РІК ДІЯЛЬНОСТІ ДЕПУТАТІВ-МАЖОРИТАРНИКІВ ЛЬВІВЩИНИ У
ВЕРХОВНІЙ РАДІ VIII СКЛИКАННЯ
Громадянська мережа «ОПОРА» проаналізувала парламентську активність 12 депутатівмажоритарників Львівщини за рік роботи Верховної Ради України. Пропонуємо Вашій увазі
основні тенденції законотворчої роботи депутатів від Львівщини, оцінку їх взаємодії з
виборцями та стан реалізації передвиборчих обіцянок.
Нагадаємо, що за результатами позачергових виборів до Верховної Ради восени 2014 року в
одномандатних мажоритарних округах Львівської області перемогу здобули 5 висуванців
Блоку Петра Порошенка (Оксана Юринець, Ярослав і Богдан Дубневичі, Тарас Батенко,
Андрій Кіт), по одному висуванцю від «Народного Фронту» (Михайло Бондар) та
«Самопомочі» (Ірина Подоляк) і 5 самовисуванців (Дмитро Добродомов, Богдан
Матківський, Володимир Парасюк, Олег Мусій, Андрій Лопушанський).
27 листопада 2015 року завершився рік, як народні депутати Верховної Ради України VIII
скликання набули своїх повноважень. В умовах зовнішньої військової агресії та критичної
необхідності проводити швидкі та радикальні законодавчі реформи Верховна Рада VIII
скликання працювала інтенсивніше, ніж попередній склад законодавчого органу. У період з
27 листопада 2014 р. по 27 листопада 2015 р. український Парламент збирався на засідання
впродовж 89 робочих пленарних днів, у той час, як Парламент попереднього скликання за
аналогічний період провів у сесійній залі меншу кількість часу – 78 пленарних днів. За рік
роботи у чинному Парламенті було зареєстровано більше 4780 законопроектів і проектів
постанов, що перевищує аналогічну кількість проектів постанов і законів, зареєстрованих у
перший рік роботи Верховної Ради попереднього скликання.
Протягом першого року роботи Верховної Ради VIII скликання народні депутати, обрані в
мажоритарних округах Львівщини, долучилися до розробки 243 законодавчих ініціатив з
4745 зареєстрованих за цей час в парламенті. Таким чином за участі львівських
мажоритарників у ВРУ було підготовлено трохи більше 5% усіх законопроектів.
Найактивнішим законотворцем Львівщини протягом року роботи парламенту виявився
Володимир Парасюк, який став співавтором 51 законодавчих ініціатив, з яких 42 проектів
законів та 9 проектів постанов. Дещо менше, по 45 законопроектів зареєстрували Оксана
Юринець (36 законів та 9 постанов) та Дмитро Добродомов (34 законопроектів і 12 проектів
постанов). Найменш активними були Андрій Лопушанськй та Андрій Кіт, які долучилися до
розробки 11 та 13 проектів законодавчих актів відповідно. Однак серед усіх 243
законопроектів, які були зареєстровані депутатами-мажоритарниками Львівщини, лише 34
документа було розроблено ними індивідуально. Так, найбільше самостійних ініціатив
виявилося в Ярослава Дубневича — індивідуально він зареєстрував 13 проектів постанов,
Тарас Батенко та Володимир Парасюк зареєстрували по 7 самостійних документів, у Олега
Мусія таких три, Андрія Лопушанського — 2, та по одному в Богдана Матківського та
Оксани Юринець. Немає жодного самостійно розробленого проекту законодавчого акту у
Дмитра Добродомова, Михайла Бондара, Ірина Подоляк, Андрія Кота та Богдана Дубневича
(див. Таблицю).

Активність законотворчої діяльності депутатів
ПІБ депутата

Загальна
кількість Проекти Проекти
Подані Нові
проектів Законів Постанов самостійно закони

Набрали
чинності

Володимир Парасюк

51

42

9

7

6

6

Оксана Юринець

45

36

9

1

6

7

Дмитро Добродомов

45

34

11

0

2

6

Ярослав Дубневич

40

26

14

13

1

4

Олег Мусій

37

33

4

3

3

3

Ірина Подоляк

28

23

5

0

6

3

Михайло Бондар

21

18

3

0

3

3

Богдан Дубневич

20

15

5

0

1

2

Тарас Батенко

19

14

5

7

1

4

Богдан Матківський

19

16

3

1

0

2

Андрій Кіт

13

10

3

0

0

0

Андрій Лопушанський

11

10

1

2

0

0

Більшість ініційованих депутатами проектів законів містять лише певні поправки щодо
внесення змін до деяких законодавчих актів України. Натомість, лише невелика кількість
ініційованих документів містить проект нового закону. Над такими документами найбільше
працювали Ірина Подоляк, Оксана Юринець та Володимир Парасюк.
Однак, тільки незначна кількість ініційованих депутатами документів встигла потрапити до
порядку денного і була розглянута та підтримана на пленарних засіданнях парламенту. Так, з
усіх законотворчих ініціатив, співавторами яких стали львівські мажоритарники, набули
чинності лише 33 документи, серед яких 17 законів та 16 постанов (див. Таблицю).
Формальний коефіцієнт корисної дії законотворчої роботи львівських депутатівмажоритарників за цей період склав 13,5%, тоді як у депутатів-мажоритарників Львівщини
попереднього скликання цей показник був меншим. Очевидно, це є наслідком зміни
конфігурації політичного впливу у новому парламенті і приналежності більшості депутатів
Львівщини до парламентської коаліції.
Одним з показників згуртованості й ефективності депутатів у захисті та просування інтересів
виборців Львівщини є їх спільна робота над підготовкою проектів нормативно-правових
актів. Протягом року в парламенті було зареєстровано 54 законодавчих ініціативи, до
розробки яких одночасно долучалися двоє і більше депутатів з Львівської області.
Найбільше згуртував народних обранців Львівщини Проект Закону про внесення змін до
статті 124 Конституції України (щодо визнання положень Римського статуту). Свої підписи
під документом поставили десять депутатів-мажоритарників (не долучилися Тарас Батенко і
Михайло Бондар). В цілому ж до авторського колективу законопроекту увійшло аж 155
народних обранців, тому не підстав говорити, що львівські мажоритарники скоординовано й
самостійно працювали над документом. Законопроект розроблено з метою створення
конституційних передумов для визнання державою Україна юрисдикції Міжнародного
кримінального суду на умовах, передбачених Римським статутом Міжнародного
кримінального суду.
Вісім народних депутатів-мажоритарників Львівщини (за винятком Тараса Батенка, Михайла
Бондара, Богдана Матківського та Ірини Подоляк) в жовтні 2015 року долучилися до

підготовки законопроекту про внесення змін до підрозділу 5 розділу ХХ "Перехідні
положення" Податкового кодексу України щодо стимулювання розвитку ринку вживаних
транспортних засобів. Завдання законопроекту полягає у збільшенні надходжень до
державного бюджету за рахунок детінізації автомобільної галузі. Законопроектом
пропонується внести зміни до Податкового кодексу України та тимчасово з 1 січня 2016 року
до 31 грудня 2017 року знизити ставки акцизного збору на транспортні засоби, що були у
використанні.
До цього спроби законодавчо врегулювати проблему користування транспортними засобами
з іноземною реєстрацією у прикордонній зоні робилися п’ятьма мажоритарниками
Львівщини (Оксана Юринець, Богдан і Ярослав Дубневичі, Володимир Парасюк, Андрій Кіт)
вже двічі. В грудні 2014 року було зареєстровано законопроект про внесення змін до
Митного кодексу України щодо встановлення строків транзитних перевезень для
автомобільного транспорту. І в травні 2015 року зареєстровано законопроект про внесення
змін до статті 380 Митного кодексу України щодо тимчасового ввезення автомобілів. Обидва
проекти законодавчих актів передбачали збільшити норму щодо строку транзитних
перевезень – з 5 до 30 діб.
Рівно половина депутатів Львівщини долучилися до розробки Проекту Постанови про
звільнення Володимира Демчишина з посади Міністра енергетики та вугільної
промисловості України. Свої підписи під проектом документу поставили Дмитро
Добродомов, Михайло Бондар, Богдан Матківський, Тарас Батенко, Олег Мусій та Андрій
Кіт.
Одним з кількох проектів документів, для підготовки якого депутати від Львівщини доклали
спільні й скоординовані зусилля став законопроект про внесення змін до Закону України
"Про гуманітарну допомогу" – щодо запровадження спрощеної процедури визнання вантажів
(товарів), коштів, гуманітарною допомогою. Співавторами проекту нормативного акту стали
мажоритарники Львівщини Ірина Подоляк, Оксана Юринець, Богдан і Ярослав Дубневичі,
Володимир Парасюк.
Іншою спільною й скоординованою законодавчою ініціативою депутатів Львівщини (Оксана
Юринець, Ярослав Дубневичі, Володимир Парасюк та Андрій Кіт) став законопроект про
внесення змін до Податкового кодексу України (щодо підтримки неприбуткових
організацій). Авторами пропонується запровадити механізм перерахування на користь
неприбуткової організації частини податку з доходів фізичних осіб, що сплачена платником
податку за звітний рік.
Ще одним документом до підготовки якого одночасно долучилося 5 мажоритарників
Львівщини (Михайло Бондар, Богдан Матківський, Дмитро Добродомов, Володимир
Парасюк та Олег Мусій) став проект закону про внесення змін до Закону України "Про
Державний бюджет України на 2015 рік" щодо державної підтримки вугільної галузі.
Ініціатори запропонували збільшити видатки Міненерговугілля за бюджетною програмою
«Державна підтримка вугледобувних підприємств на часткове покриття витрат із
собівартості готової товарної вугільної продукції» на 841 366 тис. грн. та поновити
бюджетну програму «Державна підтримка будівництва вугле- та торфодобувних
підприємств, технічне переоснащення зазначених підприємств» на суму 1001 000,0 тис.
гривень.
В цілому аналіз законопроектної роботи львівських мажоритарників протягом першого року
роботи Верховної Ради вказує на відсутність в парламенті скоординованого львівського лобі.
Народні депутати Львівщини епізодично і не системно взаємодіють між собою в
законопроектній діяльності. В розрізі персональної взаємодії мажоритарників Львівщини
найбільше прослідковується спільність позицій в законотворчій роботі Дмитра Добродомова,

Богдана Матківського і Олег Мусія. Також активно взаємодіють в законотворчій роботі
Ярослав Дубневич та Оксана Юринець.
Загалом за перший рік роботи Парламентом VIII скликання було розглянуто майже третину
(28%) від усіх зареєстрованих законопроектів та проектів постанов Верховної Ради України,
а саме 1344 нормативні акти. Були результативно проголосовані та стали законами 765
законодавчих ініціатив, що складає 16% від загальної кількості зареєстрованих в Парламенті
проектів нормативних документів і 57% від числа розглянутих в Раді за цей час
законопроектів. З усіх 765 прийнятих документів 597 (78%) було ініційовано депутатами,
110 (14%) – Кабінетом Міністрів і 58 (8%) – Президентом. Враховуючи співвідношення
кількості ініційованих кожним із суб’єктів права законодавчої ініціативи законопроектів і
кількості результативно проголосованих проектів законодавчих актів, Президент є
найпродуктивнішим в законотворчому процесі. Так 85% законодавчих ініціатив Президента
(58 з 68 документів) внесених до Парламенту – були підтримані депутатами і стали
Законами.
Найбільш завантаженими роботою над законопроектами протягом першого року роботи
Верховної Ради були чотири комітети – Комітет з питань податкової та митної політики,
Комітет з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого
самоврядування, Комітет з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності і
Комітет з питань правової політики та правосуддя. Мажоритарники Львівщини не входять до
жодного з цих комітетів. Тоді як найменше роботи з розгляду та удосконалення
законопроектів в депутатів, що входять до Комітету з питань інформатизації та зв'язку,
Комітету з питань європейської інтеграції (43 законопроекти) і Комітету з питань
запобігання і протидії корупції (48 законопроектів).
У розрізі середніх показників відвідуваності пленарних засідань членами депутатських
фракцій та груп найбільш дисциплінованими є фракції «Народний Фронт» (показник
відвідуваності – 87%) та «Самопоміч» (85%). Найменш активно відвідували пленарні
засідання Верховної Ради України представники фракції «Опозиційний блок» (68%) та члени
депутатської групи «Партія відродження» (67%). В усіх без виключення пленарних
засіданнях парламенту взяли участь всього 9 народних депутатів України, четверо з них –
мажоритарники (І. Гузь, В. Развадовський, І. Артюшенко, А. Ільюк).
Результати аналізу законодавчої активності народних обранців у гендерному розрізі свідчать,
що жінки-депутатки значно активніші за чоловіків у написанні законопроектів та
виголошенні виступів у залі парламенту. Так, у середньому на одну депутатку припадає 46
законопроектів та 24 виступи, у той час як у середньому один чоловік-депутата демонструє
значно скромніший відповідний показник - 30 законопроектів і 17 виступів.
Законодавчі ініціативи, які набули чинності:
№

Закон/
постанова

1.

з

2.

з

3.

з

4.

з

5.

з

Назва законопроекту

Автор

Проект Закону про внесення змін до статті 91 Бюджетного кодексу
України щодо співфінансування доріг державного значення

Ярослав
Дубневич

Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо
співфінансування доріг державного значення
Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про засади
запобігання і протидії корупції" (щодо декларантів, що перебувають
на військовій службі)
Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо посилення прозорості видобувних галузей в Україні

Ярослав
Дубневич
Михайло Бондар,
Матківський
Богдан
Тарас Батенко

Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо
посилення прозорості у сфері відносин власності з метою запобігання
корупції

Дмитро
Добродомов
,Володимир
Парасюк

6.

7.

з

з

8.

з

9.

з

10.

з

11.

з

12.

13.

з

з

14.

з
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Проект Закону про внесення змін до додатка № 3 до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2015 рік" щодо державної
підтримки вугільної галузі
Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про
електроенергетику" щодо особливостей регулювання відносин у
сфері енергетики на території проведення антитерористичної
операції
Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України
(щодо створення сприятливих умов для надання освітніх послуг
дошкільними та загальноосвітніми навчальними закладами
недержавної форми власності)
Проект Закону про внесення зміни до Податкового кодексу України
щодо звільнення від оподаткування деяких лікарських засобів та
медичних виробів
Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів
України (щодо забезпечення своєчасного доступу пацієнтів до
необхідних лікарських засобів та медичних виробів шляхом
здійснення державних закупівель із залученням спеціалізованих
організацій, які здійснюють закупівлі)
Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо запобігання і протидії політичній корупції

Михайло Бондар

Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України
(щодо оподаткування неприбуткових організацій)

Оксана
Юринець,
Володимир
Парасюк
Володимир
Парасюк

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо посилення відповідальності за порушення
встановлених законом гарантій працівникам, призваним на військову
службу
Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо забезпечення діяльності Національного
антикорупційного бюро та Національного агентства з питань
запобігання корупції
Проект Закону про внесення змін до пункту 3 розділу VIII
"Прикінцеві положення" Закону України "Про забезпечення
реалізації житлових прав мешканців гуртожитків" (щодо
продовження строку мораторію на відчуження гуртожитків)
Проект Закону про внесення змін до деяких законів України (щодо
волонтерської діяльності)
Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про
особливості державного регулювання діяльності суб'єктів
підприємницької діяльності, пов'язаної з реалізацією та експортом
лісоматеріалів" (щодо мораторію на експорт лісо- та пиломатеріалів у
необробленому вигляді)
Проект Постанови про Звернення Верховної Ради України до державпартнерів (демократичних держав світу) та міжнародних організацій
щодо намірів проведення незаконних виборів в окремих районах
Донецької та Луганської областей
Проект Постанови про проект Закону України про внесення змін до
Бюджетного кодексу України щодо реалізації рекомендації, наданої в
рамках виконання Плану дій щодо лібералізації ЄС візового режиму
для України, стосовно забезпечення функціонування Національного
агентства України з питань виявлення, розшуку та управління
активами, одержаними від корупційних та інших злочинів
Проект Постанови про Звернення до інституцій та держав-членів
Європейського Союзу щодо виконання Плану дій з лібералізації ЄС
візового режиму для України
Проект Постанови про Рекомендації парламентських слухань на
тему: "Перспективи запровадження Європейським Союзом
безвізового режиму для громадян України"
Проект Постанови про запровадження персональних санкцій проти
осіб, відповідальних за незаконне ув'язнення в Російській Федерації
народного депутата України, члена Постійної делегації у
Парламентській Асамблеї Ради Європи Надії Савченко

Михайло Бондар

Володимир
Парасюк
Олег Мусій
Олег Мусій

Дмитро
Добродомов

Дмитро
Добродомов,
Володимир
Парасюк
Тарас Батенко

Володимир
Парасюк
Дмитро
Добродомов,
Матківський
Богдан,Олег
Мусій
Оксана Юринець

Богдан Дубневич

Оксана Юринець
Оксана Юринець
Дмитро
Добродомов
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Проект Постанови про Звернення Верховної Ради України до
Президента Російської Федерації про необхідність дотримання
Комплексу заходів щодо виконання Мінських угод та звільнення
незаконно утримуваного народного депутата України VIII скликання
Надії Савченко
Проект Постанови про Звернення Верховної Ради України до
Генеральних штатів (Парламенту) Королівства Нідерланди щодо
ситуації навколо повернення до України музейних цінностей
Проект Постанови про прийняття за основу проекту Закону України
про внесення зміни до статті 87 Бюджетного кодексу України

26.

п

Проект Постанови про проведення парламентських слухань на тему:
"Сімейна політика України - цілі та завдання" (17 червня 2015 року)

Ірина Подоляк

п
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Проект Постанови про проведення парламентських слухань на тему:
"Перспективи запровадження Європейським Союзом безвізового
режиму для громадян України" (15 квітня 2015 року)
Проект Постанови про направлення депутатського запиту народного
депутата України Батенка Т.І. Президенту України (щодо присвоєння
звання Героя України Мирославу Симчичу)
Проект Постанови про відзначення пам'ятних дат і ювілеїв у 2015
році
Проект Постанови про Звернення до Європейського Парламенту,
Парламентської асамблеї Ради Європи, національних парламентів
країн-членів ЄС, США, Канади, Японії та Австралії щодо масового
розстрілу людей під Волновахою в Україні
Проект Постанови про проект Закону України про внесення змін до
Повітряного кодексу України (щодо суб'єктів державної авіації)

Оксана Юринець

27.

Проект Постанови про відзначення 200-річчя з дня народження
Михайла Вербицького (4 березня 2015 року)
Проект Постанови про направлення на повторне друге читання
проекту Закону України про внесення змін до деяких законодавчих
актів України щодо реформування системи управління
автомобільними дорогами загального користування

Тарас Батенко,
Оксана Юринець
Ярослав
Дубневич
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Дмитро
Добродомов

Ірина Подоляк
Богдан Дубневич

Тарас Батенко
Ірина Подоляк
Оксана Юринець

Ярослав
Дубневич

Рівень персональної взаємодії в законовторчій роботі
мажоритарниками Львівщини (% спільних законопроектів)
Бате
нко
Батенко

Бон
дар

Доброд
омов

Дубнев
ич Б.

2%

9%
4%

між

депутатами-

Кіт

Лопушан
ський

Матків
ський

Му
сій

Пара
сюк

Подо
ляк

Юри
нець

0%

Дубн
евич
Я.
2%

4%

2%

7%

7%

4%

0%

2%

0%

0%

2%

0%

9%

4%

6%

0%

0%

4%

4%

6%

7%

20%

19%

7%

17%

13%

9%

7%

2%

22
%
4%

7%

4%

11%

15%

7%

2%

6%

13%

6%

20%

4%

4%

6%

11%

4%

15%

2%

4%

4%

2%

4%

19
%

6%

2%

2%

9%

2%

6%

6%

17%

Бондар

2%

Добродо
мов
Дубневи
ч Б.
Дубневи
ч Я.
Кіт

9%

4%

0%

0%

4%

2%

0%

4%

13%

4%

2%

6%

9%

15%

Лопушан
ський
Матківс
ький
Мусій

2%

0%

7%

7%

7%

4%

7%

9%

20%

2%

2%

4%

2%

7%

4%

22%

4%

6%

6%

4%

19%

Парасюк

4%

6%

19%

7%

13%

11%

4%

6%

9%

Подоляк

0%

0%

7%

4%

6%

4%

2%

2%

2%

6%

Юринец
ь

2%

0%

17%

11%

20%

15%

4%

2%

6%

17%

11%
11%

Батенко Тарас Іванович
фракція партії «Блок Петра Порошенка»
Тарас Батенко обраний у 123 одномандатному виборчому окрузі (центр –
м. Перемишляни), що охоплює Золочівський, Миколаївський й Перемишлянський райони
та місто Новий Розділ Львівсьокї області. Кандидат здобув перемогу з результатом
53 671 голос (або 50,89% від загальної кількості виборців, що взяли участь у
голосуванні). На виборах балотувався від партії «Блок Петра Порошенка» та після
перемоги увійшов до складу однойменної фракції. Депутат є головою підкомітету з
питань нафтової, нафтотранспортної галузі та нафтопродуктозабезпечення
Комітету ВРУ з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та
ядерної безпеки. Це перша каденція народного депутата.

За рік роботи у Верховній Раді Тарас Батенко взяв участь у розробці 19 проектів нормативноправових актів, з них – 14 законопроектів і 5 проектів постанов. З них чинними документами
стали: 1) проект закону щодо продовження строку мораторію на відчуження гуртожитків,
2) проект закону щодо посилення прозорості видобувних галузей в Україні, 3) проект
постанови про відзначення 200-річчя з дня народження Михайла Вербицького (4 березня
2015 року) та 4) проект постанови щодо присвоєння звання Героя України Мирославу
Симчичу. Інші зареєстровані документи знаходиться на різних стадіях розгляду (частина
надана для ознайомлення, інша відкликана, решта знаходиться в опрацюванні комітетами).
Народний депутат достатньо активно займався законотворчою діяльністю за своїм
парламентським профілем. 5 законопроектів безпосередньо відносяться до сфери паливноенергетичного комплексу (щодо заборони на обмеження або припинення постачання
електричної та теплової енергії; щодо стимулювання видобутку природного газу в Україні та
створення сприятливих умов для залучення інвестицій у газовидобувну галузь; щодо
підтримки державних вугледобувних підприємств; щодо стимулювання внутрішнього
видобутку вуглеводнів; щодо посилення прозорості видобувних галузей в Україні). Останній
документ був прийнятий та наразі проводиться аналіз його застосування. Такі напрацювання
депутата можна розцінювати як спробу виконання одного з пунктів передвиборчої програми
кандидата (забезпечення енергетичної незалежності). Проте, це єдиний результат
законодавчої діяльності народного депутата, який можна записати йому в актив. Інші
законодавчі ініціативи – це, як правило, внесення змін до діючих нормативно-правових актів
із соціальної та гуманітарної сфери, які не мають системного характеру.
Тарас Батенко, на відміну від інших мажоритарників, веде самостійну законотворчу
діяльність. Більше третини законодавчих ініціатив він розробив особисто, до розробки інших
долучався у складі авторського колективу (від 3 до 26 депутатів). У цій співпраці не
прослідковується якихось постійних партнерів, проте найчастіше це львівські
мажоритарники – Дмитро Добродомов, Богдан Матківський і Олег Мусій.
Серед інших форм депутатської діяльності можна згадати скерування 39 запитів. Серед них є
запити, що стосуються роботи депутата у комітеті (щодо зобов’язання суб’єктів
господарської діяльності з постачання теплової енергії до безкоштовного встановлення
засобів квартирного обліку теплової енергії), а також - загальних питань (щодо створення
державного історико-культурного заповідника в селі Стільське Миколаївського району
Львівської області; щодо кількості та стану стародруків та рідкісних видань, які мають
унікальну цінність і є невід'ємною частиною української та всесвітньої науково-культурної
спадщини та потребують невідкладної реставрації та консервації, щодо необхідності
підвищення якості та доступності медичних послуг). Частина запитів депутата стосується і
безпосередньо вирішення проблем округу. Наприклад, з приводу загрозливої екологічної
ситуації, яка склалася на території міста Новий Розділ та прилеглих до нього сіл Львівської
області внаслідок діяльності Роздільського Державного гірничо-хімічного підприємства
«Сірка»; щодо незаконного заволодіння ТОВ «Айпіє-Л» майном інвесторів Торговельного
центру «Надія», який знаходиться у місті Золочів; щодо невиконання інвестиційних угод
ПАТ «Миколаївцемент», які спрямовані на розвиток інфраструктури та покращення

соціально-культурних та інженерно-технічних об'єктів Миколаївського району; щодо
бездіяльності працівників Миколаївського районного відділення ГУМВС України в
Львівській області в проведенні досудового розслідування в кримінальному провадженні
№1214140250000844, розпочате 18 липня 2014 року за фактом самовільного захоплення та
забудови прибережної захисної смуги водного об'єкта «Задорожнє» Миколаївського району
Львівської області.
Депутат також підготував одну поправку, яка була відхилена, та двічі виступав у сесійній
залі. За даними письмової реєстрації відвідуваність народного депутата становить 78,44%.
Тарас Батенко пропустив з невідомих причин 25 з 116 пленарних засідань. В той же час, він
пропустив 6 з 21 засідання профільного комітету, що свідчить про недостатню
дисциплінованість народного обранця.
Результати порівняння законодавчої діяльності Тарас Батенка та передвиборчої програми
кандидата показують, що остання не виконується. Крім загальних, глобальних й масштабних
проблем, які не можуть бути виконані та складно піддаються оцінці з погляду індивідуальної
депутатської діяльності, блок вузькоспеціалізованих проблем округу також не отримав свого
відображення у законодавчій діяльності народного депутата. Єдиною спробою виконання
передвиборної програми можна вважати пункт «забезпечення енергетичної незалежності» за
допомогою підготовки ряду законопроектів, які наразі не набули чинності. Спробою
впровадження механізму контролю виборців за народними обранцями була розробка проекту
Закону «про відкликання народного депутата України», проте вона отримала негативний
висновок профільного комітету.

Бондар Михайло Леонтійович
фракція політичної партії «Народний фронт»
Виборчий округ №119 – один з найбільших у Львівській області, адже охоплює майже
чотири райони: Бродівський, Буський, Радехівський і частину Кам’янко-Бузького.
Досить неочікувано перемогу у цьому окрузі здобув Михайло Бондар («Народний
Фронт»). За нього проголосували 28 115 виборців (26.36%). Такому результату
сприяли військові заслуги кандидата, а також підтримка виборцями партії
«Народний Фронт» та падіння рейтингу «Свободи», для якої Бродівщина завжди
була базовим регіоном. До депутатства Михайло Бондар був представником
«Самооборони Майдану», професійний військовий, командир відділення Першого
батальйону оперативного призначення Нацгвардії ім. Кульчицького, воював в зоні
АТО. Це перша каденція народного депутата.

В період своєї роботи у Верховній Раді депутат зареєстрував 21 проект нормативноправового акту, з яких – 18 законопроектів та 3 проекти постанов. Оскільки Михайло Бондар
є головою підкомітету з питань вугільної промисловості Комітету ВРУ з питань паливноенергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки, то більшість поданих
законопроектів стосуються саме цієї тематики. Депутат був долучений до роботи над усіма
законодавчими ініціативи лише як співавтор, жодного індивідуального законопроекту
Михайло Бондар не подав.
Законопроектом №2182 про внесення змін до Закону України «Про електроенергетику»
щодо особливостей регулювання відносин у сфері енергетики на території, де органи
державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої
повноваження, передбачено надання повноважень Кабміну встановлювати особливості
регулювання правових, економічних та організаційних відносин, пов'язаних з продажем
електричної енергії з оптового ринку електричної енергії України на територію, де органи
державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої
повноваження, а також відносин, пов'язаних з виробництвом, передачею, розподілом,
постачанням, купівлею, продажем і використанням електроенергії. Під час виступу у ВРУ
Бондар також презентував проект Закону України про внесення змін до Гірничого закону
України щодо уточнення порядку компенсації за оплату комунальних послуг (№1634 від
25.12.2014). Законодавча ініціатива спрямована на забезпечення однакового рівня
соціального захисту для однієї і тієї ж самої категорії шахтарів, які проживають у будинках із
різними видами тепло-забезпечення.
Разом з депутатом Ігорем Гузем в листопаді Михайло Бондар подав законопроект (№3482),
яким передбачається збільшення видатків Міненерговугілля за бюджетною програмою
«Державна підтримка вугледобувних підприємств на часткове покриття витрат із
собівартості готової товарної вугільної продукції» на 841 366,0 тис. гривень задля своєчасної
та повної виплати зарплати працівникам державних вугледобувних підприємств на
законодавчо встановленому рівні, створення безпечних умов праці вугледобувних
підприємств шляхом. Наразі даний проект передано комітетам для опрацювання.
Три законопроекти - про внесення змін до Закону України «Про електроенергетику» щодо
особливостей регулювання відносин у сфері енергетики на території проведення
антитерористичної операції, про внесення змін до додатка № 3 до Закону України «Про
Державний бюджет України на 2015 рік» щодо державної підтримки вугільної галузі та про
внесення змін до Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» (щодо
декларантів, що перебувають на військовій службі) – стали чинними актами. Депутат також
вніс 19 поправок до трьох законопроектів, які розглядалися у Парламенті, 14 з яких були
враховані (про внесення змін до Гірничого закону та Закону про державну службу).
Народний обранець зареєстрував також 14 запитів. 8 з них скеровано керівникам міністерств
і відомств, ще 6 – до Кабміну. Тематично лише два депутатські запити – щодо аварійного
стану дороги національного значення Львів-Радехів-Луцьк та щодо внесення в перелік
першочергових об'єктів на 2016 рік, на яких передбачається виконувати ремонтно-будівельні

роботи дорогу Броди-Червоноград (Т-14-10 загальною протяжністю 81,1 км.) – стосуються
проблем 119-го округу. Разом з тим, депутат звертався щодо належного фінансування
вугільної галузі при формуванні Державного бюджету на 2016 рік з урахуванням пропозицій
Міненерговугілля. В листопаді депутат звертався до міністерства оборони України щодо
проведення службової перевірки щодо правомірності рішення Міжвідомчої комісії
Державної служби України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної
операції «Про надання статусу учасника бойових дій військовому комісару Анклевичу
Ярославу Михайловичу» за супроводження волонтерської допомоги на схід.
Михайло Бондар досить дисциплінований депутат. Всього за рік роботи він з невідомих
причин пропустив лише 5 засідання Ради (з 116) та 1 засідання комітету (з 21). За рік роботи
депутат мав 13 виступів (серед яких один виступ з трибуни для представлення проекту
закону про внесення змін до гірничого Закону, 5 – висловлення позиції щодо законопроектів,
а 7 – передача слова іншим депутатам).
У своїй передвиборчій програмі Михайло Бондар не акцентує увагу на проблемах округу, які
планує вирішити як народний депутат. Сам документ є модифікацією всеукраїнської
програми партії «Народний Фронт» та містить основні шість блоків, що презентують сфери,
пріоритетні для політичної сили – безпека, політичний та економічний розвиток,
енергоефективність, соціальний захист і гуманітарний розвиток. Останній розділ програми
кандидата, який би мав містити пропозиції щодо роботи депутата в окрузі, містить лише
загальні тези, а тому важко піддається оцінці.
Депутат рідко інформує виборців про свою роботу в окрузі чи Парламенті через соціальні
мережі.

Добродомов Дмитро Євгенович
позафракційний
Обраний по виборчому окрузі №115 (Сихівський район, частина
Личаківського району міста Львова). За Дмитра Добродомова
проголосувало 45936 львів’ян, що становить 42,5% усіх виборців, які
взяли участь у голосуванні. Депутат є секретарем Комітету Верховної
Ради України з питань запобігання і протидії корупції. Це перша
каденція народного депутата. Після обрання Добродомов приєднався до
фракції «Блок Петра Порошенка», проте вийшов з неї у липні 2015. Є
лідером партії «Громадський рух «Народний контроль».
Народний депутат Дмитро Добродомов став співавтором 34 проектів законів та 11 проектів
постанов. Дві постанови, які стосуються особистості Надії Савченко та чотири проекти
законів, були підтримані депутатами. Три з них стосуються безпосередньої роботи депутата
в комітеті (№ 1660-д – щодо забезпечення діяльності Національного антикорупційного бюро
та Національного агентства з питань запобігання корупції; № 2123а – щодо запобігання і
протидії політичній корупції; № 2423 – щодо посилення прозорості у сфері відносин
власності з метою запобігання корупції), інший направлений на переорієнтацію експорту з
деревної сировини на продукцію більш широкого ступеня обробітку, створення більшої
доданої вартості на лісопродукцію. Всі законопроекти розроблялися у співавторстві з
іншими депутатами. Більшість з них стосуються питань боротьби з корупцією, що напряму
пов’язане із його роботою у комітеті з питань запобігання і протидії корупції.
З метою підвищення публічності та прозорості діяльності народних депутатів, за поданням, в
тому числі Дмитра Добродомова, у Верховній Раді був зареєстрований законопроект, який, з
поміж, іншого передбачає оприлюднення на офіційному веб-сайті Верховної Ради України:
інформації про розмір коштів на оренду житла і винайм готелю, що отримуються депутатами
України, а також інформації про отриману народним депутатом компенсацію витрат на
проїзд; кошторису ВРУ та його проекту; протоколів та стенограм засідань Погоджувальної
ради; повних текстів депутатських запитів. Також передбачається вільний доступ до
засідань комітетів Верховної Ради для журналістів, представників ЗМІ, а також право
здійснювати на відкритих засіданнях комітетів аудіо-, відеозапис, фотозйомку, пряму
трансляцію (у тому числі в мережі Інтернет) із засідання без спеціального дозволу.
Законопроект був прийнятий в першому читанні.
Депутат також є співавтором законопроекту про всеукраїнський референдум. На відміну від
більшості законопроектів, цей передбачає скасування чинного Закону України «Про
всеукраїнський референдум» та прийняття концептуально нового. Адже ряд положень
чинного на даний час Закону України «Про всеукраїнський референдум», які суперечать
Конституції України та створюють небезпеку скасування чи внесення змін до її положень у
неконституційний спосіб та, відповідно, – небезпеку знищення встановленого статтею 1
Конституції України демократичного політичного режиму та зміни існуючого
конституційного ладу в Україні у неконституційний спосіб.
Для покращення в Україні інвестиційного клімату та захисту прав інтелектуальної власності
на торговельні марки було зареєстровано проект Закону України «Про внесення змін до
деяких законодавчих актів України щодо правового забезпечення відкритості баз даних та
прозорості реєстраційних процедур». Законопроект спрямований на імплементацію
відповідних положень Угоди про асоціацію України з Європейським Союзом, адаптацію
законодавства України щодо відкритих баз даних та реєстраційних процедур до права ЄС.
Профільний комітет з питань правової політики та правосуддя пропонує прийняти цей
законопреокт за основу та доопрацювати до другого читання.
Разом з львів’янкою Оксаною Юринець та іншими депутатами Дмитро Добродомов є

співавтором проекту Постанови «Про утворення Тимчасової слідчої комісії з питань
перевірки фактів, викладених у Звіті Міжнародної дорадчої групи при Раді Європи від 31
березня 2015 року, що свідчать про перешкоджання вищими посадовими особами
об'єктивному та неупередженому розслідуванню злочинів, які були вчинені проти життя,
здоров'я та особистої недоторканості людини під час мирних акцій протестів у період з 21
листопада 2013 року по 22 лютого 2014 року». На думку авторів, ця комісія має дослідити
обставини, що містяться у звіті Міжнародної дорадчої групи при Раді Європи, у матеріалах
кримінальних проваджень, у звітах громадських організацій та у разі підтвердження фактів
перешкоджання об'єктивному, своєчасному та неупередженому розслідуванню подій на
Майдані, – оприлюднити такі факти для притягнення винних осіб до відповідальності.
Ще одним законопроектом, до написання якого долучився Дмитро Добродомов,
пропонується повернути виплату і заробітної плати, і пенсії особам, які згідно посадових
обов’язків відповідають за мобілізаційну роботу в місцевих державних адміністраціях. Адже
прийнятий 2 березня 2015 року ЗУ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо пенсійного забезпечення», яким скасована одночасна виплата пенсій на зарплат.
Заслуговує на увагу законопроект № 3247, авторського колективу депутатів Львівщини –
Добродомова Д., Мусія О., Антонищака А., Матківського Б., Парасюка В. про внесення змін
до Закону України «Про теплопостачання», яким пропонується надати споживачам право
вибору способу розрахунку за спожиту теплову енергію: за одноставковим чи двоставковим
тарифом. Це питання постійно актуалізують у Львові різні політичні партії, вимагаючи від
міської влади перейти з двоставкового тарифу за оплату за тепло на одноставковий, оскільки
в такому випадку жителі платитимуть безпосередньо за послугу. Разом з тим, є і ті, хто
вважає за доцільним залишитися на двоставковому тарифі, адже за цих умов оплата
розтягується на рік, що зменшує видатки у зимовий період. Тому, депутати пропонують
передати право вибору, за яким тарифом сплачувати за послугу, безпосередньо громадянам.
За рік своєї роботи у Верховній Раді депутат подав 51 депутатський запит. Тематика запитів
є досить різною. Так порушуються і загальні питання: порядок забезпечення житлом,
соціальними пільгами сімей загиблих військовослужбовців; додаткова освітня субвенція. Є і
ті, які напряму стосуються львів’ян чи їх частини: щодо з'ясування причин зміни умов
пільгового проїзду громадським транспортом у місті Львові та Львівській області; щодо
незаконного будівництва житлового будинку та самовільного захоплення земельної ділянки
за адресою вулиця Кондукторська, 16 у місті Львові; щодо проведення незалежного
професійного аудиту витрат бюджетних коштів у системі освіти міста Львова та Львівської
області. До генеральної прокуратури звертався депутат щодо вжиття невідкладних заходів
прокурорського реагування стосовно незаконної діяльності з виробництва асфальту
підприємствами товариствами з обмеженою відповідальністю «КОМПАНІЯ БІМ-1» та
«КОМПАНІЯ «К-ІНВЕСТ», що функціонують у місті Львові.
За час роботи в парламенті депутат пропустив 10 пленарних засідань (із 116) та 5 (з 39)
засідань профільного комітету. Дмитро Добродомов 5 раз виступав в Раді, з них двічі просив
передати слово колегам, решта – під час представлення та обговорення законопроектів. У
соцмережі facebook депутат досить часто інформує виборців про перебіг подій та роботу у
Верховній Раді, інформує виборців про зустрічі та оприлюднює проміжні звіти про свою
роботу у форматі, запропонованому проектом Rada Report Challenge.
Що стосується передвиборчої програми Дмитра Добродомова, то це радше звернення до
виборців округу з декларуванням принципів роботи майбутнього народного депутата. До
конкретних тез передвиборчої програми можна віднести лише обіцянки вирішувати
проблеми Сихівського округу (щоправда не деталізовано, які саме), сприяння самоорганізації
українців та прозорості і відповідальності влади усіх рівнів. Тож немає можливості
проаналізувати виконання депутатом своїх обов’язків перед виборцями.

Дубневич Богдан Васильович
фракція партії «Блок Петра Порошенка»
Обраний депутатом у 118 виборчому окрузі, який включає в себе частини двох районів
Львова (Личаківського та Шевченківського) та Пустомитівський район, який межує з
містом. Кандидат отримав підтримку 50 820 виборців (43 %) округу, з яких 37 339
голосів - від виборців Пустомитівського району. Богдан Дубневич вже вдруге
балотувався до Верховної Ради України, однак на виборах 2012 р. поступився
свободівцю Юрію Михальчишину, який був єдиним узгодженим кандидатом від
тодішньої опозиції. У 2014 році бізнесмен заручився підтримкою партії «Блок Петра
Порошенка». Є членом комітету ВРУ з питань бюджету.

За рік роботи у Парламенті Богдан Дубневич зареєстрував у співавторстві з іншими
депутатами 20 законопроектів. Серед них є п’ять проектів постанов (дві з яких підтримані
депутатами) та 15 проектів законів (жоден з яких не набув чинності). Разом з тим, депутат
подав більше 40 поправок, в більшій мірі до Бюджетного кодексу, значна частина яких були
враховані під час розгляду.
Проекти законів, які подані депутатом в основному пов’язані із роботою в комітеті та
питаннями бюджету. Наприклад, Богдан Дубневич разом з членами Комітету з питань
бюджету подали доопрацьований проект закону про внесення зміни до розділу VI
«Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного кодексу України щодо експерименту в
Одеській, Волинській та Львівській областях з фінансового забезпечення реконструкції,
поточного ремонту автомобільних доріг загального користування державного значення,
ініціатором якого був Президент (2315а-д). Цим проектом передбачається, що з 1 серпня
2015 року до 1 січня 2017 року запроваджується експеримент з фінансового забезпечення
реалізації таких заходів: у Волинській та Львівській областях – поточного ремонту
автомобільної дороги загального користування державного значення Львів-Радехів-Луцьк
(Н-17), ділянки Львів-Сколе автомобільної дороги загального користування державного
значення Київ-Чоп (на Будапешт через Львів, Мукачеве, Ужгород) (М-06) та автомобільної
дороги загального користування державного значення Сколе-Славське (Т-14-24). Крім того,
депутат реєстрував законопроект про внесення змін до Закону України «Про Державний
бюджет України на 2015 рік» щодо видатків Державного управління справами (№3191),
розгляд якого наразі відкладено та щодо збільшення соціальних та інших першочергових
видатків (№2481а). Останнім передбачено збільшити видатки державного бюджету на суму
29 млн. грн. за окремими бюджетними програмами Державного управління справами.
Серед раніше зареєстрованих проектів є проекти закону про внесення змін до статті 380
Митного кодексу України щодо тимчасового ввезення автомобілів (№2909) та про внесення
змін до Митного кодексу України щодо встановлення строків транзитних перевезень для
автомобільного транспорту. Дані проекти законів націлені на вирішення проблем жителів
прикордонних областей, які часто купують автомобілі з реєстрацією в іншій державі.
Депутатських запитів Богдан Дубневич зареєстрував більше, ніж законопроектів – 30.
Більшість запитів є індивідуальними та стосуються вирішення питань як всеукраїнського
рівня, так і безпосередньо жителів Львівщини. Наприклад, у співавторстві з іншими
депутатами з Львівщини звертався до прем'єр-міністра про додаткову освітню субвенцію,
про збільшення cоціальної норми споживання газу для населення під час опалювального
періоду, щодо розтрати коштів та зловживання службовим становищем керівництвом
Державного підприємства «Міжнародний аеропорт «Львів» імені Данила Галицького. До
фіскальної служби - щодо акцизних коштів у Львові та на Пустомитівщині. У запитах
депутат також звертався щодо вирішення проблем конкретних - щодо виділення коштів на
ремонт покрівлі житлового будинку №163 по вулиці Тр. Глинянський у місті Львові та про
завершення будівництва дошкільного навчального закладу по вулиці Новознесенська, 69 у
місті Львові; передачі житлового будинку №163 по вулиці Тракт Глинянський у власність
територіальної громади міста Львова. До різних суб’єктів звернення депутат направив три
запити щодо провадження електронного урядування та забезпечення належної співпраці усіх

суміжних відомств (служб), які задіяні у процесі надання статусу учасника бойових дій та
надання соціальних та матеріальних пільг.
Відвідуваність депутатом пленарних засідань Верховної Ради складає 85 %, адже за даними
письмової реєстрації з 116 пленарних засідань депутат був присутній на 99, а з невідомих
причин пропустив 17. Разом з тим, Богдан Дубневич пропустив лише одне з 33 засідань
профільного комітету (Комітет з питань бюджету).
За час свого депутатства, Богдан Дубневич мав чотири виступи на засіданнях Верховної
Ради, де звертав увагу на необхідність забезпечення учасників АТО автомобільною
технікою, а також на недосконалість постанови про доплату за підбиті танки, кораблі та
літаки.
Депутат поки не зареєстрував жодного законопроекту, який би був націлений на виконання
безпосередньо передвиборної програми, зокрема на законодавче забезпечення «становлення
нової боєздатної української армії, що готова дати відсіч російському агресору; захисту та
розвитку української мови; відродження національного виробництва; підтримку сільського
господарства; будівництва шкіл, дитячих садочків і Народних домів». Натомість депутат
зосередився на виконанні «виборчих зобов’язань» кандидата, які укладав з територіальними
громадами сіл Пустомитівщини і позиціонував це як додаток до програми кандидата у
депутати ВРУ. Зокрема, тоді Богдан Дубневич обіцяв різні блага у разі обрання його
депутатом ВРУ (облаштування дитячих майданчиків, ремонт народного дому, перекриття
церкви, оновлення каналізації, сприяння місцевим футбольним клубам). Тож наразі через
благодійну організацію «Фонд Братів Дубневичів» депутат виділяє кошти на виконання цих
зобов’язань.
Через соцмережі депутат інформує про проведені засідання бюджетного комітету, анонсує
події в окрузі, де буде присутній особисто а також інформацію про прийом громадян,
інформує про стан ремонту доріг в межах Пустомитівського району.

Дубневич Ярослав Васильович
фракція Партії «Блок Петра Порошенка»
Обраний у виборчому окрузі №120, до якого входять Городоцький, Мостиський та
частина Самбірського району. Кандидат отримав підтримку 67 797 виборців, що
становить 60,01% виборців, які взяли участь у голосуванні. Був депутатом Верховної
Ради попереднього, VII скликання, отримавши перемогу у цьому ж окрузі. Під час
виборів 2014 р. Дубневич балотувався від «Блоку Петра Порошенка».

За рік роботи депутатом VIII скликання Ярослав Дубневич долучився до
розробки 40 законодавчих ініціатив, з яких 14 проектів постанов (із яких
13 подані самостійно), решта – проекти законів. Усі законопроекти подані у співавторстві та
переважно відповідають профілю займаної депутатом посади голови комітету ВРУ з питань
транспорту.
Депутат є співавтором законопроектів щодо співфінансування доріг державного значення
(№2874 та №2875), які були підтримані у Верховній Раді. Шляхом внесення змін до ЗУ «Про
автомобільні дороги» та «Про місцеве самоврядування в Україні» запроваджено механізм
участі місцевих громад і органів місцевого самоврядування в фінансуванні ремонту та
реконструкції системи доріг державного значення, які знаходяться на території таких громад.
Змінами до Бюджетного кодексу надано можливість включати до видаткової частини
місцевих бюджетів витрати, пов’язані із співфінансуванням реконструкції та ремонту
відповідних доріг. Законопроектами №2724 та №2725 (щодо створення Державного
дорожнього фонду) пропонується забезпечити фінансування ремонтно-будівельних робіт на
дорогах загального користування шляхом виокремлення джерел фінансування дорожнього
господарства в окремий Державний дорожній фонд у складі спеціального фонду Державного
бюджету України та створення додаткових джерел фінансування дорожнього господарства
шляхом залучення інвестицій.
Окрім автомобільного транспорту, були зареєстровані законопроекти щодо сприяння
розвитку судноплавства в Україні (№2712 та №2713), прийнята постанова про прийняття за
основу проекту Закону України про внесення змін до Повітряного кодексу України (щодо
суб’єктів державної авіації).
Зареєстровані законопроекти №2378а, 3151 полягають у намаганні вирішити актуальні для
Львова питання впровадження безготівкової оплати вартості проїзду в місцевому
пасажирському транспорті. Зважаючи на те, що діючими нормативно-правовими актами дані
питання не врегульовані, пропонується створити законодавчі підстави для запровадження
єдиного квитка на міські автобусні перевезення, здійсненні взаєморозрахунків з
перевізниками, виходячи з встановленої вартості за один км перевезення, а саме за фактичне
виконання перевізниками обсягів роботи з перевезення (згідно даних геонавігаторів,
встановлених у салонах автобусів, що надходять у централізований диспетчерський пункт), а
також уможливлення запровадження багаторівневої тарифної сітки на перевезення.
Разом з іншими депутатами Львівщини Ярослав Дубневич вніс законопроект «про внесення
змін до статті 380 Митного кодексу України щодо тимчасового ввезення автомобілів»
(№2909) та щодо стимулювання розвитку ринку вживаних транспортних засобів (3251). Ці
проект націлені на створення належних умов для жителів прикордонних областей у
користуванні транспортними засобами з іноземною реєстрацією (збільшення терміну
перебування на території України до 30 діб) та тимчасове (2016-2017 роки) зниження ставки
акцизного збору на транспортні засоби, що були у використанні. На думку авторів
законопроектів, це має на меті уникнути ситуацій, які провокують хабарництво та корупцію
у митних органах, підрозділах ДАЇ та інших підрозділів МВС.
Ярослав Дубневич подав 51 депутатський запит, більшість яких направлена міністерствам та
відомствам чи безпосередньо Кабінету Міністрів. Разом з іншими депутатами, був

направлений запит щодо збільшення соціальної норми споживання газу для населення під
час опалювального сезону у період з 1 жовтня 2015 року по 30 квітня 2016 року. Значна
частина запитів стосується надання соціального забезпечення осіб, які брали участь у АТО та
їх сімей: щодо безоплатного отримання у власність земельної ділянки; збільшення розміру
матеріальної допомоги на поховання сім'ям військовослужбовців, які загинули під час
проходження військової служби; забезпечення членів сімей загиблих військовослужбовців
соціальними пільгами та гарантіями. Крім того, депутат звертався щодо розроблення
Порядку надання статусу інваліда війни волонтерам, які стали інвалідами під час
забезпечення проведення АТО, перебуваючи безпосередньо в районах АТО у період її
проведення. Також щодо інформаційної політики в зоні АТО - випуску щотижневого
друкованого видання. Частина запитів стосується вирішення проблем безпосередньо
виборців 120 виборчого округу та Львівщини. Наприклад, щодо стабілізації та покращення
економічного стану комунального підприємства «Городоцьке водопровідно-каналізаційне
господарство» чи щодо встановлення обладнання для виготовлення біометричних паспортів
громадянина України для виїзду за кордон у Городоцькому та Самбірському районах
Львівської області та щодо виділення коштів для завершення робіт на об'єктах захисту
населених пунктів від паводкових затоплень водами річки Дністер на території Самбірського
району Львівської області.
Подавав депутат і запити, що стосувалися інших територій Львівщини, наприклад, щодо
віднесення до переліку міжнародних автомобільних доріг ділянки дороги Р-15 від міста
Жовква Львівської області в напрямку до міжнародного пункту пропуску «Угринів –
Долгобичув», та щодо розтрати коштів та зловживання службовим становищем
керівництвом Державного підприємства «Міжнародний аеропорт «Львів» імені Данила
Галицького .
Депутат був присутній на всіх 19 засіданнях профільного комітету, а також, за даними
письмової реєстрації, на 105 з 116 пленарних засіданнях ВРУ (з них 10 пропусків з невідомих
причин), мав 16 виступів, з яких 9 – представлення з трибуни законопроектів, або ж позиції
комітету по законопроектах. За рік депутат подав більше 150 поправок до законопроектів, які
розглядалися.
Ярослав Дубневич у 2014 році запропонував виборцям власну програму 2012 року (яку,
очевидно, не до кінця виконав) з додаванням 2 пунктів: реалізація програми «Жити поновому» та підтримка учасників АТО. Окрім того, кандидат обіцяв законодавчо визначити
процедуру відкликання народного депутата, запровадити мораторій на набуття чинності
нормами Земельного кодексу до завершення повного розмежування земель державної
власності, законодавчо заборонити зміни відсоткової ставки за програмою Молодіжного
житлового кредитування на термін виплати кредитних зобов’язань. Однак ці обіцянки
депутат поки не зміг реалізувати. Частковим виконанням програми можна вважати внесення
змін до Бюджетного кодексу України в частині збільшення відрахувань до місцевих
бюджетів. Також депутат намагається виконувати двосторонні угоди «Про соціальноекономічний та культурний розвиток громади», які були укладені між кандидатом та
територіальними громадами 120 округу.
Ярослав Дубневич в соцмережах інформує як про свою роботу в окрузі, так і в стінах
Парламенту. На одній з двох сторінок депутата у соціальній мережі Facebook є реєстр
звернень депутата, згідно з яким депутат подав 371 звернення до різних установ. У цьому ж
документі є можливість переглянути кожне звернення депутата та отриману на нього
відповідь.

Кіт Андрій Богданович
фракція партії «Блок Петра Порошенка»
Андрій Кіт обраний у 126 одномандатному виборчому окрузі (центр – м.Стрий), що
охоплює Стрийський та Жидачівський райони, а також міста Стрий та Моршин
Львівської області. Здобув перемогу з результатом 32 960 голосів (або 3,64% від
загальної кількості в окрузі). Суб’єктом висунення кандидата була партія «Блок
Петра Порошенка», до складу фракції якої входить. Член Комітету Верховної Ради
України з питань аграрної політики та земельних відносин. Це перша його каденція
народного депутата.

За час роботи у парламенті Андрій Кіт брав участь у розробці 13 нормативно-правових актів,
з яких 10 законопроекти і 3 проекти постанов. Жоден з них так і не набув чинності.
Законодавчі ініціативи депутата роздані для ознайомлення або ж знаходяться на розгляді у
комітетах. Народний депутат не підготував самостійно жодного проекту закону. Усі вони
були подані широким авторським колективом, і лише один у партнерстві з Миколою
Люшняком, мажоритарником від Тернопільської області. Крім згаданого депутата, у своїй
законотворчій діяльності Андрій Кіт найчастіше співпрацював з львівськими колегами –
Оксаною Юринець, Ярославом Дубневичем, Володимиром Парасюком та Ігором
Васюником.
В цілому законодавча діяльність Андрія Кота переважно стосується поодиноких, нічим
незв’язаних між собою проблем й мало сфокусована на роботі комітету, членом якого є
депутат. Лише три ініціативи стосуються тематичного профілю депутата – внесення змін до
податкового кодексу щодо врегулювання питання встановлення орендної плати для окремих
категорій землекористувачів та проведення парламентських слухань на тему: «Регулювання
обігу земель сільськогосподарського призначення: пошук української моделі» та
«Спеціальний режим оподаткування підприємств агропромислової галузі: сучасний стан та
перспективи» (у вересні 2015 року).
Інші ж законопроекти відносяться до сфери податкової чи митної політики, спрямовані на
вирішення соціальних, правових чи інших питань. Напркилад, в листопаді Андрій Кіт разом
з львівянами Оксаною Юринець, Ярославом та Богданом Дубневичем подали законопроект
щодо заборони використання в Україні ГМО та продукції, отриманої з використанням ГМО,
крім використання таких для науково-дослідних цілей.
Серед інших форм депутатської активності слід згадати 8 поданих депутатом запитів. Три з
них є індивідаліьними та стосуються виключно проблем округу: два щодо перевірки
діяльності ТзОВ «Стрийське АТП» та одне щодо зволікання прийняття нормативного акту,
який прямо впливає на будівництво розподільчого газопроводу в селі П’ятничани
Жидачівського району. Інші запити депутата стосуються різних сфер: якості та доступності
медичних послуг; ситуації на ринку авіаперевезень України; додаткової освітньої субвенції.
За даними письмової реєстрації Андрій Кіт 23 рази пропустив засідання Верховної Ради з
невідомих причин. Таким чином рівень відвідуваності народного депутата становить 81%
(від загальної кількості засідань – 121). Значно краща ситуація з участю у засіданнях
комітету, де він пропустив лише два з 18, що становить 88,89 %. Андрій Кіт жодного разу
протягом року роботи у парламенті не виступав у сесійній залі. 10 з 24 поправок до
законопроектів були враховані.
Пункти передвиборчої програми Андрія Кота не знайшли відображення у профільній роботі
народного депутата. У передвиборчій програмі міститься загальні формулювання розвитку
різних сфер, над якими мав би працювати депутат. Проте, наразі жоден законопроект не
скерований на вирішення передвиборчих обіцянок народного депутата. Натомість три з них,
які об’єднали переважно обранців від Львівщини, можуть мати ефект для мешканців округу

та області (про внесення змін до Митного кодексу України щодо встановлення строків
транзитних перевезень для автомобільного транспорту; про внесення змін до статті 380
Митного кодексу України щодо тимчасового ввезення автомобілів; про стимулювання
розвитку ринку вживаних транспортних засобів).
Сторінка депутата у Facebook є мало інформативною для виборців щодо роботу Андрія Кота
у Верховній Ради.

Лопушанський Андрій Ярославович
фракція партії «Блок Петра Порошенка»
Депутат обраний по виборчому окрузі №125 (місто Самбір, Сколівський,
Старосамбірський, Турківський райони, частина Самбірського району). За Андрія
Лопушанського проголосувало 36144 особи, що становить 32,12% від усіх виборців, які
взяли участь у голосуванні. Голова підкомітету з питань газової, газотранспортної
галузі та політики газопостачання Комітету Верховної Ради України з питань
паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки.

Будучи суб'єктом права законодавчої ініціативи, народний депутат Андрій Лопушанський
став автором проекту закону, співавтором дев’яти законопроектів та однієї постанови, яка
стосується відзначення роковин утворення Української Головної Визвольної Ради (11-15
липня 1944 року). Загалом, у парламентському доробку народного обранця налічується
одинадцять законопроектів.
Законопроект, який Андрій Лопушанський зареєстрував у перший день набуття
повноважень, стосується внесення змін до ЗУ «Про статус народного депутата України» та
дає право повідомити про підозру, затримати чи заарештувати народного депутата без згоди
Верховної Ради України якщо він вчинив кримінальне правопорушення у сфері корупції. В
Україні досі залишається чинною норма, коли притягнення до кримінальної відповідальності
суб’єкта законодавчої ініціативи відбувається виключно за згодою Верховної Ради України.
Разом з тим, у законодавстві зарубіжних країн визначено порядок, коли народний обранець
може бути підданий примусу без згоди уповноваженого органу, зокрема, коли його
затримано на місті злочину, як у країнах Австрії, Бельгії, Греції, Франції або при порушенні
громадського порядку, як у США. Однак Комітет з питань Регламенту та організації роботи
Верховної Ради України рекомендував відхилити законопроект після розгляду в першому
читанні, також негативний висновок надало і Головне науково-експертне управління.
Основний аргумент – Конституція України передбачає, що народні депутати України не
можуть без згоди Верховної Ради України бути притягнені до кримінальної відповідальності,
затримані чи заарештовані, а тому спочатку треба внести зміни до Конституції України, а
вже тоді – до законів.
Також депутат став співавтором законопроекту, який пропонує зменшити податкове
навантаження на видобувачів природнього газу, що було збільшене минулого року та
внаслідок чого скоротився видобуток, зменшилися надходження до бюджету, а також є
загроза дефіциту газу на вітчизняному ринку. Не є привабливими такі ренти і для інвесторів,
розробка нових покладів, що знаходяться на глибині більше 3000 метрів є ризикованими для
державних компаній. Тому законопроектом передбачається встановити ставку ренти у
розмірі 35% від вартості товарної продукції гірничого підприємства з покладів, які залягають
на глибині до 3000 метрів; знизити ставку з 55 до 28% з покладів, які повністю або частково
залягають на глибині до 5000 метрів та з 28 до 15% з покладів, які повністю залягають на
глибині понад 5000 метрів. Законопроект поки не розглядався депутатами, Головне науковоекспертне управління зауважує на відсутність у пояснювальній записці фінансовоекономічного обґрунтування щодо бюджетних втрат чи додаткових надходжень, яких можна
очікувати в результаті прийняття закону.
Метою зареєстрованого у співавторстві законопроекту №2617 є стимулювання розвитку
деревообробного комплексу України, шляхом тимчасового звільнення від оподаткування
податком на додану вартість операції з ввезення на митну територію України та постачання
на митній території України деревообробного обладнання. 19 травня 2015 р. законопроект
було прийнято в першому читанні.
Іншим законопроектом, до розробки якого долучився Андрій Лопушанський, пропонується
зарахувати до місцевих бюджетів частину ренти за користування надрами для видобування
нафти, природного газу та газового конденсату. Зокрема пропонується спрямувати 2%

рентної плати до сільських, селищних та міських бюджетів, 1,5% до обласних бюджетів та
1,5% до відповідних районних бюджетів. На думку суб’єктів законодавчої ініціативи, таким
чином, місцевим громадам буде надано більше фінансових можливостей для вирішення
проблем на місцях, що в свою чергу сприятиме налагодженню плідного співробітництва між
підприємствами нафтогазовидобувного комплексу та органами державної виконавчої влади
та місцевого самоврядування.
Андрій Лопушанський адресував всього 6 депутатських запитів: 3 – до Кабінету Міністрів
Україні (щодо виділення додаткової освітньої субвенції для Львівської області, створення
окремої бюджетної програми для завершення ремонтно-реставраційних робіт Національного
театру ім. Марії Заньковецької у Львові, збільшення норми споживання газу для населення
під час опалювального сезону з 200 до 400 метрів кубічних на кожен місяць), ще 3 – до
Міністра Квіташвілі – щодо підвищення якості та доступності медичних послуг, міністрів
Абрамавічуса та Демчишина – щодо припинення реалізації на ринку нафтопродуктів
контрабандного, контрафактного пального та розвитку вітчизняної нафтопереробної
промисловості.
Народний депутат Андрій Лопушанський не мав жодного виступу під час пленарних
засідань Верховної Ради України. Відвідуваність пленарних засідань депутата становить 63%
(був присутній на 74 пленарних засіданнях Ради, відсутній з поважних причин на 14, з
невідомих причин – на 30). Присутність на засіданнях комітету - 81% (взяв участь у 17
засіданнях, на 4 був відсутній).
Що стосується передвиборчих обіцяної депутата, які були закріплені в програмі, то більшість
з них розраховані на довготривалу перспективу – вступ України до Європейського Союзу та
НАТО, створення сучасних закладів культури: народних домів, бібліотек, комплексна
реформа місцевого самоврядування, створення громадських трибуналів присяжних, які
повсюдно контролюватимуть владу. Інша частина передвиборчих обіцянок є достатньо
конкретними і вочевидь були розраховані на здобуття підтримки місцевого електорату –
відкриття міжнародних митних переходів (у селищі Нижанковичі і у с. Боберка), ухвалення
державної програми «Дністер» (встановлення очисних споруд у м. Самбір, Старий Самбір,
Сколе, Турка; будівництво міні-ГЕС, дамб, гребель та інших протипаводкових споруд;
очищення русел річок та берегоукріплення, що належать до басейну р. Дністер), внесення
змін до Закону України «Про статус гірських населених пунктів в Україні», який надасть
статус гірських усім населеним пунктам, які розташовані на висоті понад 380 м., завдяки
чому пільги отримають усі мешканці Прикарпатського краю, будівництво пам’ятника
С.Бандері у Києві. Однак за перший рік діяльності Андрія Лопушанського, законодавчих
ініціатив народного депутата з цього приводу не зафіксовано.

Матківський Богдан Миронович
позафракційний
Межі виборчого округу №121 співпадають з адміністративними межами
Дрогобицького району Львівської області. Неочікувану перемогу в окрузі здобув
самовисуванець Богдан Матківський, учасник Революції гідності (був заступником
сотника Майдану) та АТО (був командиром взводу 1-го резервного батальйону
Національної гвардії). Кандидата підтримало 23,61% виборців (26 904 голосів). Варто
зауважити, що це найменший рівень підтримки серед усіх кандидатів-переможців
області. Другим у виборчих перегонах «фінішував» майже однофамілець переможця –
Іван Матковський з «Народного Фронту» (16,36% (18 644)), третім – колишній
народний депутат від округу Роман Ілик (ВО «Батьківщина»), який отримав 16,26%
голосів (18 532). Після обрання депутат доєднався до фракції партії «Блок Петра Порошенка», проте у
жовтні цього року вийшов з неї. Підтримує формальні зв’язки з партією «Громадський рух «Народний
контроль». Матківський є секретарем Комітету ВРУ з питань економічної політики.

За період депутатства Матківський встиг зареєструвати 19 законодавчих ініціатив, з них 16
законопроектів та 3 проекти постанов. Єдиною ініціативою, розробленою депутатом
самостійно, є законопроект №1823 від 23.01.2015 про внесення змін до Закону України «Про
відповідальність за несвоєчасне виконання грошових зобов'язань» (щодо поширення дії
Закону на фізичних осіб). Документ має на меті усунення правової прогалини у регулюванні
кредитних відносин, та встановлення справедливого розміру сплати пені за прострочення
сплати коштів.
Оскільки Богдан Матківський має військовий досвід, депутат приділяє увагу питанням
забезпечення військовослужбовців. Зокрема, за його участі було подано законопроект №2406
від 18.03.2015 про внесення змін до деяких законів України (щодо підвищення рівня
соціального захисту військовослужбовців та членів їх сімей). Законодавча ініціатива
пропонує підвищити рівень одноразової грошової допомоги у разі у разі загибелі (смерті)
учасників АТО, інвалідності або часткової втрати працездатності без встановлення
інвалідності при виконанні військового обов’язку. Інший законопроект – №2738 від
24.04.2015 – спрямований на відновлення прав у сфері пенсійного забезпечення посадових
осіб органів місцевого самоврядування, що обіймають виборні посади та посадових осіб, які
відповідають за мобілізаційну роботу в місцевих державних адміністраціях. Наразі два
законопроекти, розроблених у співавторстві з Матківським стали чинними актами – про
внесення змін до Закону України «Про особливості державного регулювання діяльності
суб'єктів підприємницької діяльності, пов'язаної з реалізацією та експортом лісоматеріалів»
(щодо мораторію на експорт лісо- та пиломатеріалів у необробленому вигляді) та про
внесення змін до Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» (щодо
декларантів, що перебувають на військовій службі).
Примітно також, що більшість законопроектів розроблена Матківським у співпраці з
колегами з «Народного контролю», зокрема, іншими депутатами-мажоритарниками від
Львівщини – Дмитром Добродомовим та Олегом Мусієм. Добрим прикладом може стати
проект Закону «Про внесення змін до Закону України «Про теплопостачання» (щодо вибору
способу розрахунку за спожиту теплову енергію)» (№3132 від 17.09.2015) розроблений з
метою розширення прав споживачів у питаннях вибору виду тарифу (одно- чи
двоставкового) за сплату послуг теплопостачання. Неефективність існуючої схеми
обґрунтовується у пояснювальній записці на прикладі м. Львова.
За рік депутат подав 12 запитів до різних суб’єктів - Кабінету Міністрів, Керівникам
міністерств і відомств та Генеральному прокурору. Матківський, зокрема, запитує про
перелік автомобільних доріг загального користування місцевого значення, ремонт яких
здійснюватиметься у 2015 році, та про ситуації на ринку авіаперевезень України. Депутат не
надто часто виступає у Раді. Всього зафіксовано шість виступів, один з яких – прохання

передати слово іншому депутату. Виступу здебільшого сфокусовані на презентаціях
законопроектів, співавтором яких є Матківський. Депутат був майже на всіх засіданнях ВРУ.
Відповідно до письмової реєстрації, він пропустив 9 з 119 засідань через хворобу та ще 12 – з
невідомих причин. Також депутат не був присутній на 6 з 20 засідань комітету.
Передвиборча програма кандидата більше схожа на рекламу проекту соціально-економічного
розвитку «ПРОГРАМА-ЗЕТ» (www.prozet.com.ua), одним з учасників якої, ймовірно, є
Богдан Матківський. Мета та місія проекту – радикальне оздоровлення економіки та новітній
підхід до побудови соціальних відносин у суспільстві. Серед іншого програма пропонує
додаткове пенсійне страхування громадян, доступне житло для населення «під ключ»,
можливість придбання нового автотранспорту в розстрочку на 15 років без відсотків та
першого внеску, можливість розвитку регіонального самоврядування через механізм
додаткових фінансових надходжень до місцевих бюджетів, послаблення існуючого
податкового тиску, шляхом альтернативної форми оподаткування, соціальні заходи тощо.
Жодний з пунктів програми не стосується безпосередньо проблем Дрогобицького району.
Частково на реалізацію передвиборної програми спрямований проект Закону №3132 від
17.09.2015 року, що має на меті підвищення ефективності процедур банкрутства, рівня
захищеності прав кредиторів, вдосконалення процедури продажу майна боржника на
аукціоні, підвищення рівня виконання контрактів та судових рішень. Також Богдан
Матківський був одним з ініціаторів проведення парламентських слухань на тему «Розвиток
туристичної індустрії як інструмент економічного розвитку та інвестиційної привабливості
України» у жовтні 2015 року. Окрім того, депутат подавав запит до Кабінету Міністрів та
РНБО щодо ліквідації наслідків багаторічного видобутку вуглеводню на території міста
Борислава, що входить до меж округу, від якого нардеп був обраним.

Мусій Олег Степанович
позафракційний
Обраний у одномандатному виборчому окрузі №124, що охоплює місто Червоноград,
Сокальський та частину Кам’янко-Бузького району. Для перемоги кандидатусамовисуванцю знадобилася підтримка лише 30 тисяч виборців (29.86%). Основними
конкурентами Мусія на окрузі були самовисуванці Ганна Костюк та Михайло
Блавацький, а також колишній представник округу у ВРУ Степан Курпіль з ВО
«Батьківщина». Перемога Олега Мусія стала можливою завдяки його активній
участі у подіях Євромайдану, а також статус екс-міністра охорони здоров’я. Як
додатковий фактор можна вважати те, що він є уродженцем Сокальщини. Після
набуття статусу народного депутата, Мусій приєднався до лав фракції Партії «Блок
Петра Порошенка», з якої вийшов у вересні 2015. Як і Матківський, Мусій є членом
політради партії «Громадський рух «Народний контроль».

Зважаючи на свій професійний досвід, у Раді Олег Мусій входить до комітету з питань
охорони здоров’я (заступник голови Комітету Ольги Богомолець). Більшість законодавчих
ініціатив, поданих нардепом, також стосуються медичної сфери – 18 з 37. Загалом депутат у
співавторстві та самостійно зареєстрував 33 законопроектів та 4 проекти постанов. Зокрема,
депутат у співпраці з колегами по Комітету подав зміни до проекту Закону України «Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо організації надання домедичної
допомоги» (№1516 від 19.12.2014). Завданням законопроекту є зменшення смертності серед
населення шляхом навчання частини населення навичкам надання домедичної допомоги.
Також важливою ініціативою є внесення змін до законодавчих актів України щодо захисту
населення від інфекційних хвороб.
Два з трьох законопроектів, ініційований Мусієм самостійно, стосуються також медицини –
№2162-1 від 02.03.2015 «Про лікарські засоби» та №2409а від 17.07.2015 «Про засади
державної політики охорони здоров'я». У останньому документі, зокрема, Мусій намагається
запровадити єдиний підхід «охорона здоров’я у всіх політиках держави» до правових,
економічних, соціальних, гуманітарних та організаційних засад державної політики охорони
здоров’я як складової частини внутрішньої політики та національної безпеки України. Ще
одна самостійна ініціатива нардепа – Проект Закону про внесення змін до деяких законів
України щодо введення історично обґрунтованого найменування рубль як меншої частини
грошової одиниці України гривні (2491а від 10.08.2015).
Загалом, з внесених проектів законів та постанов набрали чинності три ініціативи – про
внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо забезпечення своєчасного
доступу пацієнтів до необхідних лікарських засобів та медичних виробів шляхом здійснення
державних закупівель із залученням спеціалізованих організацій, які здійснюють закупівлі),
про внесення зміни до Податкового кодексу України щодо звільнення від оподаткування
деяких лікарських засобів та медичних виробів, а також про внесення змін до Закону України
«Про особливості державного регулювання діяльності суб'єктів підприємницької діяльності,
пов'язаної з реалізацією та експортом лісоматеріалів» (щодо мораторію на експорт лісо- та
пиломатеріалів у необробленому вигляді).
Що стосується ініціатив, які відображають потреби виборчого округу та фігурували у
передвиборчій програмі кандидата Олега Мусія, то таких законопроектів було зареєстровано
лише два – про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2015
рік» (щодо підтримки державних вугледобувних підприємств) та про внесення змін до
Закону України «Про Державний бюджет України на 2015 рік» щодо державної підтримки
вугільної галузі. Метою першої законодавчої ініціативи є забезпечення своєчасної виплати
заробітної плати працівникам державних вугледобувних підприємств на законодавчо
встановленому рівні шляхом поновлення видатків Міненерговугілля за бюджетною
програмою «Державна підтримка державних вугледобувних підприємств на часткове

покриття витрат із собівартості готової товарної вугільної продукції». Друга ініціатива
пропонує збільшення видатків Міненерговугілля за цією ж програмою на 841 366 тис. грн. та
поновлення бюджетної програми «Державна підтримка будівництва вугле- та
торфодобувних підприємств, технічне переоснащення зазначених підприємств» на суму 1001
000,0 тис. гривень.
Частково з проблемами шахтарського регіону корелюється проект постанови про звільнення
Демчишина В.В. з посади Міністра енергетики та вугільної промисловості України. Як
зазначено у пояснювальній записці, авторський колектив вважає, що міністр енергетики
продемонстрував відсутність у нього розуміння проблем галузі, і зокрема, розуміння щодо
обсягів державного фінансування підприємств галузі, які мають бути запропоновані при
внесенні змін до Державного бюджету України на 2015 рік. Як представник міжфракційного
об'єднання «Захистимо вугільну галузь», Мусій також піднімав питання підтримки вугільних
підприємств Сокальщини під час виступів у Верховній раді (загалом депутат 19 разів
виступав у Раді з різних питань).
За час депутатства, Олег Мусій подав 14 запитів. 5 депутатських запитів адресувалося
Кабінету Міністрів України, 7 – керівникам міністерств і відомств, ще 2 - Генпрокурору.
Депутат спільно з іншими народними депутатами від області запитував про відміну
курсування потяга №142/141 «Львів-Київ» та додаткової освітньої субвенції для Львівщини.
Також Мусієм зареєстровано депутатський запит щодо вирішення проблемних питань
вугільної промисловості Львівської області, що безпосередньо відображає інтереси 124-го
округу. Більшість запитів, як і законопроектів, мають дотичність до медичної сфери.
Депутат був присутнім на 103 з 119 засідань ради, 11 пропустив через відпустку, 4 – у
зв’язку з відрядженням. Також за звітний період депутат пропустив 4 з 23 засідань комітету.
Щодо передвиборної програми, то депутат сконцентрував свою увагу переважно на
всеукраїнських проблемах, а також на деяких проблемах шахтарських регіонів. Мусій обіцяв
запровадити вільну економічну зону для розвитку шахтарського регіону; сформувати імідж
Сокальського та Кам’янка-Бузького районів як туристично привабливої місцевості; сприяти
надходженню інвестицій у побудову та відкриття нових підприємств, створення додаткових
робочих місць тощо. З огляду на діяльність депутата, наразі виконано лише ті пункти
програми, що стосувалися сфери охорони здоров’я та покращення фінансування вугільної
галузі.

Парасюк Володимир Зіновійович
позафракційний
Володимир Парасюк обраний у 122 одномандатному виборчому окрузі (центр –
м. Яворів), що охоплює Яворівський та Жовківський райони Львівської області. Здобув
перемогу з найбільшим з поміж усіх мажоритарників Львівщини результатом – 69
281 голосів виборців (або 56,56% від загальної кількості в окрузі). Балотувався у
порядку самовисунення. Не входить до складу жодної фракції. Є членом Комітету
Верховної Ради України з питань запобігання і протидії корупції.

За звітний період Володимир Парасюк взяв участь у розробці 51 нормативно-правових актів,
з яких 42 законопроекти та 9 проектів постанов. Загалом, шість проектів стали чинними
законами. Серед них, про внесення змін до деяких законів України: щодо волонтерської
діяльності; щодо забезпечення діяльності Національного антикорупційного бюро та
Національного агентства з питань запобігання корупції; щодо посилення прозорості у сфері
відносин власності з метою запобігання корупції; щодо посилення відповідальності за
порушення встановлених законом гарантій працівникам, призваним на військову службу;
щодо створення сприятливих умов для надання освітніх послуг дошкільними та
загальноосвітніми навчальними закладами недержавної форми власності.
Значна частина законодавчих ініціатив за участі народного депутата були розроблені
авторським колективом. Однак, вже з кінця вересня Володимир Парасюк зареєстрував шість
законопроектів самостійно. Всі вони наразі знаходяться на стадії ознайомлення. Серед них
пропозиції внесення змін до Цивільного кодексу (щодо захисту майнових прав покупців за
договорами купівлі-продажу на умовах попередньої оплати товару, №3188), Цивільнопроцесуального кодексу (щодо розширення переліку вимог, які можуть розглядатися в
порядку наказного провадження, а саме – стягнення заборгованості за оплату внесків і
платежів, встановлених ОСББ (№3443).
Ще одним законопроектом – № 3251, співавтором якого є Володимир Парасюк,
пропонується тимчасово з 1 січня 2016 року до 31 грудня 2017 року знизити ставки
акцизного збору на ввезення вживаних транспортних засобів. На думку авторів, така норма
сприятиме детінізації сектору економіки та збільшить надходження до бюджету, адже
громадяни, купуючи авто, будуть сплачувати незначний збір, а не використовуватимуть авто
в митному режимі транзиту.
Законопроектом №3151, до розробки якого долучився і Володимир Парасюк, пропонується
створити законодавчі підстави для запровадження єдиного квитка на міські автобусні
перевезення. Хоча проблема стосується на лише Львова, питання якісних транспортних
перевезень, відсутність графіків руху та вартості проїзду – одне з ключових для міста.
Крім цього, Володимир Парасюк протягом року подав 34 запити. Значна частина запитів
стосуються звернення до керівників міністерств та відомств України щодо корупції,
бездіяльності чиновників та протизаконних дій, які стали відомі депутатові. Серед запитів є і
ті, які стосуються проблем 122 виборчого округу. Це, наприклад щодо розкрадання
земельних ділянок на березі Яворівського озера, щодо розкрадання землі в селищі ІваноФранкове Яворівського району Львівської області, щодо незаконного відчуження навчально
- виробничих приміщень школи №2 міста Новояворівськ Львівської області.
Протягом звітного періоду Володимир Парасюк 22 рази виступав у парламенті переважно з
критичними зауваженням на адресу вищого керівництва країни (наприклад, звинувачення
Юрія Луценка у лобіюванні Василя Пісного – заступника голови СБУ).

За даними письмової реєстрації Володимир Парасюк 26 разів був відсутній на пленарних
засіданнях з невідомих причин (з 116 засідань). Таким чином, відвідуваність народного
депутата становить 78%, що є невисоким показником. Участь у роботі профільного комітету
також є невисокою (74%), депутат був присутнім на 29 засіданнях та пропустив 10.
За результатами порівняння законодавчої діяльності Володимира Парасюка з його
передвиборчою програмою можна стверджувати, що вона наразі мало виконується. Зміст
програми містить багато загальних формулювань, які складно піддаються можливостям й
критеріям оцінки особистих зусиль народного депутата. Є лише кілька законодавчих
ініціатив, які можна розцінити як такі, що можуть мати позитивний ефект для мешканців
округу (про внесення змін до Митного кодексу України щодо встановлення строків
транзитних перевезень для автомобільного транспорту; про внесення змін до статті 380
Митного кодексу України щодо тимчасового ввезення автомобілів; про внесення змін до
Податкового кодексу України (щодо створення сприятливих умов для надання освітніх
послуг дошкільними та загальноосвітніми навчальними закладами недержавної форми
власності); про внесення змін до Розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення»
Бюджетного кодексу України (щодо видатків на утримання сільських, селищних та міських
рад, дошкільних навчальних закладів, загальноосвітніх навчальних закладів, палаців і
будинків культури, клубів, центрів дозвілля, інших клубних закладів та бібліотек).
Депутат є активним користувачем соцмереж, має кілька сторінок у Facebook 1. Однак
більшість інформації, яка оприлюднюється, не стосується результатів парламентської
діяльності депутата чи діяльності в окрузі, натомість ретранслює позиції, заяви депутата.

1
Особиста сторінка депутата - https://www.facebook.com/v.parasyuk?ref=ts&fref=ts
Громадська
приймальня Володимира Парасюка - https://goo.gl/X1jv8S
Володимир Парасюк - офіційна спільнота - https://www.facebook.com/VolodymyrParasyuk/?ref=ts&fref=ts,
https://www.facebook.com/VolodymyrParasyuk/

Подоляк Ірина Ігорівна
фракція Політичної партії «Об'єднання «САМОПОМІЧ»
Обрана по виборчому окрузі №116 (Шевченківський та Залізничний райони міста
Львова). За Ірину Подоляк проголосувало 47285 львів’ян, що становить 41,2% усіх
виборців, які взяли участь у голосуванні. Депутат є першим заступником голови
Комітету Верховної Ради України з питань культури і духовності. Це її перша
каденція. Ірина Подоляк – одна з двох жінок, які перемогли у мажоритарних округах
України.

За рік роботи у Раді депутат Ірина Подоляк стала співавтором 28
законопроектів, 5 з них – постанови. Аналіз проектів нормативних документів показав, що
депутатка активно співпрацює з колегами з інших комітетів. Так, спільно з народними
обранцями по Комітету з питань науки і освіти, Комітету з питань соціальної політики,
зайнятості та пенсійного забезпечення були напрацьовані законопроекти щодо визнання
неформальної освіти, авторського права і суміжних прав, підвищення рівня народжуваності
та престижу батьківства, усунення проблеми із затриманням платежів при виконанні вищими
навчальними закладами і науковими установами державних замовлень, пов’язаних з
обороноздатністю держави.
Що стосується безпосереднього профілю роботи депутатки у Комітеті з питань культури і
духовності і де було досягнуто певного поступу, то сюди належить проект закону, яким
пропонується внести зміни до ЗУ «Про культуру», «Про театри і театральну діяльність»,
«Про бібліотеки і бібліотечну справу», «Про музеї і музейну справу», що визначають та
регулюють процедуру призначення керівників закладів культури. Зокрема, пропонується
визначити, що керівники закладів культури, бібліотек, музеїв, театрів призначаються на
посаду шляхом укладення з ними трудового договору (контракту) строком на п’ять років за
результатами проведення конкурсної процедури. Законопроект визначає порядок
формування конкурсної комісії, склад та повноваження, принципи роботи. Документ також
встановлює вимоги до кандидатів на посаду керівників театрів, музеїв, тощо. До прикладу,
пропонується надавати перевагу кандидатам, які з поміж іншого володіють ступенем MBA
(Master of Business Administration), MPA (Master of Public Administration), магістра бізнес
адміністрування чи магістра державного управління; володіють хоча б однією іноземною
мовою (крім російської); мають досвід розроблення і реалізації інвестиційних та
інноваційних проектів. Проект закону було розглянуто в Парламенті 1 липня 2015, та
відправлено в комітет на доопрацювання та узгодження з аналогічним проектом, поданим від
Кабінету міністрів. 11 листопада Ірина Подоляк презентувала у Парламенті доопрацьований
проект закону, який було прийнято за основу.
Ще одним законопроектом, який прийнято в першому читанні стосується вдосконалення
системи державного управління в книговидавничій сфері. Зокрема, пропонується створити
Український інститут книги, який відповідатиме за реалізацію державної політики в сфері
книговидання, створення видавничої продукції, її розповсюдження та використання.
Також Ірина Подоляк стала співавтором законопроекту про державну підтримку
кінематографії в Україні. Метою законопроекту є створити більш сприятливі умови для
виробництва кінопродукції та розвитку галузі кінематографії в цілому. Для цього буде
створено Державний фонд підтримки кінематографії України. Розпорядником коштів Фонду
стане Рада з державної підтримки кінематографії у кількості 10 осіб, яка призначається
терміном на 2 роки. Державна підтримка надаватиметься суб’єктам кінематографії, внесеним
до Державного реєстру виробників, розповсюджувачів і демонстраторів фільмів та які
відповідають визначеним критеріям.

23 листопада був зареєстрований законопроект, яким передбачено надання права пільгового
відвідування закладів та установ культури внутрішньо переміщеним особам, ветеранам війни
(зокрема учасникам антитерористичної операції). Такі заходи, за переконанням депутатів,
мають стати інструментом ефективної адаптації зазначених категорій до нових середовищ
життя.
Ірина Подоляк подала 14 депутатських запитів, до Кабінету Міністрів України, Генерального
прокурора, керівників інших міністерств та відомств. Більшість запитів стосуються
безпосередньо Львова та регіону, зокрема: щодо створення окремої бюджетної програми на
2016-2017 роки для завершення ремонтно-реставраційних робіт будівлі Національного
академічного українського драматичного театру імені Марії Заньковецької (у 2017 році буде
відзначатися 100-річчя з часу заснування); щодо впровадження швидкісного руху
пасажирських поїздів за напрямком Харків-Львів; щодо скоєння кримінальних порушень
стосовно майна активістки з Брюхович Юлії Лацик; щодо позбавлення права власності на
земельні ділянки мешканців смт. Брюховичі.
Депутатка виступала 8 разів, в тому числі: про підтримку законопроектів про внесення змін
до ЗУ «Про захист суспільної моралі» (щодо державного нагляду); про внесення змін до
Податкового кодексу України (щодо звільнення від оподаткування нерухомості релігійних
організацій); з проханням підтримати альтернативний до Урядового проект закону №2669-1
щодо запровадження контрактної форми роботи в галузі культури; про підтримку фракцією
«Самопоміч» у першому читанні законопроекту про створення Українського Інституту
книги; виступ з трибуни для представлення доопрацьованого Проекту Закону №2669-д щодо
запровадження контрактної форми роботи в галузі культури та конкурсної процедури
призначення керівників; ще два виступи з проханням передати слова іншим депутатам.
Відвідуваність пленарних засідань Ірини Подоляк за даними письмової реєстрації становить
91% (присутня на 107 засіданнях Ради, 6 пропустила з поважних причин та 5 - невідомих
причин). Присутність на засіданнях комітету становить 90% (взяла участь в 19 засіданнях,
на 2 була відсутня).
У своїй передвиборчій програмі пані Подоляк акцентувала на необхідності проведення
реформ у всіх сферах життя українців. Основними пріоритетами її парламентської діяльності
мали стати забезпечення комфортного, безпечного середовища для життя та роботи,
культурний розвиток громад, підзвітність громаді (систематичне проведення зустрічей та
звітування; залучення активістів до законотворчої діяльності), підтримка малого і середнього
бізнесу.

Юринець Оксана Василівна
фракція Партії «Блок Петра Порошенка»
Обрана депутаткою у виборчому окрузі №117 (Галицький, Франківський райони міста
та частина Шевченківського району міста Львів), отримавши підтримку 44 547
виборців (42,55 %). У 2012 році Юринець балотувалася у цьому ж окрузі як
представниця УДАРу, однак тоді отримавши підтримку 19 725 (17,92%) виборців
зайняла третю позицію, поступившись тодішньому переможцю, узгодженому
кандидату Ігорю Васюнику (27,34%) та Тарасу Стецьківу (24,38%). Оксана Юринець
є єдиною жінкою в Україні, обраною по мажоритарній складовій від «Блоку Петра
Порошенка». З лютого 2015 очолює підкомітет з питань регіонального та
транскордонного співробітництва між Україною та країнами ЄС Комітету
Верховної Ради України з питань європейської інтеграції (до цього часу була членом відповідного комітету).

За рік роботи у Верховній Раді Оксана Юринець долучилася до розробки 45 проектів — 36
проектів законів (з них один набрав чинності) та 9 проектів постанов (з них 6 були
проголосовані). Серед проектів законів, співавтором яких є депутатка є законопроект №2143
щодо усунення комерціалізації влади, який має на меті знизити ризики корупційної
складової при наданні адміністративних послуг, забезпечити ефективне виконання
державними виконавцями їх функцій, а також уникнути комерціалізації діяльності органів
державної влади. Попри те, що даний законопроект був тричі включений до порядку
денного, його розгляд відкладено. Також Оксана Юринець є співавтором проекту Закону про
органи самоорганізації населення (№2466) та про загальні збори (конференції) членів
територіальної громади за місцем проживання (№2467). Обидва законопроекти спрямовані
на створення умов для діяльності органів самоорганізації населення, зміцнення їхньої ролі в
місцевому самоврядуванні, посилення їхньої відповідальності за стан справ у територіальній
громаді.
Ініціювала депутатка і зміни до Податкового кодексу: щодо оподаткування неприбуткових
організацій (№2049, прийнятий), щодо підтримки неприбуткових організацій (№2122), щодо
оподаткування легкових автомобілів (№2161),
щодо стимулювання розвитку ринку
вживаних товарів (№3046) та транспортних засобів зокрема (№3251) а також до інших
законів щодо єдиного внеску для суб'єктів господарювання, в яких працюють інваліди
(№2243). Останній з них є єдиним законопроектом, поданим одноособово (без співавторів).
Також Оскана Юринець, як і інші депутати Львівщини є співавтором законопроектів про
внесення змін до статті 380 Митного кодексу України щодо тимчасового ввезення
автомобілів (№2909) та про внесення змін до Митного кодексу України щодо встановлення
строків транзитних перевезень для автомобільного транспорту. Дані проекти законів націлені
на вирішення проблем жителів прикордонних областей, які купуючи автомобілі з
реєстрацією в іншій державі зобов’язані перетинати митницю кожних 5 (10) діб, що в свою
чергу збільшує черги на митних пунктах пропуску та провокує корупцію. Для вирішення цієї
проблеми пізніше був також зареєстрований проекту Закону, що передбачає зниження
акцизу на імпортні автомобілі, в тому числі і ті, що перебувають в митному режимі
транзиту. На думку авторів законопроекту, це сприятиме легалізації цих транспортних
засобів.
Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про Регламент Верховної Ради
України» (щодо удосконалення механізму наближення законодавства України до права ЄС)
має на меті удосконалити положення Регламенту Верховної Ради України щодо внесення та
розгляду законопроектів в частині забезпечення здійснення оцінки їх відповідності
міжнародно-правовим зобов’язанням України у сфері європейської інтеграції та праву ЄС –
на всіх етапах розгляду законопроектів, зокрема під час попереднього розгляду та розгляду у
першому та другому читаннях.
Разом з депутатом-львів’янином Дмитром Добродомовим та іншими депутатами був
зареєстрований проект щодо запобігання корупції та конфлікту інтересів у діяльності осіб,

які займають політичні посади. Цей проект закону полягає у запровадженні жорстких
обмежень щодо отримання особами, що займають політичні посади, доходів не за основним
місцем роботи, запровадженні санкцій за порушення цих обмежень, та у одночасному
встановленні достойного розміру заробітної плати для цих осіб, який би стимулював їх
реалізовувати на своїх посадах виключно публічний інтерес. Ще одним законопроектом, до
розробки якого долучилися депутати від Львівщини О.Юринець, Д.Добродомов,
Я.Дубневич, та В.Парасюк пропонується створити законодавчі підстав для запровадження
єдиного квитка на міські автобусні перевезення. Хоча проблема стосується не лише Львова,
питання якісних транспортних перевезень, відсутність графіків руху та вартості проїзду –
одне з ключових для міста.
У період перед місцевими виборами депутатка реєструвала проект Закону про внесення змін
до деяких законодавчих актів щодо забезпечення виборчих прав внутрішньо переміщених
осіб та щодо обмеження передвиборної агітації та протидії прихованій рекламі (2474а-1).
Серед 13 поданих Оксаною Юринець депутатських запитів, три адресувалися Генеральному
прокурору (два з них стосуються Львівщини: зловживання службовим становищем
керівництвом ДП «Міжнародний аеропорт «Львів» імені Данила Галицького» та щодо
кримінальних порушень стосовно майна активістки Юлії Лацик), 4 – Кабінету Міністрів
(серед них про додаткові освітні субвенції) та 6 – керівникам Міністерств і відомств України.
Як представник і співголова міжфракційного об’єднання «Львівщина», до складу якого
входять 36 депутатів, під час своїх виступів у залі ВРУ депутатка неодноразово піднімає
питання місцевого значення та закликає до їх вирішення. Так, в березні йшлося про
підтримку вимог шахтарів Львівщини (Сокальщина та Червоноград), які вдавалися до
перекриття доріг задля погашення заборгованості по зарплатах та внесення у проект змін до
бюджету державних дотацій для вугільних підприємств. В липні депутат доповідала про
розгляд проекту Закону України про ратифікацію Угоди між Україною і ЄС про участь
України у програмі ЄС «Горизонт 2020 – Рамкова програма з дослідження інновацій 2014 –
2020 роки». Трохи раніше депутатка озвучувала позицію освітян Львівщини, яка полягала у
недостатній субвенції з державного бюджету до місцевих бюджетів для фінансування цієї
галузі. З трибуни Верховної Ради піднімалося також питання і про встановлення державного
регулювання закупівельної ціни на молоко та підтримку села, для чого депутатка
зареєструвала відповідний законопроект. Загалом депутатка мала 10 виступів з трибуни та 9
– з місця.
За час свого депутатства у Верховній Раді депутатка пропустила 19 пленарних засідань (6 з
яких з невідомих причин, інші – у зв’язку з відпусткою та відрядженням), що становить 83,6
%, а також сім (з 34) засідань профільного комітету (79,4 %).
Оксана Юринець є активною у соцмережжах, зокрема на сторінці у Facebook досить часто
інформує про результати робочих зустрічей, поїздок, роботу фракції а також результати
голосування у Верховній Раді.
В своїй передвиборчій програмі Оксана Юринець пропонувала цілком конкретні проекти та
закони, над якими працюватиме у Верховній Раді. Це програма «Моє перше робоче місце»,
яка націлена на вирішення проблем офіційного працевлаштування випускників, закон «Про
державні гарантії та компенсації сім'ям учасників АТО». Крім того, кандидат обіцяла
залучати іноземні інвестиції для розвитку культурно-освітньої столиці через внесення змін
до чинного законодавства України. Однак серед зареєстрованих законодавчих ініціатив
депутатки лише кілька спрямовані безпосередньо на виконання програми (законопроект
№3403 щодо особливостей виконання проектів міжнародної технічної допомоги, №1076
щодо удосконалення окремих положень передачі гуртожитків у власність територіальних
громад і забезпечення реалізації житлових прав законним мешканцям гуртожитків).

