rada report challenge
ЗАЛІЩУК
Світлана Петрівна
ФРАКЦІЯ:
КОМІТЕТ:

ЗВІТ НАРОДНОГО ДЕПУТАТА ЗА 2-Й КВАРТАЛ 2015 РОКУ

Блок Петра Порошенка
у закордонних справах

КОНТАКТИ НДУ:
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ПОСАДИ:

Голова підкомітету з питань євроатлантичного співробітництва та євроінтеграції
Комітету Верховної Ради України у закордонних справах
Заступник члена Постійної делегації у Парламентській асамблеї Ради Європи
Заступник члена Української частини Парламентського комітету асоціації
Співголова групи з міжпарламентських зв’язків з Сполученим Королівством Великої
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ГОЛОВНІ
ДОСЯГНЕННЯ:
Протидія російській
агресії на міжнародній
арені.
Збільшення прозорості
статків та результатів
діяльності чиновників.
Запровадження
повноцінного
суспільного мовлення
в Україні, посилення
інструментів доступу до
публічної інформації та
прозорості медіа.

ЗАКОНОТВОРЧІСТЬ
Протягом квітня-липня 2015 року
розроблено та подано на розгляд
Верховної Ради України індивідуально та у співавторстві 17
законопроектів, зокрема:

1. № 2043 а від 08.06.2015 «Про
внесення змін до Кодексу України
про адміністративні правопорушення
щодо посилення державного
контролю за дотриманням права
на доступ до публічної інформації,
захист персональних даних та
звернення громадян»;
2. № 2123 від 19.06.2015
«Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо
запобігання і протидії політичній

корупції»;
3. №2145а від 23.06.2015 «Про
всеукраїнський референдум»;
4. № 2145а-2 від 06.07.2015 «Про
місцевий референдум»;
5. № 2629 від 10.04.2015 «Про
мораторій на будівництво об’єктів
на окремих земельних ділянках в м.
Києві» - законопроект передбачає
введення мораторію до затвердження
нового Генерального плану м. Києва
на будівництво об’єктів у скверах,
парках, лісопарках, рекреаційних
зонах, на відстані до 100 метрів від
берегів річки Дніпро, в охоронній
(буферній) зоні, навколо об’єктів,
включених до Списку всесвітньої
спадщини;
6. № 2831-2 від 28.05.2015 «Про

місцеві вибори» - якій спрямований
на виконання положень Коаліційної
угоди в частині проведення виборів
депутатів всіх рівнів за пропорційною
виборчою системою з відкритими
списками та виборів голів великих
міст у два тури. Прийняття його в
якості закону України забезпечує
впровадження у вітчизняній системі
виборчого права європейських
принципів формування органів
місцевого самоврядування (14
липня цього року законопроект було
прийнято в цілому як закон України);
7. № 2913 від 20.05.2015 «Про
внесення змін до деяких законів
України у сфері доступу до публічної
інформації щодо вдосконалення їх
окремих положень»;
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ЗАКОНОТВОРЧІСТЬ
8. № 2343а від 14.07.2015 «Про
внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо
запобігання корупції та конфлікту
інтересів у діяльності осіб, які
займають політичні посади»;
9. № 2354а від 15.07.2015 «Про
внесення змін до деяких законів
України щодо організації діяльності
Кабінету Міністрів України та
центральних органів виконавчої
влади;
10. № 0021-П від 16.06.2015 «Про
відхилення проекту Закону
України про денонсацію Угоди
між Кабінетом Міністрів України
і Урядом Російської Федерації про
взаємодію з питань попередження
надзвичайних ситуацій, пожеж і

ліквідації їх наслідків у населених
пунктах, в яких розташовано об’єкти
Чорноморського флоту Російської
Федерації на території України»;
11. № 1558-1П2 від 03.07.2015 «Про
скасування результатів голосування
за проект Закону України про
реструктуризацію зобов’язань за
кредитами в іноземній валюті»;
12. № 2016 а від 04.06.2015 «Про
внесення змін до статті 59
Закону України “Про місцеве
самоврядування в Україні” (щодо
поіменних голосувань);
13. №2135а від 19.06.2015 «Про
внесення змін до статті 42 Закону
України “Про вищу освіту” (щодо
удосконалення вимог до кандидата
на посаду керівника вищого

навчального закладу);
14. № 2189а від 30.06.2015 «Про
внесення змін до Закону України
“Про столицю України - місто-герой
Київ”;
15. № 2219а від 02.07.2015 «Про
внесення змін до деяких законів
України (щодо забезпечення
кваліфікаційного оцінювання суддів
які обираються на посаду судді
безстроково)»;
16. № 2256а від 03.07. 2015 «Про
офіційне оприлюднення та
реєстрацію нормативно-правових
актів»;
17. Пропозиції до таблиці поправок
№ 2831-2 від 28.05.2015 «Про місцеві
вибори» (подано 53 пропозиції).
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РОБОТА В КОМІТЕТІ
ТА ФРАКЦІЇ
Участь народного депутата
у засіданнях Комітету у
закордонних справах за
звітній період:
Загальна кількість засідань -14
Кількість відвіданих засідань – 14
Участь народного депутата у
засіданнях фракції за звітній
період:
Загальна кількість засідань – 16
Кількість відвіданих засідань – 15

СПІВПРАЦЯ З
ГРОМАДСЬКИМИ
ОРГАНІЗАЦІЯМИ
Розробила низку законопроектів
у співпраці з Реанімаційним
Пакетом Реформ, Центром UA та
рухом ЧЕСНО.

ФІНАНСОВІ ВИТРАТИ НА
ДЕПУТАТСЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ
Всього одержано на виконання депутатських повноважень:
46690 грн
Витати на утримання офісу
(канцелярські товари, поштові
витрати, візитівки): 12935 грн 72
коп
Витрати на інтернет та телефонний зв’язок: 6732 грн
Витрати на транспорт: 8862 грн
Залишок: 18163 грн 28 коп
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ПАРЛАМЕНТСЬКИЙ
КОНТРОЛЬ
Народним депутатом України
Світланою Заліщук було подано 7
депутатських запитів, з них:
•

Голові Верховної Ради України, керівникам комітетів Верховної Ради
України – 1;

•

Кабінету Міністрів України – 2;

•

Керівникам міністерств і відомств
України – 3;

•
Генеральному прокурору – 1.
Робота зі зверненнями громадян:
Згідно з Законом України «Про статус
народного депутата України» постійно
триває робота зі зверненнями
громадян. Протягом звітного періоду
розглянуто звернень та іншої вхідної
кореспонденції – 179, опрацьовано
112 звернень громадян, підготовлено
72 депутатських звернення до
Генерального прокурора України,

Міністра внутрішніх справ України,
Міністра оборони України, Голови
Київської міської державної адміністрації
України, Голови Рахункової Палати
України, Голови Державної фінансової
інспекції України, Голови Державної
комісії з земельних ресурсів України,
Президента Національної Академії Наук
України.
Серед найважливіших звернень
підготовлених народним депутатом
України Світланою Заліщук за вказаний
період, наступні :
• Щодо законності закупівлі
автотранспорту за завищеними цінами
дочірньою компанією «Газ України»
Національної акціонерної компанії
«Нафтогаз України»
• Про перевірку фактів викладених у
звернені Громадської організації «Місто
сад» щодо будівництва готельноофісного центру, на території яка є
об’єктом культурної спадщини ЮНЕСКО

(охоронна зона заповідника «Софія
Київська), а також частиною державного
історично-культурного заповідника
«Стародавній Київ».
• Про перевірку фактів щодо
незаконного будівництва поблизу Парку
«Феофанія», у межах археологічного
заповідника «Хотівське городище» на
межі Голосіївського району Києва та
Київської області (селище Хотів).
• Щодо надання інформації про
оголошення колишнього Генерального
прокурора України Пшонки В.П. в
міжнародний розшук.
• Щодо скарги журналіста “Телекритики”
на дії працівників ВолодарськВолинського РВ УМВС України у
Житомирській області.
• Щодо розслідування закупівлі бурових
установок Державного Акціонерного
товариства «Чорноморнафтогаз»
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МІЖНАРОДНА
ДІЯЛЬНІСТЬ
Як Заступник члена Постійної делегації у Парламентській асамблеї Ради Європи:
22 - 26 червня 2015 року (м.
Страсбург) - брала участь у Третій частині сесії ПАРЄ. У результаті дебатів була схвалена Резолюція, в якій визнається агресія
Росії та засуджується присутність
російських військ в Східній
Україні, вказуються порушення
Російською Федерацією прав
людини, утиски громадських
організацій та ЗМІ в Криму, переслідування політичних активістів
в самій Росії. У Резолюції також

міститься заклик до впровадження Мінських домовленостей та
звільнення Надії Савченко та
усіх полонених.
Як співголова групи з
міжпарламентських зв’язків
з Сполученим Королівством
Великої Британії та Північної
Ірландії разом з колегами
скоординували наступні
заходи:
3 квітня 2015 року відбулася
зустріч народних депутатів
України членів депутатської
групи Верховної Ради України
з міжпарламентських зв’язків
з Сполученим Королівством
Великої Британії та Північної

Ірландії з британським
парламентарем, членом
Британського Українського
товариства Лордом Річардом
Рісбі. Темами для обговорення
були: ситуація на Сході
України, проблеми та успіхи
просування реформ в політиці
і економіці України, пріоритети
реформування економіки
і деолігархізації системи
державного управління.
Результатом зустрічі стало
визнання Лордом Рісбі, того, що
Британія з усією серйозністю
визнає глобальну небезпеку
для Європи з боку російського
агресора, і тому Велика Британія
є основним союзником України в
ЄС, і підтримує Україну.
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ПОСАДИ:

Голова підкомітету з питань євроатлантичного співробітництва та євроінтеграції
Комітету Верховної Ради України у закордонних справах
Заступник члена Постійної делегації у Парламентській асамблеї Ради Європи
Заступник члена Української частини Парламентського комітету асоціації
Співголова групи з міжпарламентських зв’язків з Сполученим Королівством Великої
Британії та Північної Ірландії

ГОЛОВНІ
ДОСЯГНЕННЯ:
Протидія російській
агресії на міжнародній
арені.
Збільшення прозорості
статків та результатів
діяльності чиновників.
Запровадження
повноцінного
суспільного мовлення
в Україні, посилення
інструментів доступу до
публічної інформації та
прозорості медіа.

МІЖНАРОДНА
ДІЯЛЬНІСТЬ
В травні 2015 задля
ефективної роботи групи
дружби на парламентському
рівні налагоджено зв’язок з
Тимчасово повіреним у справах
України у Великій Британії
Кизимою І.Ю. У результаті
досягнуто домовленість
щодо надання на постійній
основі інформації про головні
події в рамках політичного,
економічного, культурного
діалогу між Україною та Великою
Британією.
5 червня 2015 року відбулася

зустріч народних депутатів
України членів депутатської
групи Верховної Ради України
з міжпарламентських зв’язків
зі Сполученим Королівством
Великої Британії та Північної
Ірландії з Надзвичайним
і Повноважним Послом
Великобританії в Україні
Саймоном Смітом. Депутати
обговорили результати
парламентських виборів у
Великобританії, можливості
посилення співпраці на
державному рівні та надання
допомоги Україні у питаннях
національної безпеки,
військовій, політичній,
економічній та гуманітарній
сферах. Посол Саймон Сміт

детально поінформував
депутатів про результати
виборів та їхній вплив
на розстановку сил у
Європейському Союзі, а також
запевнив учасників щодо
підтримки Великобританією
українських європейських
прагнень. Українські депутати
заручилися підтримкою
посольства в розвитку контактів
з британськими депутатами

