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Головні досягнення
•

18 жовтня було проведено спільні комітетські
слухання комітетів Верховної Ради України у
закордонних справах, з питань європейської
інтеграції та з питань національної безпеки і
оборони на тему: «Наближення України до
стандартів НАТО». Ухвалено рекомендації за
результатами слухань

•

Підготовка та лобіювання закону про створення незалежного антикорупційного суду –
головна вимога громадянського суспільства
та міжнародних партнерів у 2017 році

•

Долучилась до просування та ухвалення
законодавства про гендерну недискримінацію. Автор поправок до законопроекту
№ 5294 «Про запобігання та протидію
домашньому насильству»

•

Захист журналістів, зокрема журналістки з
Казахстану Жанари Ахметової та іспанських
журналістів, яким було заборонено в’їзд до
України

•

Послідовна підтримка політв’язнів з Криму
та відстоювання прав кримськотатарського
народу

•

Разом з колегами було досягнуто ухвалення
виборчого законодавства у першому читанні
(Законопроект 2149-VIII) та розблокування
ухвалення закону про депутатську недоторканність.
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Законотворча робота
Ініційовано 6 законопроектів, запропоновано
33 правки. Найважливіші з них:
•

Проект Закону про внесення змін до деяких
законодавчих актів щодо посилення захисту
суб'єктів господарювання від неправомірних
дій посадових осіб суб'єктів владних повноважень при здійсненні заходів державного
нагляду (контролю) у сфері господарської
діяльності. Номер реєстрації: 7326

•

Проект закону про юридичну (правничу)
освіту і загальний доступ до правничої
професії. Номер реєстрації: 7147

•

Разом з ГО «Восток-СОС» та «Українська
Гельсінська спілка з прав людини» було

розроблено та подано 32 правки до Проекту
Закону «Про особливості державної політики
із забезпечення державного суверенітету
України над тимчасово окупованими територіями в Донецькій та Луганській областях». 2
правки було прийнято повністю, 11 правок
було прийнято редакційно. Номер реєстрації:
7163
•

Ініціатор альтернативного Закону «Про
внесення змін до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" та інших законодавчих актів України (щодо участі громадян у місцевому самоврядуванні)». Номер
реєстрації: 7297-1.

Депутатські запити та звернення
•

У звітному періоді подано 30 депутатських
звернень та 3 депутатські запити у зв’язку із
зверненнями громадян з проханням відновлення справедливості, проведення слідства,
отримання інформації тощо

•

Участь у публічних заходах ініціативи «Велика
політична реформа», спрямованих на скасування депутатської недоторканності, затвердження нового виборчого законодавства та
створення антикорупційного суду

•

З ініціативи Світлани Заліщук було актуалізовано питання щодо незавершених доріг
Дарницького району. За результатом двох
депутатських звернень, була проведена
зустріч з представниками КМДА задля вирішення даного питання. Було надіслано звернення до ДАБІ з метою подальшого вирішення проблем доріг Дарницького району

•

С. Заліщук разом з групою депутатів звернулась до мера Києва В. Кличка та Президента
України П. Порошенка з проханням втрутитися у ситуацію, пов’язану зі скандальною
забудовою Сінного ринку у м. Києві.

•

Разом з іншими депутатами були проведені
зустрічі з громадою Голосіївського району та
сформовані депутатські звернення та запити
щодо незаконної забудівлі на землях оборони у місті Києві. Була проведена зустріч з
представниками СБУ по цьому питанню

Робота в комітеті
З вересня по грудень 2017 року взяла участь у всіх 8 засіданнях Комітету у закордонних справах.
В результаті було опрацьовано 10 проектів законів та розглянуто 77 питань.
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Робота з виборцями, в окрузі, регіоні
Було здійснено поїздки до Ужгорода, Львова,
Маріуполя, Авдіївки, Бахмута, Краматорська,
Дніпропетровська та Кривого Рогу, під час яких
відбувалися зустрічі з громадянами, представниками суспільних організацій та бізнесу. За

результатам зустрічей було підготовлено 6 депутатських звернень та 2 депутатські запити до
органів прокуратури, Національної поліції та
органів місцевого самоврядування.

Фінансові витрати на депутатську діяльність
Із вересня по грудень 2017 року на здійснення
депутатської діяльності було видано 130 850 грн.
Левова частка видатків покриває телекомунікаційні послуги та канцелярські товари, частина

коштів покриває витрати, пов’язані з робочими
відрядженнями. 8 047 грн було витрачено на
благодійність.

Співпраця з громадськими організаціями
•

•

9 жовтня разом з представниками фонду
гуманітарного розвитку України, «Домом
Свободной России», Інститутом Кеннана та
аналітичним центром Bendukidze Free Market
Center на спільному брифінгу закликала
КМДА перейменувати сквер в Києві на честь
загиблого російського опозиціонера та друга
України Бориса Нємцова

вона наголосила на проблемі домашнього
насильства в Україні та закликала до ратифікації Стамбульської Конвенції
•

Разом з Transparency International та USAID
була співініціатором проведення експертної
дискусії «Сприйняття корупції та оцінка ризиків у судовій системі. Ефективне рішення –
запуск антикорупційного суду?» за участі
міжнародних експертів, представників НАБУ
та політиків.

•

Представляла Україну на Парламентській
Асамблеї країн, що просувають ратифікацію
Римського статуту та розслідування воєнних
злочинів та злочинів проти людяності
(Parliamentarians for Global Action) на сесії у
листопаді 2017

21 вересня 2017 Світлана Заліщук взяла
участь у ході жіночих громадських організацій «Разом за мир проти насильства», на якій

Міжнародна діяльність
•

Ініціювання звернення щодо лібералізації
візового режиму з Королівством Великобританії

•

С. Заліщук, як співголова групи дружби з
Великобританією,
організувала
поїздку
британських парламентарів на Донбас

•

Як Munich Young Leader прийняла участь в
експертній дискусії «Нове майбутнє для
України?» разом з німецькою парламентаркою Марілуіз Бек. Захід було організовано
німецьким фондом Körber-Stiftung у Гамбурзі

З повагою,
народний депутат України
Світлана Заліщук
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