУ з виконання
резолюції РБ ООН 1325 до 2020 р. та чимало іншого.

РОБОТА З ВИБОРЦЯМИ
Роботі з листами та зверненнями громадян,
зустрічам з мешканцями під час моїх робочих поїздок у
регіони, в Києві у своїй дільності народного депутата
приділяю особливе, чільне, місце. Тому поки не буду
давати, як роблю завжди у своїх посесійних звітах,
розгорнутого
аналізу
надходжень
(поштових,
електронних, усних) на депутатську пошту. Сесія не
закрита, обробка матеріалів ще триває. Сподіваюся
познайомити з результатами у своєму звіті за підсумками
IX сесії у кінці січня.
Поки ж подам сухі цифри:
Протягом 2018 року на мою поштову та електронну адресу надійшло 469 звернень, з яких
33 колективних. Загалом письмово звернулися 1174 громадянина.
За результатами розгляду мною було підготовлено й направлено 86 депутатських звернень
та разом з колегами – 38 депутатських запитів.
Було проведено 96 зустрічей з виборцями, що
проходили в Києві та під час робочих поїздок у регіони, яких
протягом року було здійснено 7.
Зокрема, у лютому ц.р. разом з першим заступником Голови
Верховної Ради Іриною Геращенко у робочій поїздці до
населених пунктів Донецької та Луганської обл. (с.Врублівка
(дислокація 10 ОГШБр), м. Золоте,
с. Катеринівка, c.
Кримське,
смт
Станиця Луганська супроводжувала
Надзвичайного і Повноважного Посла Іспанії в Україні
Сільвію Йозефіну Кортес Мартін. Ознайомившись зі
становищем херсонських сільгоспвиробників під час виїзного
засідання Комітету ВР України з питань бюджету, в якому

брала участь як співголова Парламентського Комітету Асоціації, запропонувала обговорити
проблемні питання зі стороною ЄС в рамках засідання ПКА і звернулася до ЄС з проханням
надати експертну і фінансову підтримку для потенційного розвитку регіону. Проводила зустрічі з
мешканцями Львова, Дніпра, Одеси, Житомира.
Виступила з лекціями в м. Дніпрі перед студентами Університету ім. Альфреда Нобеля та
Університету внутрішніх справ, під час яких висвітлювала теми стосовно перспектив та проблем
європейської інтеграції України. Зустрічалася з учасниками освітнього проекту «Лабораторія
молодого реформатора».

ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ
Протягом 2018 року, як і в попередні періоди, продовжувала співпрацю з кількома
благодійними фондами та громадськими організаціями, що здійснюють допомогу хворим дітям,
сім’ям переселенців, колишнім воїнам АТО, дитячим закладам на сході України. Серед інших,
підтримала унікальний проект "Музичний табір", що був організований ГО "Міст 3.10"
м.Лисичанськ Луганської області для відпочинку в літній період дітей віком 11-16 років, які
проживають у зоні проведення АТО. Також для забезпечення відпочинку дітей м.Краматорська в
Хорватії разом з І.Геращенко організували оренду 2-х автобусів та паромну переправу групи.
А ось наші підшефні з ЗОШ №1 м. Авдіївки підтримали нас з пані Іриною і надіслали
привітання, купу малюнків та чудовий фотозвіт про постановку новорічної вистави «Ніч перед
Різдвом» учнями 6-го та 2-го класів.
Разом з колегами та колежанками продовжувала здійснювати допомогу нашим воїнам.
Зокрема, була придбана комп'ютерна техніка для 10 ОГШБ; підтримано спорудження меморіалу
загиблим воїнам бригади "Едельвей"; придбано різне обладнання для облаштування на позиції
для 131 ОРБ, пічки для 72 ОМБр. Здіснювалася допомога й 128 ОГШБ та 10-й бригаді Була
однією з організаторів та учасниць акції "Пам’ятай про тих, хто в полоні" задля підтримки
українських військовополонених моряків, які злочинним чином, з порушенням міжнародного
права були захоплені Росією. Мала честь брати участь у конференції делегатів Курултаю VI
скликання, долучитися до участі в акції «Допоможи дітям кримських політв’язнів», що її
організовував БФ «Фонд Крим». Брала участь у київському етапі проекту «Ангели надії», який
був організований після сесійного дня у Верховній Раді співголовою проекту, народною
депутаткою Оксаною Юринець.
Сприяла направленню субвенцій з державного бюджету на здійснення заходів щодо
соціально-економічного розвитку м. Авдіївка – на капітальний ремонт (відновлення) житлових
будинків, які були зруйновані внаслідок російських бомбардувань, за адресами: вул. Менделєєва,
3; квартал Ювілейний, 8; вул. Грушевського, 81; вул. Молодіжна, 16; на відновлення зовнішнього
освітлення вулиць Незалежності, Сапронова, Лесі Українки, Залізничної, Донецької, провулку
Коцюбинського цього міста. Також
м. Мелітополь – на капітальний ремонт будівлі КУ
«Мелітопольська міська лікарня №2» і гінекологічного корпусу КУ «Мелітопольський міський
пологовий будинок» та Обухівському району Київської області на спорудження в одному з сіл
фельдшерсько-акушерського пункту.
Напередодні Новорічних свят разом з друзями збирали «Салат для солдат», тобто й цього року
продовжили нашу традиційну акцію. Нинішнє новорічне олів’є заважило, мабуть, майже три
тони, а щоб отримали його українські військові на Сході від Широкіного до Кримського у
святкові дні, знадобилося майже 600 л пального. Вдячна однодумцям, що вдалося реалізувати
задум. Так хочеться, щоб відчували захисники нашу вдячність, нашу небайдужість, наше тепло і
турботу.

