І О Н О ВА М А Р І Я

звіт народного депутата України про роботу
у Верховній Раді України VIII cкликання (каденція 2014 – 2019 рр.)

Обрана по Загальнодержавному багатомандатному округу за списком партії «Блок Петра Порошенка»
- член депутатської фракції партії «Блок Петра Порошенка»
- Заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань європейської інтеграції (з 14.04. 2016 виконує обов’язки голови)
- Заступник співголови міжпарламентської ради Україна-НАТО
- Перший заступник Голови Української частини Парламентського комітету асоціації (ПКА)
- Заступник члена Постійної делегації у Парламентській асамблеї Ради Європи (ПАРЄ)
- Співголова групи з міжпарламентських зв’язків з Канадою
- Заступник співголови групи з міжпарламентських зв’язків з Французькою Республікою
- Заступник керівника групи з міжпарламентських зв’язків з Китайською Народною Республікою
- Член груп з міжпарламентських зв’язків з Республікою Словенія, Грузією, США, Республікою Польща

на розгляд ВРУ внесено
171 законопроект і проект постанов (72 – з них ухвалено в цілому)
308 пропозицій поправок до законодавчих актів
84% - присутність на засіданнях
45 виступів

ПРОВЕДЕНО
119 засідань, з них 3 виїзних
40 конференцій, семінарів, круглих столів, слухань в комітеті
РОЗГЛЯНУТО
790 питань, з яких 45 по контролю за виконанням законів і постанов
ПОДАНО:
114 питань з висновком головного комітету,
4056 попередніх висновків до головного комітету

ВЗЯЛА УЧАСТЬ У:
9 засіданнях Української частини ПКА;
12 засіданнях ПАРЄ та її комітетів;
- робочій групі ПА з питань Угоди про асоціацію;
- парламентській мережі «Жінки вільні від насильства» та ін.;
- сесіях Форуму України, Грузії, Молдови;
- роботі ПА ЄВРОНЕСТФ
Мала понад тисячу зустрічей з Повноважними Послами, урядовцями,
парламентарями і делегаціями парламентів зарубіжних країн, представниками
міжнародних громадських організацій, рухів, Червоного Хреста, об’єднань
діаспори за кордоном;
- Організовувала візити депутатів ЄП на схід України.

УЧАСТЬ У РОБОТІ:
- неформальної депутатської групи «Мінська платформа» основним досягненням
якої
є зближення позицій різних політичних сил з питань деокупації та
відновлення миру на Донбасі;
- МФО «Рівні можливості», за ініціативи та сприяння якого:
- проведено
2 Українських Жіночих конгреси (2017, 2018 рр.);
3 регіональні конгреси (Львів, Маріуполь, Одеса)
ЗАРЕЄСТРОВАНО
- 23 законопроекти (з них 13 ухвалено);

- 27 публічних заяв, близько 100 звернень на адресу органів державної влади та
окремих посадових осіб;
ІНІЦІЙОВАНО
18 заходів (акції, виставки, брифінги); 22 засідання громадської ради при МФО
МФО «За добудову НДСЛ «Охматдит» (депутатський контроль за процесом
добудови та здачі в експлуатацію) Стала членом Опікунської ради
Робочої групи з підготовки та сприяння реалізації плану заходів внутрішньої
реформи і підвищення інституційної спроможності ВРУ.

ПРОВЕДЕНО
37 особистих прийомів;
650 зустрічей з громадянами;
ОТРИМАЛА
5479 звернень, листів, пропозицій (на адресу комітету 3086, на особисту пошту у
ВР – 2393)
184 колективні звернення,
7997 громадян звернулося протягом каденції
НАПРАВЛЕНО до різних органів виконавчої влади:
2562 листи,
571 депутатське звернення,
163 депутатські запити

Здійснено близько 100 робочих поїздок Україною, з яких понад 70 на Донбас.
(Біла Церква, Вінниця, Одеса, Бровари, Житомир, Херсон, Дніпро, Львів,
Мелітополь, Луганська та Донецька обл.: Врублівка, Золоте, Катеринівка,
Кримське, станиць Луганська, Краматорськ, КПВВ «Майорське», Костянтинівка,
Дружківка, Часів Яр, Бахмут, Авдіївка, Маріуполь, Широкіне, Волноваха,
Кремінне, Сєвєродонецьк, Святогірськ та ін., місця дислокації 10, 72, 79, 81, 92,
93, 128 бригад, військових частин та військових госпіталів)
Співпрацювала з волонтерами,благодійними фондами та громадськими
організаціями (вітчизняними і зарубіжними).
Залучала та виділяла власні кошти (загалом близько 10 млн. грн.) для
здійснення допомоги важкохворим дітям, на лікування та реабілітацію ветеранів
АТО, підтримку сімей українських військовополонених моряків та кримських
політв’язнів, на забезпечення військових частин , госпіталів, лікарень
необхідними обладнанням, ліками

