ЗВІТ
про роботу народного депутата України Марії Іонової
протягом IX сесії ( 04 вересня 2018 р. – 25 січня 2019 р.)
Позаду IX сесія Верховної Ради VIII скликання. Зросло
політичне напруження, що пов’язано зі стартом кампанії з
виборів Президента України та підготовкою до чергових
виборів до Верховної Ради. Однак, попри це, приємно, що
депутатський корпус наприкінці сесії не скотився до відвертого
популізму та саморекламування, а продовжував працювати,
ухвалюючи необхідні державі закони. Темп роботи та її обсяги
залишалися досить високими, зважаючи на те, що в Україні
йде активне реформування вітчизняного законодавства. Про
результати, так очікувані українцями, говорити у більшості
випадків зарано. Працюємо на перспективу. Підбиваючи
підсумки своєї депутатської діяльності за проміжок часу з
початку вересня 2018 до кінця січня 2019 року, відзначу, що на скільки дозволяв стан
здоров’я, незважаючи на кількамісячний офіційний лікарняний, продовжувала роботу і з
виборцями, і в Комітеті, і в сесійній залі ВР. Тож маю про що звітувати, хоча хотілося б
зробити значно більше.

РОБОТА В ПАРЛАМЕНТІ
КОМІТЕТ З ПИТАНЬ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ
РОБОТА З МІЖНАРОДНИМИ ПАРТНЕРАМИ
Представляючи Комітет ЄІ на Погоджувальних радах, що передують сесійним
тижням, кожного разу наголошую на необхідності першочергового ухвалення законів,
які необхідні Україні для синхронізації
українського
законодавства
до
європейського. Звертаюся до народних
обранців, керівників фракцій з проханням
прискорити їх розгляд у профільних комітетах
й без затримки виносити на голосування до
сесійної зали. Мої колеги по роботі в Комітеті
ЄІ, працівники секретаріату
розуміють
відповідальність, що лежить на них. Це видно
хоча б з того, що кількість законопроектів, які
розглядаються ними і з яких Комітет дає свої
висновки, збільшується від сесії до сесії.
Протягом IX сесії Комітетом ЄІ було проведено 10 засідань. Серед них – одне
виїзне. Загалом на них народними депутатами було розглянуто 81 питання, з яких одне
стосувалося контролю за виконанням законів і постанов. Комітетом протягом сесії
було подано на розгляд ВР 8 питань з висновком головного комітету та 473 попередні
висновки на законопроекти до головного комітету.

Як заступник голови Комітету взяла участь у
восьмому засіданні Парламентського комітету
асоціації між Україною та Європейським Союзом
(ПКА), що відбувся у вересні, на початку IX сесії, у
Львові. Секретаріат Комітету доклав чимало зусиль
для його організації в Україні. Окрім обговорення
практично
постійних
тем
(хід
реформ,
децентралізація, боротьба з корупцією, спільні
гібридні виклики інформаційної війни, яку веде РФ;
безпекова і гуманітарна ситуація на окупованих РФ
Донбасі і Криму, невиконання Росією мінських угод,
санкції проти РФ, заблоковане питання звільнення заручників, політичні виклики
проекту «Північний потік -2», підтримка реформ в Україні, перспективи євроінтеграції,
міграційні та інші виклики, що стоять перед ЄС), акцентували увагу й на питаннях прав
людини. В рамках цього засідання ПКА відбулася спільна зустріч європейських і
українських політиків з представниками нацменшин, що мешкають в Україні, - ромами,
угорцями, румунами, поляками, гуцулами. Наразі Комітет ЄІ займається організацією
чергового засідання ПКА, яке має пройти в Брюсселі наприкінці лютого.
За період IX сесії Комітетом ЄІ було організовано Круглий стіл, який був
присвячений антикорупційним реформам в Україні. Це – важливий спільний захід
Європейського Парламенту та Верховної Ради України в рамках засідання
Парламентського комітету асоціації між Україною та ЄС. На ньому в сесіях і в
обговоренні взяли участь керівництво НАБУ, Міністерства охорони здоров’я, Вищої
кваліфікаційної комісії суддів та громадських організацій. Важливим блоком заходу був
розгляд нагальних завдань задля закриття простору для корупції на митниці та у сфері
охорони здоров’я. Наші європейські колеги Даріуш Росаті та Ребекка Гармс, Голова
Представництва ЄС Хюг Мінгареллі, які також брали участь у цьому заході, мали
можливість отримати відповіді на питання стосовно антикорупційних реформ в Україні.
Крім того, представляючи позицію членів Комітету ЄІ, брала участь у низці
подібних заходів, тематичних слуханнях та семінарах.
Ефективними міжнародними майданчиками для обговорення викликів та
успішних практик у виконанні Угод про асоціацію в Україні, Грузії та Молдові,
безперечно, була сесія 2-го Форуму асоціацій на тему: «FAST-TRACK VS. ROOM FOR
DEBATE: MODELS AND PRACTICES OF NATIONAL PARLIAMENTS’ WORK ON
EUROPEAN INTEGRATION», 8-ме засідання Конференції регіональних і місцевих влад
країн Східного партнерства (CORLEAP), в яких узяла участь. А робота на Регіональній
конференції Парламентської мережі політики діаспори ПАРЄ дала змогу налагодити
нові та тісніші контакти з українцями, які живуть за кордоном, аби координувати спільні
дії.
Спілкування з міжнародними партнерами,
налагодження та підтримка міжпарламентських
зв’язків – невід’ємна частина моєї діяльності як в
Комітеті ЄІ, так і як члена низки депутатських груп.
Зустрічі
з
дипломатами,
парламентарями,
представниками неурядових організацій зарубіжних
країн відбувалися і під час різноманітних заходів, і
безпосередньо в Комітеті, і в кулуарах Ради, і під
час робочих поїздок. Провела таких зустрічей
протягом сесії, мабуть, близько ста. Звітувала про
них на сторінці у FB. Серед авторитетних й
впливових осіб, з якими пощастило обговорити нагальні проблеми, що їх доводиться

вирішувати Україні, протягом цього періоду були: помічник Генерального секретаря
НАТО з політичних питань та питань безпеки, посол Алехандро Альваргонсалес; Курт
Волкер - спеціальний представник США по Україні, депутат Німецького Бундестаґу пан
Матерн фон Маршал; доповідачка фракції ХДС/ХСС в Бундестазі, керівниця
Представництва Фонду Конрада Аденауера пані Габріелле Бауманн; голова комітету
закордонних справ естонського парламенту Марк Міхкельсон; французький сенатор M.
Олів’є Кадік; група депутатів землі Нижньої Саксонії Німеччини; Джордж п. Кент,
заступник помічника держсекретаря США та ін.
Однією з останніх зустрічей, що відбулася
вже наприкінці IX сесії, була зустріч членів
Комітету з питань європейської інтеграції ВР з
делегацією парламенту Австрійської республіки
на чолі з його головою п. Вольфгангом
Соботкою.
В
ній
також
взяли
участь
Надзвичайний і Повноважний посол України в
Австрії Олександр Щерба, Надзвичайний і
Повноважний Посол Австрії в Україні Герміне
Поппеллер. У ході спілкування з австрійськими
колегами були обговорені питання розвитку
подальшої співпраці парламентів двох країн.
Нагошували на важливості стабілізації безпекової ситуації в Україні, необхідності
тісніше співпрацювати з Парламентом Австрії для вироблення спільних позицій,
зокрема й проти агресії Росії, а також розвитку економічної, культурної та соціальної
сфер в Україні. Парламентарі Австрії запросили представників Комітету Верховної
Ради України з питань євроінтеграції відвідати Австрію з візитом для того, щоб
покращити і посилити розбудову міжпарламентських зав’язків, а також запропонували
організувати відпочинок та реабілітацію українських дітей-сиріт в Австрії.
Діяльність Комітету ЄІ організовувалася у тісній співпраці з іншими Комітетами
ВР, Кабінетом Міністрів.
Наприкінці січня на останньому своєму засіданні Комітет ЄІ затвердив план
роботи на Х сесію. Плануємо розглянути 355 законопроектів. Упевнена, у підсумку їх
буде значно більше.
Як заступник голови одержую чималу пошту на адресу Комітету. Протягом IX
сесії надійшло 511 листів та звернень громадян. Всі були розглянуті й звертальникам
надані відповіді щодо заходів реагування, які є в компетенції Комітету.
ЗАКОНОТВОРЧА ДІЯЛЬНІСТЬ
З вересня 2018 року до кінця січня 2019 року мною у співпраці з колегамидепутатами було подано на розгляд ВР 10 законопректів та постанов. На жаль, лише 2
з них були ухвалені народними депутатами. Надважливими вважаю законопроект
№9080-1 «Про протимінну діяльність в Україні»,
№9118 «Про внесення змін до Закону України
"Про регулювання містобудівної діяльності" (щодо
обов'язковості будівництва об'єктів громадського
обслуговування населення соціальної сфери);
№9461 «про внесення змін до Закону України
"Про застосування трансплантації анатомічних
матеріалів людині"; №9478 «Про внесення змін до
статті 6 Закону України "Про статус ветеранів
війни, гарантії їх соціального захисту" (щодо

забезпечення прав військовослужбовців Військово-морських сил та Повітряних сил
Збройних Сил України на отримання статусу учасника бойових дій).
Варто відзначити, що останні два законопроекти з цього переліку були
зареєстровані у кінці IX сесії й не пройшли необхідних слухань у профільних комітетах.
Була присутньою на 84% засідань. Пропуски засідань пов’язані з відрядженнями,
але в основному - з декретною відпусткою.
Протягом сесії виступала 7 разів.
РОБОТА В МФО, РОБОЧИХ ТА ДЕПУТАТСЬКИХ ГРУПАХ
З переліку депутатських груп та об’єднань, до
складу яких входжу, вже відзначала у своїх
звітах й відзначу за підсумками минулої сесії,
ефективність та системність діяльності «Мінської
платформи», яку очолює Ірина Геращенко.
Вважаю, що попереднє обговорення, обмін
думками представників фракцій на засіданнях
цієї групи, зустрічі з провідними європейськими
та американськими політиками, стали запорукою
пролонгації ВР Закону України «Про особливий
порядок місцевого самоврядування в окремих
районах Донецької та Луганської областей». На
групі обговорювалися питання безпекової та гуманітарної ситуації на Донбасі,
проблеми розмінування та ін. Крім того, як представник України в гуманітарій підгрупі
Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання ситуації на сході України,
Ірина Геращенко надавала народним депутатам об’єктивну оцінку переговорам, які
відбувалися в Мінську, дослухалася до думки колег.
Активізувала свою діяльність депутатська група з міжпарламентських зв’язків з
Канадою, в якій я разом з народним депутатом Іваном Крульком обрані співголовами.
Поштовхом до цього став перший в історії двосторонніх відносин візит нашої
депутатської групи до Канади, під час якого парламентарі обох країн мали змогу
обговорити злободенні питання, дійти спільної думки й накреслити плани подальшої
співпраці. Цей візит відбувся влітку, наприкінці VIII сесії. В наступний період члени
депутатської групи мали зустрічі з Міністром з питань міжнародного розвитку Канади
Марі-Клод Бібо (обговорювалося виконання резолюції Ради Безпеки ООН 1325 «Жінки,
мир, безпека»); членом Парламенту Канади, Парламентським секретарем міністерства
канадської спадщини Аріфом Вірані (акцентувалася увага на необхідності поглиблення
співробітництва у галузях, що становлять обопільний інтерес, зокрема, в економічній та
енергетичній сферах); директором департаменту
Східної
Європи
та
Євразії
Міністерства
закордонних справ Канади Елісом Грантом
(обговорювалися
питання
економічних
та
політичних
реформ,
можливість
залучення
інвестицій з Канади). Серед планів групи на Х
сесію: обмін досвідом з питань поточної
законодавчої діяльності, взаємодія з українською
діаспорою в Канаді, залучення канадських
парламентарів у якості міжнародних спостерігачів
до моніторингу виборів в Україні в 2019 році,
тощо.

МФО «Рівні можливості», в якому є
однією з чотирьох співголів, протягом IX сесії
значну увагу приділило організації Другого
Українського Жіночого Конгресу, якій відбувся у
грудні
минулого
року.
Цьому
заходу
передували регіональні конгреси в Одесі (під
час VIII cесії) та Львові (в період IX сесії). Їх
надбання - виявлення прогалин і відповідно
можливостей для посилення політики рівних
прав
на
місцевому
рівні
в
умовах
децентралізації.
Загальновизнано, Другий Український Жіночий Конгрес став важливою,
значущою та помітною подією в житті країни. Надзвичайно приємно, що ми – члени
МФО з різних парламентських фракцій, змогли об’єднати свої зусилля і зробити це.
Понад 500 учасників та учасниць з майже усіх регіонів країни вітали Президент України
Петро Порошенко, Президент Литовської Республіки Даля Грибаускайте, Прем’єрМіністр України Володимир Гройсман. Сім дискусійних платформ, одна паралельна
дискусія та спеціальний захід, 2 суто чоловічі дискусії, 36 (в перший день) та 21 (у
другий) спікерів, 10 модераторів, 21 партнер - цифри, які дають лише побіжне
уявлення про дводенну роботу цього Конгресу.
Можна без перебільшення стверджувати, що це
зібрання жінок дало переосмислення ґендерної політики,
як невід’ємного елементу всіх політик держави від
соціальної до економічної і безпекової. Але головне, на
мою думку, що тема забезпечення рівності жінок та
чоловіків не стала одномоментною хвилею, а знайшла
своє продовження. І ми можемо це бачити наочно, бо вже
з початку нового року на адресу Секретаріату МФО «Рівні
можливості» почали надходити листи з відгуками та на
підтримку рішень Конгресу, що вони були ухвалені за
результатами його роботи. Також від адміністрацій міст та
областей одержуємо повідомлення про заходи, що будуть
вживатися на місцях для забезпечення рівності жінок і
чоловіків у політичній та економічній сферах. Можна
сподіватися на активізацію діалогу з неурядовими та
громадськими організаціями. Позитивним є й те, що групи,
подібні парламентському МФО, створені в місцевих радах, використовуватимуть
рішення Конгресу у подальшій своїй роботі. Непоміченими не залишилися ідеї Жіночого
Конгресу й для українського політикуму. Це – особливо важливо під час виборчого
процесу, аби працювати з партійними осередками та залучати більшу кількість жінок до
участі у виборах, а також сприяти запровадженню, так званих, «тихих квот» у партіях.
На виконання рішень Конгресу за ініціативи співголів МФО «Рівні можливості» у
середині січня ц.р. було проведено робочу зустріч за участі представників Уряду,
Національної поліції та СБУ. Зустріч була присвячена обговоренню та виробленню
алгоритмів дій з низки питань, серед яких: залучення жінок до військової та
правоохоронної служби; усунення дискримінації при виборі освіти та проходження
відповідної підготовки (перепідготовки) дівчатами і жінками при отриманні військових і
бойових посад; моніторингу захисту прав і можливостей жінок та чоловіків в органах
безпеки і оборони та правоохоронній системі; питання психологічної підтримки
службовців, особливо тих, хто зіштовхнувся з проявами насильства та дискримінації та
ін.

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
У період з вересня 2018 року до кінця січня
2019 року на мою поштову та електронну адреси у
Верховній Раді України надійшло 475 звернень
громадян. Серед них були й колективні листи.
Таких отримала 29. Загалом до мене протягом IX
сесії звернулися 1272 чоловік.
Усі надходженння були розглянуті. За
результатами підготовлено й направлено 86
депутатських звернень. З них: до Кабінету
Міністрів - 14; до керівників міністерств і відомств 30; ГПУ та місцевих прокуратур – 11; МВС та його
регіональних управлінь – 8; до місцевих органів влади – 17; НАЗК – 3; СБУ – 3.
Найбільшу кількість звернень отримала від мешканців Києва та столичного
регіону. Колективні звернення також переважали звідси. По 16 листів надійшло з
Харківської та Черкаської областей. Їх авторами, зазвичай, були правозахисники, які
порушували питання щодо протизаконної діяльності деяких не чистих на руку
чиновників. 8 скарг надійшло на дії чи бездіяльність місцевих посадовців на мою адресу
від мешканців Дніпропетровщини, 7 – від громадян з Львівщини. Зверталися також з
Донецької та Луганської, з Одеської та Житомирської областей. З Рівного, Миколаєва,
Луцька, Ужгорода, Полтави – найменше повідомлень про певні порушення та скарг.
Значне місце в пошті посідають листи, в яких дописувачі просять підтримати чи
відхилити той чи той законопроект, що внесений на розгляд ВР. Почасти це бувають
досить значні за обсягом, професійно аргументовані матеріали. Доводиться
опрацьовувати їх разом зі спеціалістами. Не завжди погоджуюся з авторами, але
прагну дослухатися до їхньої думки. Найактивнішого відгуку набув законопроект №9055
«Про адвокатуру та адвокатську діяльність». При цьому в листах від імені різних
фахових угрупувань висловлюються діаметрально протилежні думки.
Не можу втриматися аби не навести хоча б кілька прикладів, коли вдалося
сприяти у вирішенні проблемних питань, які були порушені у кореспонденції громадян
на мою адресу.
Депутат міської ради м. Бровари Київської області звернувся до мене зі скаргою
на дії посадовців Броварської МР, що «протягли» незаконну приватизацію земельної
ділянки в центральній частині парку відпочинку «Перемога», яка була здійснена без
відома територіальної громади. У скарзі акцентувалося і на бездіяльності в цьому
питання місцевої прокуратури. У зв’язку з цим мною було направлено депутатське
звернення до Прокуратури Київської області, якою, у свою чергу, проведено перевірку
зазначених фактів. Для з’ясування обставин було зроблено запит до ГУ Держкадастру
Київської області. У результаті: Прокуратурою встановлено порушення вимог
земельного законодавства при прийнятті рішення Броварською МР про продаж у

власність товариству певного ТОВ земельної ділянки площею 0,1406 га. І нарешті - за
даним фактом Броварською місцевою прокуратурою до ЄРДР внесені відомості про
вчинення службовими особами міськради кримінального порушення, передбач ч.1 ст.
364 ККУ.
З колективним листом звернулися до мене мешканці багатоквартирного будинку
м. Чорноморська Одеської області з проханням сприяти у вирішенні питання стосовно
завершення будівельних та оздоблювальних робіт їхнього будинку, який забудовник
зумів здати в експлуатацію ще в 2015 р., незважаючи на численні недоробки. Якщо
слідувати законодавству, такі питання мають вирішуватися на місцях і не є
компетенцією народних депутатів, Але на крик душі, як самі про свій лист писали
мешканці Чорноморська, вирішила звернутися до Чорноморської МР. Отримала
відповідь з поясненнми, обіцянками вжити заходів, вирішити питання. Після цього мої
помічники зв’язувалися телефоном зі скаржниками, цікавилися чи насправді щось
змінилося. І хоча, як стало зрозуміло, міські посадовці не були зовсім щирими у своїй
відповіді та дещо прикрасили ситуацію, все ж у результаті вдалося налагодити діалог
чиновників та мешканців, і останні сподіваються, що справа врешті зрушила з мертвої
точки.
В іншому зверненні 240 мешканців ЖК «Адмірал» по вул. Ушакова м. Києва
просили вжити заходів для припинення на території поблизу їхніх будинків незаконної
вирубки зелених насаджень та встановлення альтанок з метою ведення господарської
діяльності. Люди запевняли, що дозволу на такі дії у них ніхто не питав. Аби зарадити
справі, довелося звертатися і до міського голови, і до очільника району, і до районного
прокурора. Результат втішив: протягом 10 днів
за результатами колективного
звернення Київською місцевою прокуратурою №8 було внесено відомості за ознаками
злочину, передбаченого ст.356 ККУ, а мешканців вул. Ушакова повідомлено прізвища
співробітників, які проводитимуть слідство та здійснюватимуть процесуальне
керівництво.
Крім звернень, разом з моїми колегами підготувала 32 депутатські запити. З них:
до Голови Верховної Ради – 1; до Кабінету Міністрів – 7; до керівників міністерств та
відомств – 16; до Генеральної прокуратури – 5; до місцевих
органів – 3. Зі змістом
цих запитів можна ознайомитися на сайті ВРУ.
Протягом звітного періоду провела майже
90 зустрічей з виборцями. Вони відбувалися під
час робочих поїздок в регіони (на жаль, цього разу
їх було лише дві, до Дніпра та Львова) та у
процесі вирішення низки питань у столиці та
області. Особливо запам’яталися зустрічі та
відверті розмови з молоддю – студентами
Університету
ім.
Альфреда
Нобеля
та
Університету
внутрішніх
справ
у
Дніпрі,
учасниками освітнього проекту «Лабораторія
молодого реформатора», що проходив у Києві.
Підтримувала зв’язки з нашими воїнами з 10 ОГШБр, 72 ОМБр, 128 ОГШБр, 79
ОДШБр, 80 ОДШБр, 128 ОГШБр, 131 ОРБ й разом з Іриною Геращенко та іншими
колегами-депутатами прагнула сприяти у вирішенні їхніх проблем.
Сприяла направленню субвенцій з державного бюджету на здійснення заходів
соціально-економічного розвитку
Авдіївки,
Мелітополя, Обухівського та
Васильківського районів Київської області.

ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ
Окрім співпраці з кількома благодійними фондами та
громадськими організаціями, які здійснюють допомогу
діткам, що мають важкі захворювання, на
прохання
завідувачки одного з відділень ОХМАТДИТу організовувала
збір коштів для реабілітації та на ліки дітям після складних
операцій, які були проведені в цій лікарні. Прагну допомогти
в забезпеченні лікування та реабілітації ветеранам АТО,
підтримати сім’ї українських військовополонених моряків та
кримських політв’язнів, сприяти матеріально-технічному
забезпеченню військових підрозділів на Донбасі. Це була і
матеріальна допомога, і організація й участь у акціях
«Пам’ятай тих, хто у полоні», «Ангели надії», «Допоможи
дітям кримських політв’язнів», «Салат для солдат» та ін.
Було надзвичайно приємно, коли мене в цій справі
підтримувала моя родина.

