ЗВІТ
про роботу народного депутата України Марії Іонової
протягом X сесії ( 04 лютого 2019 р. – 12 липня 2019 р.)
Відбулося останнє засідання 10-ої сесії,
останнє засідання Верховної Ради VIII
скликання. За кілька днів – голосування за
новий склад українського парламенту. Маю
звітувати про свою роботу. Незважаючи на те,
що в останні місяці діяльність деяких
депутатів,
пафос
їхніх
виступів
та
спрямованість набули впливу виборчого
процесу, трибуна періодично перетворювалася
на агітаційний майданчик, все ж, якщо бути
об’єктивними і чесними, народні депутати
цього скликання зуміли ухвалити значну кількість законодавчих документів, дали
старт важливим для розвитку країни реформам, чітко визначили й закріпили в
Конституції курс України до Європейського Союзу та НАТО, ухвалили новий
Виборчий Кодекс.
Вже з початку 10-ої сесії після народження сина завдяки допомозі рідних
повернулася до активного політичного
життя (з невеличкими перервами на
годування). Встигаю. Не вперше.
ЗАКОНОТВОРЧА ДІЯЛЬНІСТЬ
Разом з моїми колегами продовжувала працювати над удосконаленням
вітчизняного законодавства. Опікувалися низкою актуальних питань, зокрема що
стосувалися виконання військового обов'язку та проходження військової служби;
належного захисту осіб з інвалідністю; забезпечення рівних прав та можливостей
громадян із представництва у наглядових радах та органах правління державних
унітарних підприємств, господарських товариств та державних банків; збереження
українських лісів; удосконалення порядку відвідування установ виконання покарань;
врегулювання капеланської діяльності у Збройних Силах України тощо. Загалом
протягом Х сесії мною у співпраці з іншими депутатами було подано на розгляд ВР
17 законопректів та проектів постанов. Чотири з них ухвалені народними депутатами
(№№10091, 10181, 10201-1, 10259) і стали чинними актами.
Серед інших, зокрема, своїм здобутком вважаю ухвалення ВРУ закону 9461-д
"Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо застосування
трансплантації анатомічних матеріалів людині", в розробці якого я є співавтором.
Цей Закон зазнав тривалого обговорення в
Комітеті з питань охорони здоров’я, став
результатом низки компромісів. Врешті
його прийняття дозволило мінімізувати
негативні наслідки, зумовлені прогалинами
у законодавстві, що виникли через
несвоєчасну розробку та затвердження
органами виконавчої влади підзаконних
нормативно-правових актів, необхідних для
реалізації Закону № 2427 та, таким чином,
розблокувало можливість застосування в
Україні такого виду медичної допомоги, як
трансплантація.
Подавала пропозиції щодо змін у виборчому процесі до другого читання
Виборчого кодексу України і до другого читання законопроекту «Про внесення змін
до законів України "Про комітети Верховної Ради України" та "Про центральні органи

виконавчої влади" щодо оптимізації роботи комітетів Верховної Ради України і
співвідношення предметів їх відання із сферами діяльності міністерств».
Виступаючи на погоджувальних
радах,
під
час
засідань
ВРУ,
неодноразово
закликала
народних
обранців голосувати за державницькі
інтереси, а не партійні. За євроінтеграційні
законопроекти.
Була присутньою на 84% засідань.
Пропуски
засідань
пов’язані
з
необхідністю бути присутньою на кількох
представницьких заходах, пов’язаних з
міжнародними зв’язками. Протягом сесії 5
разів виступала.

КОМІТЕТ З ПИТАНЬ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ
РОБОТА З МІЖНАРОДНИМИ ПАРТНЕРАМИ

Верховна Рада цього скликання не прийняла один надважливий і
принциповий, на мою думку, законопроект - про посилення функції комітету
євроінтеграції і обов‘язковість аналізу всіх законопроектів на відповідність праву ЄС.
Члени нашого Комітету просували цей законопроект протягом кількох років, але
залишилися у меншості. Та незважаючи на це, саме Комітет з питань європейської
інтеграції у попередні роки став своєрідним ситом від неєвропейських, лобістських і
непрофесійних законів, які подавалися деякими депутатами.
Даючи об’єктивну оцінку роботі протягом 10-ої сесії Комітету з питань
європейської інтеграції, вважаю, що вона могла бути інтенсивнішою. Загалом у
період з лютого до липня ц.р. проведено 7 засідань, на яких депутатами було
розглянуто 45 питань, в тому числі два по контролю за виконанням законів і
постанов. Подано 7 питань з висновком головного комітету, 171 попередніх висновків
на законопроекти до головного комітету. У квітні в м. Анталія (Турецька Республіка)
проведено спільний 99-й семінар Роуза – Рота і Спеціальної групи з питань
Середземномор’я та Близького Сходу.
Серед значимих засідань Комітету
відзначила б проведене за участі Першої
заступниці голови ВРУ І.Геращенко, Віцепрем’єрки
І.Климпуш-Цинцадзе,
заступників
міністрів
з
питань
євроінтеграції щодо виконання Угоди про
асоціацію між Україною та Європейським
Союзом. Комітет з питань європейської
інтеграції у межах своєї компетенції
постійно надавав політичну підтримку,
сприяв вирішенню ключових проблем у
напрямку повноцінної її імплементації,
сприяв
своєчасному
оновленню
Дорожньої карти законодавчого забезпечення виконання Угоди.
Про роботу Комітету в цьому напрямку інформувала громадськість та
представників Євросоюзу під час круглого столу на тему: «Ефективна імплементація
Угоди про Асоціацію між Україною та ЄС як основний елемент європейської інтеграції

України», який проходив у рамках підбиття підсумків 5-го Діалогу Жана Моне за
участі Голови ВР, екс-Президента Європейського Парламенту П.Кокса, СпівПрезидентки Парламентської Асамблеї Євронест Реббеки Хармс,
глави
Представництва ЄС в Україні Хюга Мінгареллі, а також виступаючи на Конференції
«Підсумки виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС». На численних
брифінгах, в інтерв’ю, у виступах наголошувала, що Угода про асоціацію
залишається дорожньою картою для впровадження амбітної програми реформ у
нашій країні. Без відчутного і сталого успіху у виконанні Угоди Україні буде складно
забезпечити подальшу підтримку ЄС у впровадженні реформ в Україні. Від
ефективного виконання Угоди залежать і перспективи подальшого поглиблення
відносин України з ЄС, зокрема, реалізації ініціатив щодо приєднання нашої країни
до Митного союзу ЄС, Енергетичного союзу, Єдиного цифрового ринку та Шенгену.
Протягом 10-ої сесії
мала чимало
зустрічей з представниками зарубіжних країн.
Серед них відзначила б, зокрема, з
депутатами Парламенту Швеції - третім ВіцеСпікером Парламенту Керстін Лундгрен,
членами Комітету у закордонних справах Пірі
Ніємі, Маркусом Вічелом та Джанін Ельм
Еріксон, а також заступницею генерального
директора
Шведського
агентства
з
міжнародного співробітництва та розвитку
(SIDA) Марі Оттоссон та представниками
Нордичного
офісу
ПРООН
Альбертом
Аскелунгом та Мартіном Крістенссоном, що була присвячена обговоренню
пріоритетних питань розвитку України та можливостям зміцнення майбутнього
партнерства між Україною та Швецією, питанням імплементації Угоди про асоціацію
між Україною та ЄС.
Ситуацію в Україні, можливі шляхи її вирішення, питання співпраці, сприяння у
звільненні полонених та заручників, посилення санкцій проти РФ обговорювала на
зустрічах з Послом Естонії в Україні паном Гертом Антсу; Послом Канади Романом
Ващуком;
делегацією на чолі з Комісаром ЄС з питань торгівлі Сесілією
Мальмстрьом; Міністеркою Франції з Європейських справ Амелі де Моншалін та ін.,
брала участь у заходах, що їх організовували посольства зарубіжних країн в Україні.
У складі делегації Комітету під час візиту до Австрії ознайомилася з роботою
Національної Ради Республіки цієї країни, мала зустрічі з членами групи друзів з
Україною, підкомітету НРР у справах ЄС.
У березні взяла участь у IX Засіданні Парламентського Комітету Асоціації між
Україною та ЄС, а також у весняній та літній
сесіях Парламентської асамблеї Ради Європи.
Щодо роботи нашої делегації в ПАРЄ, вважаю
необхідним ще раз відзначити, що ми зуміли 5
років міцно тримати антипутінську коаліцію в
Європі і світі. 5 років протистояли російському
лобі в Асамблеї. На її весняній сесії у передчутті
виборів в Україні і очікуванні реваншу, російські
поплічники таки підняли голову, що дало змогу
затвердити проведення термінових дебатів на
тему ”Роль і місія Парламентської асамблеї:
головні виклики для майбутнього”, проти яких
виступила українська делегація. Тоді спроба провалилася. Разом з Оленою Сотник
ми провели важливі поправки, які унеможливлювали повернення делегації РФ і
зняття санкцій без передумов.

Літня сесія ПАРЄ (24-28 червня), до якої долучилася, була дуже важкою. На
ній точилася справжня боротьба за збереження принципів цієї організації. Наша
делегація намагася організувати й реалізувати протистояння планам Кремля та їх
лобістам. Вдавалися до дискусій, висловлювали протести, апелювали до фактів,
беззаперечних доказів, підготували понад 200 поправок до доповіді, активно
виступили в дебатах, працювали в кулуарах, на всіх можливих майданчиках для
переговорів…. Вдячні були за підтримку однодумцям з Британії, Грузії, Польщі, країн
Балтії. На жаль, під час голосування ми виявилися в меншості. ПАРЄ схвалено
резолюцію, що відкрила шлях до повернення делегації РФ, що стало неприпустимою
поступкою Москві, яка з 2014 року здійснює збройну агресію проти України, грубо
порушуючи норми і принципи міжнародного права, у тому числі Статуту Ради
Європи. Українська делегація вирішила призупинити роботу в літній сесії
Парламентській асамблеї Ради Європи на знак протесту проти рішення про
знищення санкційного механізму. Ми разом з грузинськими депутатами оскаржували
ганебне рішення. Делегації 7 країн в знак солідарності з Україною покинули
засідання ПАРЄ. Грузія, Польща, Литва, Латвія, Естонія, Словаччина! Спасибі за
справжню дружбу! Пізніше наша позиція була підтримана депутатами від Швеції та
Британії. На останнє засідання парламенту ми з колегами винесли проект Заяви
Верховної Ради України з приводу відновлення повноважень делегації Російської
Федерації у Парламентській Асамблеї Ради Європи.

РОБОТА В МФО, РОБОЧИХ ТА ДЕПУТАТСЬКИХ ГРУПАХ
Брала участь у роботі неформальної депутатської групи «Мінська
платформа», яку очолювала Ірина Геращенко. Завдяки оперативному
інформуванню щодо подій на Сході, обговоренню та обміну думками представників
фракцій на засіданнях цієї групи, вдалося реалізувати кілька законодавчих ініціатив,
спрямованих на вирішення безпекових та гуманітарних питань. У травні колега
(І.Геращенко), яка була призначена Уповноваженою Президента України з мирного
врегулювання ситуації в Донецькій та Луганській областях та представником України
в робочій групі з гуманітарних питань ТКГ,
звітувала про свою діяльність. Зокрема
відзначила, що було проведено 25 засідань
«Мінської платформи», до участі в яких
запрошувалися спецпредставник США по
Україні К.Волкер, представник від ОБСЄ в ТКГ
М.Сайдік, представник України в ТКГ
Є.Марчук, і де було досягнено зближення
позицій політичних сил з питань деокупації та
відновлення миру на Донбасі. Вважаю за
доцільне продовження роботи в такому
форматі й у наступній ВР.

Натхненні успішним проведенням Другого Українського Жіночого Конгресу,
який відбувся в Києві у грудні минулого року й дав поштовх до переосмислення
ґендерної політики, як невід’ємного елементу всіх політик держави від соціальної до
економічної і безпекової, МФО «Рівні можливості» продовжило по-справжньому
копітку працю у напрямку забезпечення рівних прав і можливостей для жінок і
чоловіків. Нашим завданням на 10-у сесію було збільшити представництво жінок у
Верховній Раді шляхом запровадження виборчих квот (Законопроект №1456 або
Виборчий кодекс); запровадити ґендерно-правову експертизу (Законопроект №7283);
забезпечити збалансоване представництво жінок і чоловіків при розподілі посад у
парламенті (Законопроект №7284). На жаль, зазначені ініціативи не були ухвалені ВР
з відомих причин.
МФО «РМ» організовувало зустрічі з
обміну досвідом роботи та інформування про
свою діяльність. Серед таких відзначила б
зустрічі: з Ґертом Антсу - Надзвичайним та
Повноважним Послом Естонської Республіки в
Україні;
депутаткою
Парламенту
Великобританії, державною міністеркою з
міжнародного
розвитку
Hariett
Baldwin;
делегацією членів Конгресу США; майором
Стівом Вінтерсом, головним офіцером з питань
впливу, міжвідомчим співробітником відділу
негайного реагування (IRU) і консультантом з
ґендерних питань канадських збройних сил. Відбувалося також чимало робочих
нарад, зустрічей з організаціями, що підтримують жіночий рух в Україні.
Слід відзначити, що секретаріат МФО
«РМ» протягом минулої сесії провів значну
роботу
з
налагодження
зв’язків
з
регіональними жіночими об’єднаннями. Нам
вдалося
провести
третій
регіональний
Український Жіночий Конгрес, який цього разу
відбувся у Маріуполі (попередні, нагадаю,
пройшли минулого року в Одесі та Львові).
Представниці східної України порушували
непрості питання участі жінок у сфері безпеки
і оборони, захисту їх прав та створення гідних
умов та можливостей.
Вже з перших тижнів початку 10-ої сесії
співголови МФО «РМ» розпочали підготовку до наступного, Третього Конгресу
Українського жіноцтва. Усвідомлювали, що маємо зробити «заділ» для наших
наступниць, які працюватимуть у наступному скликанні ВРУ, і, хочу сподіватися,
продовжать справи, що були розпочаті МФО «РМ» у VIII скликанні.
Як співголова МФО «Рівні можливості» взяла участь у відкритті засідання
секції з питань забезпечення рівних
прав і можливостей жінок та чоловіків
Асоціації міст України, який дає
можливість об‘єднати та посилити
співробітництво на місцевому рівні.
Долучилася до проекту «Я
зможу».
Свої
пропозиції
та
міркування
висловлювала
на
круглому
стілі,
присвяченому протидії сексуальному
насильству тощо.

Логічним продовженням і додатком до
моєї діяльності в МФО «РМ», співпраці з
Громадською
радою
при
об’єднанні,
зацікавленими громадськими організаціями та
урядовими інституціями стало заснування разом
з першою заступницею голови ВР Іриною
Геращенко, Віце-прем'єр-міністеркою з питань
європейської та євроатлантичної інтеграції
Іванною Климпуш-Цинцадзе, міністеркою у
справах ветеранів Іриною Фріз платформи
«Безпека.Жінки.Мир».
Поставили
перед
платформою комплекс важливих завдань, серед яких: збереження і поглиблення
напрацювань Уряду та Парламенту у сфері гендерної політики в обороннобезпековому секторі; забезпечення рівної участі жінок в політичних процесах і
державних інституціях, підвищення залученості жінок до діяльності в секторі
безпеки і оборони, у миротворчих процесах; розробка та ухвалення законів,
необхідних для завершення реформ у безпековому секторі, зокрема, ініціатив на
виконання раніше ухваленого Закону «Про національну безпеку України»;
проведення ефективної інформаційної політики задля формування позитивного
образу військових та ветеранів, ламання гендерних стереотипів про роль жінок в
армії; протидія сексуальному насильству під час конфлікту, психологічна підтримка
жінок-ветеранок та ін.
З початку каденції у ВР VIII скликання працювала у МФО «За добудову НДСЛ
«Охматдит». Разом з колегами неодноразово виїжджали до лікарні з метою
контролю спочатку ходу робіт, останнім часом поступового введення в експлуатацію.
Нещодавно стала членом команди опікунської ради цієї спеціалізованої дитячої
лікарні.
РОБОТА З ВИБОРЦЯМИ
З початку цієї сесії на моєму робочому
столі стоїть календар з логотипом «СВОЇ». Його
надіслала ГО «Донбас СОС» у рамках
проведення інформаційної громадської кампанії
«Свої» із захисту прав переселенців та
громадян, які мешкають на непідконтрольних
територіях. Календар – нагадування про ті
проблеми, що болять,
турбують сотні людей, які
змушені були покинути свої домівки на Донеччині після
окупації краю російськими військами. Сідаючи розбирати
пошту чи працювати над документами, мимоволі щораз читаю
якийсь рядок… І це стає поштовхом до чергового
депутатського звернення, зустрічі з фахівцями для
обговорення змін законодавства, темою для обговорення на
фракції.
На мою особисту поштову
адресу у ВР та на
електронну пошту за останні п’ять з половиною місяців ц.р.
надійшло 230 звернень від окремих громадян та організацій.
З них колективних – 18. Загалом же звернулося 594 людини.
Крім того, на адресу Комітету з питань європейської інтеграції,
який продовжувала очолювати, надійшло 408 листів та
звернень. Усі вони ретельно розглядалися, а за результатами

направлялися листи до відповідних органів виконавчої влади, комітетів, комісій.
Також було підготовлено і направлено 57 депутатських звернень (КМУ - 12; ГПУ та
регіональні прокуратури - 9; керівникам міністерств та відомств – 16; Національна
поліція – 12; місцеві органи влади – 6; СБУ – 2) та разом з іншими депутатами
направлено 19 депутатських запитів (КМУ – 8; керівникам міністерств та відомств – 7;
органам місцевої влади - 4).
В депутатській пошті, як завжди переважала кореспонденція з Києва та
столичного регіону. За змістом – багато відгуків на ухвалені народними депутатами
законодавчі акти, пропозицій до зареєстрованих законопроектів, інформації щодо
діяльності місцевих органів влади та громадських об’єднань.
Чимало звернень і скарг отримала від правозахисних громадських організацій.
Зокрема, активно працює ГО «Комітет захисту прав потерпілих від злочинів», ГО
«Антикорупційний рух «Стоп корупція». За їх скаргами на дії або бездіяльність
правоохоронних органів
направляла депутатські
звернення до СБУ, Національної поліції, регіональних
відділень прокуратури.
Вважаю необхідним
відзначити, що на підставі таких депутатських
звернень застосовувалися, на мою думку, адекватні
засоби реагування. А саме – перевірки, повторне
вивчення кримінальних проваджень, давалися
письмові вказівки виконавцям, а їх виконання бралося
під контроль. Непоодинокі випадки коли у разі виявлення порушень ходу досудового
розслідування, вживалися заходи дисциплінарного впливу, зокрема, відповідно до
частини 11 статті 19 Дисциплінарного статуту Національної поліції України.
Як позитив відзначаю співпрацю з Міністерством фінансів. Отримала кілька
звернень громадян щодо надання роз’яснень з певних положень законодавства, що
стосуються податків, амортизації, правильності застосування низки даних діяльності
підприємств при звітності. На депзвернення Мінфін надавав мені та заявникам
вичерпні, розгорнуті відповіді й висловлював свою готовність до подальшої співпраці.
Протягом минулої сесії провела 57 зустрічей з
виборцями та два особисті прийоми. Це – менше,
ніж у минулі періоди, але відрядження на сесії
ПКА, ПАРЄ та особисті обставини, пов’язані з
народженням
дитини,
не
дали
змогу
організовувати такі зустрічи частіше.
Надзвичайно цікавими та плідними були
зустрічі під час моєї робочої поїздки до Вінниці, де
мала змістовні розмови зі студентами Вінницького торговельно-економічного
інституту й Вінницького національного аграрного університету, викладачами вузів,
представниками молодіжних організацій, активістами, працівниками Вінницького
Військово-медичного клінічного центру, воїнами, що проходять у ньому реабілітацію.
ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ
Серед подій та заходів, які не вписуються в
рамки депутатських повноважень, цієї сесії
виокремила б участь у публічній дискусії щодо
Порядку денного реформ в Україні, що була
організована експертами «Реанімаційного пакету
реформ» і Центром демократії та верховенства
права за фінансової підтримки Швеції; участь у
відкритій дискусії на тему «Політика рівності в
новому парламенті», деї напрацьовано пропозиції

до Меморандуму рівності – дорожньої карти законодавчих ініціатив та пріоритетів у
сфері забезпечення рівності прав жінок та чоловіків і захисту прав жінок; Церемонії
вшанування та нагородження переможців ХХ Всеукраїнського рейтингу «Книжка
року»; відкритті виставки двадцять одного номінанта на Премію Future Generation Art
Prize 2019; участь в акції «Ні поверненню до старих схем» на підтримку в.о.
міністерки з охорони здоров’я Уляни Супрун. Вдячна організаторам за запрошення
та змогу поділитися своїми думками, почути міркування пересічних громадян й
отримати незабутні враження.
Одне з позитивних вражень – кілька годин
«пропрацювала» екскурсоводом – організовувала та
провела екскурсію старшокласникам, які приїхали до
Києва з Луганщини (КНВК «Рубіжанський ліцей»,
Комишуваський НВК «ЗНЗ-ДНЗ», ОНЗ «Попаснянська
ЗОШ, Попаснянська багатопрофільна гімназія №25»,
Попаснянська гімназія №20). Відвідування школярами
столиці України стало реальним завдяки підтримці ООН –
Жінки.
Продовжувала співпрацювати з волонтерами,
благодійними фондами та громадськими організаціями,
які здійснюють допомогу важкохворим дітям. Сприяла у
забезпеченні лікування та реабілітації ветеранам АТО,
підтримувала
сім’ї
воїнів,
українських
військовополонених моряків та кримських політв’язнів.

