Звіт про діяльність народного депутата України Юрія Тимошенка
Шановні громадяни, звітую Вам за результатами роботи в період з 27.11.2017 по
27.01.2019.
Робота на пленарних засіданнях, в парламентських комітетах та правозахисна
активність
За вказаний період я був присутній на 116 засіданнях Верховної Ради України, що
становить близько 81% відвідуваності; жодного засідання мною не було пропущено без
поважних причин. В період з 27.11.2017 по 27.01.2019 я 10 разів виступив у Верховній
Раді України (3 - з трибуни та 7 - з місця). Виступи переважно стосувалися обговорень
законопроектів щодо оборони, антикорупційних реформ, земельних питань, притягнення
проросійських народних депутатів до кримінальної відповідальності тощо.
Я і далі приймаю активну участь у роботі Комітету з питань запобігання і протидії
корупції, роблячи зі свого боку все можливе для продовження руху нашої держави в
напрямку боротьби із корупцією і напрацювання необхідної для цього нормативноправової бази.
За звітний період мною особисто, а також разом з іншими депутатами було
звільнено з-під варти шестеро людей з числа незаконно затриманих воїнів-добровольців.
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.
Законодавчі ініціативи
За звітний період мною як автором та співавтором було підготовлено 22
законопроекти та проекти постанов, які переважно стосувалися земельних відносин,
питань освіти та екології, боротьби з корупцією, захисту прав дітей, здоров’я нації,
соціального захисту вразливих категорій населення, виборчого законодавства, історичної
пам’яті, кримінального процесу, протидії агресії РФ тощо.
Вважаю, що особливої уваги заслуговують наступні зумовлені зверненнями
громадян та розроблені мною та моєю командою законодавчі ініціативи:
- Проект Закону про внесення змін до Земельного кодексу України (щодо створення
додаткових можливостей безоплатної приватизації земельних ділянок для ведення
особистого селянського господарства) (реєстр. № 8039), яким пропонується дозволити
кількаразову (чинним законодавством передбачено одноразову) безоплатну приватизацію
земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства в межах спільної
площі 2 га., що дало б змогу землевласникам приватизувати всі дрібні земельні ділянки,
надані в користування в 90-тих роках минулого століття, зокрема в гірській місцевості;
- Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про рекламу» (щодо
посилення законодавчих вимог до реклами алкогольних напоїв та тютюнових виробів)
(реєстр. № 8215), який забороняв би пропагувати вживання алкогольних та тютюнових
виробів шляхом ототожнення тих, що вживають, із визначними історичними постатями чи
наділення їх особливими людськими, чоловічими якостями, проте зазначений
законопроект був заблокований алкогольним (тютюновим) лобі;
- Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо
забезпечення дотримання нормативів вмісту забруднюючих речовин у відпрацьованих
газах при експлуатації автомототранспортних та інших пересувних засобів) (реєстр.
№ 9360), яким пропонується захистити наше та наших дітей здоров’я, а також атмосферне
повітря, від чорних хмар диму - перевищуючих норми шкідливих викидів відпрацьованих
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газів автомототранспорту, при цьому створивши досить лояльні умови власникам
транспорту для усунення таких порушень.
Крім того, мною було подано зміни та поправки до Проектів Законів «Про Вищий
антикорупційний суд» (реєстр. № 7440), «Про внесення зміни до статті 1 Закону України
«Про оздоровлення та відпочинок дітей» щодо визнання дітей журналістів, які загинули
або яким встановлено інвалідність 1 групи у зв’язку з виконанням професійних обов’язків,
дітьми, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки» (реєстр. № 7537), «Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо правового статусу іноземців та
осіб без громадянства, які брали участь у захисті територіальної цілісності та
недоторканності України)» (реєстр. № 3433), «Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України щодо удосконалення діяльності Державного бюро розслідувань» (реєстр.
№ 5395-д), «Про забезпечення функціонування української мови як державної» (реєстр.
№ 5670-д), «Про внесення змін до законів України «Про комітети Верховної Ради
України» та «Про центральні органи виконавчої влади» щодо оптимізації роботи комітетів
Верховної Ради України та співвідношення предметів їх відання із сферами діяльності
міністерств» (реєстр. № 6256), «Про внесення змін до Кодексу України про
адміністративні правопорушення щодо посилення захисту суб'єктів господарювання від
неправомірних дій або бездіяльності дозвільних органів» (реєстр. № 7373), «Про внесення
змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення соціального захисту осіб, які
доглядають за хворими дітьми» (реєстр. № 8294), «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо посилення гарантій незалежності судового експерта та
належного забезпечення здійснення судово-експертної діяльності» (реєстр. № 8336) та
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу» (реєстр.
№ 8584).
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 за час моєї депутатської діяльності було
проведено вже в більшості населених пунктів Городенківського і Коломийського районів.
За вказаний звітний період до мене надійшло більш як 150 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 трьохсот відповідей та депутатських
звернень, а також 45 депутатських запитів до органів державної влади та органів
місцевого самоврядування, Генерального прокурора, а також керівників підприємств,
установ і організацій.
В звітному періоді на потреби округу з Фонду соціально-економічного
розвитку мені вдалось добитися виділення майже 15 млн. грн., що дозволило охопити
досить багато напрямків, що потребували фінансування, наприклад медицину,
лікування та реабілітацію ветеранів АТО, освіту, культуру, благоустрій, утримання
та ремонт доріг тощо:
Назва місцевого
бюджету
Обласний бюджет
Івано-Франківської

Точна назва об’єкта, його місцезнаходження

Капітальний ремонт території з облаштуванням бруківки
Коломийської спеціалізованої школа І-ІІІ ступенів №1
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імені В.Стефаника Коломийської міської ради ІваноФранківської області (Івано-Франківська обл., місто
Коломия, проспект Михайла Грушевського, 1)
Капітальний ремонт пішохідних доріжок в парку Т.
Шевченка м. Коломия Івано-Франківської обл.
Капітальний ремонт першого поверху
Коломийської центральної районної
лікарні по вул. Родини Крушельницьких,
26, м. Коломия Івано –Франківської області
Капітальний ремонт опалювальної системи
Городенківського дошкільного навчального закладу ясласадок «Зірочка» по вул. Шевченка, 77
Капітальний ремонт приймального відділення
Городенківської ЦРЛ в місті Городенка Городенківського
району Івано-Франківської області
Капітальний ремонт автомобільної дороги ОзеряниРожнів О091402 віддаль 26+000 - 28+000
Городенківського району Івано-Франківської області
Капітальний ремонт нежитлового приміщення по вул.
Шевченка, 21 в м. Коломиї
Капітальний ремонт Комунального закладу “ІваноФранківський обласний госпіталь ветеранів війни” в м.
Коломия по вул. Шкрумеляка, 26
Капітальний ремонт території з облаштуванням бруківки
Коломийської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №1
імені В.Стефаника Коломийської міської ради ІваноФранківської області (Івано-Франківська обл., місто
Коломия, вулиця Міцкевича, 3)
Капітальний ремонт пішохідних доріжок в парку Т.
Шевченка м. Коломия Івано-Франківської області
Капітальний ремонт дорожнього покриття вул.
М.Грушевського с. Ковалівка Коломийського району
Івано-Франківської області
Капітальний ремонт дорожнього покриття вулиці
Грушевського в с. Ліски Коломийського району ІваноФранківської області
Капітальний ремонт дорожнього покриття вулиці Тараса
Шевченка в с. Вікно Городенківського району ІваноФранківської області
Капітальний ремонт дорожнього покриття вул.
Незалежності від будинку 18 до будинку 41 с. Колінки
Городенківського району Івано-Франківської області
Капітальний ремонт дорожнього покриття вулиці
Грушевського в смт. Чернелиця Городенківського району
Івано-Франківської області
Капітальний ремонт дорожнього покриття вул.
Незалежності в селі Вільхівці Городенківського району
Івано-Франківської області
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Загалом варто зазначити, що за понад чотири роки виконання депутатських
повноважень мною на потреби округу всього було залучено понад 105 млн. грн.
Крім того, станом на сьогодні Кабінетом Міністрів України вирішується питання
про виділення додаткових 11,3 млн. грн. на потреби ТВК № 88:
Назва місцевого
бюджету

Точна назва об’єкта, його місцезнаходження

Вартість
об’єкта,
тис. грн.

3

Бюджет ІваноФранківської
області

Придбання промислових пральних машин для Коломийського
геріатричного пансіонату по вул. Олекси Довбуша, 50 в м.
Коломия

380

Бюджет ІваноФранківської
області

Капітальний ремонт території з облаштуванням бруківки
Коломийської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №1 імені
В.Стефаника Коломийської міської ради Івано-Франківської
області (Івано-Франківська обл., місто Коломия, вулиця
Міцкевича, 3)

535

Бюджет
Матеївецької ОТГ

Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Українська, с.
Пилипи Коломийського району Івано-Франківської області

1495

Бюджет
Печеніжинської
ОТГ

Придбання музичних інструментів для Печеніжинської дитячої
музичної школи Печеніжинської селищної ради ОТГ (смт.
Печеніжин, вул. Богуна, 20)

50

Бюджет
Печеніжинської
ОТГ

Придбання мультимедійного обладнання для Молодятинського
НВК «ЗОШ І-ІІ ст.-ДНЗ» Печеніжинської селищної ради
об'єднаної територіальної громади Коломийського району
Івано-Франківської області (с. Молодятин, вул. Січових
Стрільців, 86)

30

Бюджет
П`ядицької ОТГ

Капітальний ремонт будинку культури по вул. Шевченка, 1а в
селі Велика Кам’янка Коломийського району ІваноФранківської області

400

Бюджет
П`ядицької ОТГ

Придбання музичних інструментів для Турківської дитячої
музичної школи П`ядицької сільської ради ОТГ Коломийського
району Івано-Франківської області (село Турка, вул. Галицька,
2)

180

Бюджет
П`ядицької ОТГ

Виготовлення проектно-кошторисної документації з
реконструкції гуртожитку по вул. Ольги Кобилянської, 27 в с.
Мала Кам’янка П`ядицької сільської ради ОТГ

300

Коломийський
районний бюджет

Придбання медичного обладнання для Коломийської
центральної районної лікарні по вул. Родини Крушельницьких,
26, м. Коломия Івано-Франківської області

63,5

Коломийський
районний бюджет

Капітальний ремонт першого поверху Коломийської
центральної районної лікарні по вул. Родини Крушельницьких,
26, м. Коломия Івано-Франківської області

21,5

Коломийський
районний бюджет

Капітальний ремонт покрівлі даху КУ МЦ «Коломийщина» по
вул. Довбуша 147а, м. Коломия Івано-Франківської області

485

Коломийський
міський бюджет

Придбання ліжок, в тому числі функціональних медичних, для
Коломийського міжрайонного онкологічного диспансеру
(Івано-Франківська обл., місто Коломия, вул. І.Франка, 31)

60

Коломийський
міський бюджет

Придбання медичного обладнання (кольпоскоп WC-160) для
Коломийського міжрайонного онкологічного диспансеру
(Івано-Франківська обл., місто Коломия, вул. І.Франка, 31)

130

4

Городенківський
районний бюджет

Капітальний ремонт (заміна дверей) в Городенківській
загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №1 Городенківської
районної ради Івано-Франківської області (Івано-Франківська
обл., Городенківський район, місто Городенка, вул. Шевченка,
55)

320

Городенківський
районний бюджет

Придбання комп’ютерів, копіювальної техніки та меблів для
Ясеневопільнівської ЗОШ І-ІІІ ступенів Городенківської
районної ради Івано-Франківської області по вул. Січових
Стрільців, 55

50

Городенківський
районний бюджет

Капітальний ремонт (заміна вікон та дверей на
енергозберігаючі) в Семаківській загальноосвітній школі І-ІІІ
ст. Городенківської районної ради Івано-Франківської області
(с. Семаківці, вул. Шевченка, 28)

200

Городенківський
районний бюджет

Капітальний ремонт частини даху Раковецької гімназії I-II
ступенів Городенківського району Івано-Франківської області в
с. Раковець по вул. Ольги Барчинської, 2а

300

Коломийський
районний бюджет

Закупівля комп'ютерного класу та мультимедійного обладнання
для Торговицької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
Коломийської районної ради Івано-Франківської області (ІваноФранківська обл., Коломийський район, село Торговиця, вулиця
Героїв, 3)

110

Коломийський
районний бюджет

Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Українська в с.
Джурків Коломийського району Івано-Франківської області

300

Коломийський
міський бюджет

Придбання мультимедійного обладнання для Шепарівцівської
загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів по вул. Шевченка, 70 в с.
Шепарівці Коломийського району

50

Коломийський
міський бюджет

Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Міцкевича в м.
Коломия Івано-Франківської області

950

Бюджет ІваноФранківської
області

Придбання медичного обладнання для Коломийського
міжрайонного онкологічного диспансеру (Івано-Франківська
обл., місто Коломия, вул. І.Франка, 31)

1000

Городенківський
районний бюджет

Придбання мультимедійного обладнання для Незвиської ЗОШ
I-III ст. Городенківського району Івано-Франківської області

40

Городенківський
районний бюджет

Капітальний ремонт приймального відділення Комунального
некомерційного підприємства «Городенківська центральна
районна лікарня» Городенківської районної ради по вул.
Шептицького, 24-Е в місті Городенка

1200

Городенківський
районний бюджет

Капітальний ремонт Пологового будинку Коломийської ЦРЛ по
вул. Роксолани, 7 м. Коломия Івано-Франківської області

450

Городенківський
районний бюджет

Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Шевченка в с.
Поточище Городенківського району Івано-Франківської області

300

Городенківський

Капітальний ремонт дорожнього покриття автомобільної дороги
Городенка-Глушків Городенківського району Івано-

650

5

районний бюджет

Франківської області

Городенківський
районний бюджет

Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Т. Шевченка в с.
Топорівці Городенківського району Івано-Франківської області

250

Городенківський
районний бюджет

Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Миру в с.
Вільхівці Городенківського району Івано-Франківської області

700

Городенківський
районний бюджет

Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Грушевського в
с. Чернятин Городенківського району Івано-Франківської
області

300

Також за мого консультування та опіки з Державного фонду регіонального
розвитку на потреби округу в 2018 році було виділено близько 6,5 млн. грн.
Дорогі краяни, підсумовуючи, хочу зазначити, що четвертий рік моїх повноважень
виявився ще більш продуктивним ніж попередні. 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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