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ПЕРЕДМОВА

�нформац�йн� стор�нки депутат�в на веб-портал� ВРУ  та �нформац�я про к�льк�сть законопроєкт�в,

депутатськ� запити, виступи з трибуни, д�яльн�сть в ком�тетах ВРУ та тимчасових органах,

мед�а-мон�торинг публ�чної присутност� депутата у ЗМІ (�нформац�я про участь в еф�рах, �нтерв’ю тощо),

мон�торинг соц�альних мереж (пов�домлення для виборц�в, участь у експертних обговореннях, �нша
дотична д�яльн�сть депутат�в).

Громадянська мережа ОПОРА у Львов� продовжує досл�джувати ефективн� механ�зми залучення л�дер�в
представницьких орган�в громад до стратег�чних ц�льових консультац�й з народними депутатами. З метою
п�двищення по�нформованост� громад щодо поточних активностей та тематичного проф�лю д�яльност�
народних депутат�в, як� представляють рег�он у парламент� � можливостей публ�чної взаємод�ї з ними у
вир�шенн� стратег�чних проблем громад нами було розроблено тематичн� профайли 12 народних депутат�в,

обраних в одномандатних виборчих округах Льв�вщини.

Робота над створенням профайл�в включала у себе дек�лька етап�в.  На початку було розроблено шаблон для
збору даних про актуальн� профес�йн� компетенц�ї � тематичн� сфери зац�кавлень у парламентськ�й робот�
депутат�в-вих�дц�в з Льв�вщини та визначено 22 тематичн� напрямки, в яких потенц�йно можуть працювати
народн� обранц�. Ц� теми лягли в основу опитувальника, який заповнювали анал�тики ОПОРА-Льв�в за
результатами анал�зу. Основними джерелами для наповнення депутатських профайл�в стали:

На основ� з�браних даних анал�тиками проєкту було створено окрем� профайли для кожного депутат-
мажоритарника, проанал�зовано особливост� врахування парламентарями тематичної та рег�ональної
проблематики у законотворч�й робот� � д�яльност� в ком�тетах, депутатських запитах, зв�туванн� та �нших
формах публ�чної активност�, а також визначено спектр актуальних тематик та проблем, як� реально
перебувають у фокус� уваги народних депутат�в Льв�вщини.

Спод�ваємося, що результати нашого досл�дження дозволять ус�м зац�кавленим скласти ч�тке � зрозум�ле
уявлення про тематичн� проф�л� д�яльност� депутат�в та можливост� розбудови з ними ефективної комун�кац�ї. 
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Пров�дним напрямком парламентської д�яльност� народної депутатки є осв�тня пол�тика (фокус уваги – 25 %). В�д
початку набуття повноважень � до 31 грудня 2020 року, Натал�я П�па стала сп�вавторкою 19 законопроект�в у сфер�
осв�ти. Народна депутатка також активно позиц�онується у ц�й тематиц� � в публ�чному простор�: є авторкою колонки
на сайт� «Українська правда», веде блог на портал� Zaxid.net, бере участь у тематичних заходах на запрошення ЗМІ та
�нших об’єднань.

Основними напрямками роботи Натал�ї П�пи у сфер� осв�ти є питання реформування проф�льної школи, продовження
реформи «Нова українська школа», захист та розвиток системи зовн�шнього незалежного оц�нювання, удосконалення
процедур в�дзначення молодих вчених чи науковц�в, присудження прем�й та �менних стипенд�й Верховної Ради
України.

У 2020 роц� народна депутатка активно долучилася до розроблення законопроект�в, що стосуються вид�лення
ф�нансування чи перерозпод�лу видатк�в Фонду боротьби з COVID-19 на користь осв�тньої галуз�, зокрема для
закуп�вл� сертиф�кованих засоб�в �ндив�дуального захисту педагог�чним та науково-педагог�чним прац�вникам,
додаткових доплат до зароб�тної плати, техн�чного забезпечення дистанц�йного навчання в умовах карантинних
заход�в. Також Натал�я П�па привертала увагу Уряду та М�н�стерства осв�ти � науки до проблем роботи заклад�в осв�ти в
умовах пандем�ї.

Б�льше пол�тичною, н�ж зм�стовою темою д�яльност� народної депутатки стало недопущення призначення м�н�стром
осв�ти � науки Серг�я Шкарлета, а п�сля його призначення – зв�льнення �з займаної посади. У сп�вавторств� Натал�ї П�пи
у ВРУ було зареєстровано три законопроекти, що стосуються законодавчого врегулювання в�дпов�дальност� за
недотримання принципу академ�чної доброчесност�. Один �з законопроект�в передбачає, що особи, у дисертац�ях на
здобуття наукового ступеня яких, виявлено порушення академ�чної доброчесност�, не можуть бути призначен� на
посаду кер�вника закладу осв�ти, члена Каб�нету М�н�стр�в України.

В просуванн� своєї топ-теми депутатка використовує �нструмент виступ�в з трибуни (щодо прийняття ЗУ "Про середню
осв�ту", вид�лення кошт�в на сферу осв�ти), депутатських запит�в (щодо управл�ння осв�тою у м�ст� Львов�, завершення
спортивного комплексу на баз� школи № 95 у м�ст� Львов�).

Т�сно пов’язана з передвиборчою програмою та роботою в мажоритарному окруз� – тема еколог�ї та
природокористування (фокус уваги – 14 %). Частка зареєстрованих й ц�й тематиц� законопроект�в не є значною – 4
проекти (зокрема проект закону щодо запровадження моратор�й на видалення зелених насаджень на окремих
об'єктах благоустрою населених пункт�в, повернення видатк�в на природоохоронн� заходи та Державне агентство
України з управл�ння зоною в�дчуження), однак народна депутатка активно застосовує �нструменти депутатських
запит�в для вплину на ситуац�ю у м�ст� Львов� (щодо впорядкування меж та захисту парку Святого Івана Павла ІІ Папи
Римського, перегляду детального плану територ�ї у район� вулиц� Липова Алея, буд�вництва на земельн�й д�лянц�
поряд �з сквером Г�дност�, формування проекту землеустрою в�дведення земельної д�лянки Л�сопарку "Погулянка",
захисту Винник�вського озера в�д забудови).

Народна депутатка стала сп�вавторкою семи законопроект�в у сфер� культури та молод�жної пол�тики (фокус уваги – 16
%). Одним �з перших було зареєстровано законопроект про державну п�дтримку Пласту, також пропонується до
розгляду новий ЗУ «Про основн� засади молод�жної пол�тики». Натал�я П�па стала сп�вавторкою законопроект�в, що
стосуються розвитку в�тчизняної к�но�ндустр�ї, забезпечення д�яльност� Музею Революц�ї г�дност�, заборони на
трансляц�ю в салонах рейсових автобус�в музики, звуку ф�льм�в чи �нших звукових сигнал�в, кр�м �нформац�ї про
поїздку (т.з. акустичне насильство). Народна депутатка �н�ц�ювала кампан�ю щодо проблематики перекладу
“Європейської Харт�ї рег�ональних мов або мов меншин”. Зокрема Натал�я П�па виступала щодо цього з трибуни ВРУ,
направила депутатський запит щодо проблематики оф�ц�йного перекладу Європейської харт�ї рег�ональних мов до
М�н�стра культури та �нформац�йної пол�тики України Олександра Ткаченка.

Натал�я П�па долучається до законопроект�в, нац�лених на протид�ю агрес�ї Рос�йської Федерац�ї щодо України (фокус
уваги – 8 %). Зокрема, народна депутатка стала сп�вавторкою звернення до �ноземних держав з проханням засудити
порушення Рос�йською Федерац�єю, як державою-агресором, прав � свобод кримськотатарського народу. Також
долучилася до розробки проекту постанови щодо застосування персональних та �нших обмежувальних заход�в
(санкц�й) проти 56 ос�б, як� створюють загрози нац�ональним �нтересам України. Ще дв� постанови сп�вавторства
Натал�ї П�пи стосуються питань М�нського процесу та роботи Тристоронньої контактної групи (проти створення
Консультативної ради, в�дкликання В. Фок�на з� складу делегац�ї).

Депутатська фракц�я: пол�тична парт�я "ГОЛОС"

Парт�йн�сть: безпарт�йна
Територ�я виборчого округу: м. Льв�в (Сих�вський район, частина
Личак�вського району м�ста Львова)

Проф�льний ком�тет: з питань осв�ти, науки та �нновац�й
Топ-тема депутата: осв�тня пол�тика – на нац�ональному р�вн�, еколог�я та
природокористування – на р�вн� виборчого округу

НАТАЛІЯ 

ПІПА
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У парламентськ�й д�яльност� Миколи Княжицького можна виокремити в�д 5 до 8 пр�оритетних тематик: найчаст�ше у
фокус� уваги опиняються питання п�дтримки культури та осв�ти (28,9%), функц�онування державних �нституц�й,

верховенства права та справедливого правосуддя (12,3%), соц�альної пол�тики, (12,3%), �нформац�йної пол�тики
(10,9%), розвитку п�дприємництва (10,5%), бюджету та ф�нанс�в (5%). В межах кожної з цих тем можна визначити
ключов� позиц�ї та �нструментар�й їх просування. 

Так, найб�льше зареєстрованих законопроєкт�в було �н�ц�йовано Миколою Княжицьким у питаннях функц�онування
державних �нституц�й, верховенства права та справедливого правосуддя. Їх зм�стовна частина стосувалася широкого
спектру тематик: в�д удосконалення законодавчих процедур та служби в Апарат� Парламенту до посилення
в�дкритост� м�сцевого самоврядування та роботи спецорган�в. Для адвокац�ї цих �н�ц�атив депутат регулярно
використовує можлив�сть виступити з трибуни та скерувати депутатських запит.

Висока законодавча активн�сть, участь у д�яльност� громадських орган�зац�й, регулярна орган�зац�я под�й слугують
�ндикаторами зац�кавленост� депутата у питаннях культури та пол�тики пам’ят�, де серед пр�оритет�в народного
обранця п�дтримка в�тчизняного к�нематографа та книговидавничої сфери, удосконалення системи охорони
культурної спадщини, в�дзначення пам’ятних дат та продовження декомун�зац�йних процес�в. П�дсилюється цей
напрямок роботи приналежн�стю парламентаря до Ком�тету Верховної Ради України з питань гуман�тарної та
�нформац�йної пол�тики, де в�н об�ймає посаду Голови п�дком�тету з питань культурної пол�тики.

Так само посл�довно у Верховн�й Рад� обранець п�дтримує легал�зац�ю електронної комерц�ї, виступає за в�дновлення
права платник�в єдиного податку не застосовувати реєстратори розрахункових операц�й, зменшення тиску
контролюючих орган�в на п�дприємц�в. Авторству Миколи Княжицького належать також два законопроєкти,

спрямован� на зменшення ком�с�йної винагороди банк�в за еквайрингов� послуги.

У сфер� соц�альної пол�тики основними ц�лями законотворчої д�яльност� народного депутата є ф�нансове
забезпечення проведення �ндексац�ї пенс�й, п�двищення соц�ального статусу в�йськовослужбовц�в та ветеран�в АТО,

регулювання виплат п�льг � житлових субсид�й та допомога постраждалим у надзвичайних ситуац�ях. Кр�м цього
Микола Княжицький виступає за стимулювання економ�чного розвитку � соц�альної стаб�льност� г�рських та
високог�рних населених пункт�в, є сп�вголовою МФО «Карпати». 

Ф�нансово-бюджетний блок �н�ц�атив депутата представлений пропозиц�ями зм�н до Закону України "Про Державний
бюджет України на 2021 р�к", Митного та Податкового кодекс�в України (зокрема, про визначення митної вартост�
товар�в, функц�онування авторизованих економ�чних оператор�в та сп�вв�дношення ставок акцизного податку на
бензини та скраплений газ). 

З точки зору євро�нтеграц�йних процес�в Микола Княжицький виступає за визначення загальних засад та механ�зм�в
реал�зац�ї державної пол�тики, а також порядку наближення українського законодавства до законодавства ЄС, що
мало б моб�л�зувати українську владу та сприяти реформам, спрямованим на досягнення критер�їв повноправного
членства в ЄС.

До сфери профес�йних зац�кавлень депутата належить також �нформац�йна пол�тика та ЗМІ. Обранець виступає за
удосконалення механ�зм�в забезпечення прозорост� власност� � ф�нансування електронних ЗМІ та є сп�вавтором двох
альтернативних редакц�й Проєкту Закону про мед�а в Україн�, спрямованих на регулювання правов�дносин у сфер�,
виконання Україною зобов’язань з Угоди про асоц�ац�ю, Європейської конвенц�ї про захист прав людини �
основоположних свобод.

Серед �ншого, у публ�чних коментарях, виступах та парламентськ�й д�яльност� Миколи Княжицького вид�ляється
також тема осв�ти. Народний депутат є сп�вавтором законопроєкт�в щодо реал�зац�ї принцип�в академ�чної
доброчесност�, особливостей вступу до заклад�в вищої осв�ти окремих категор�й ос�б та узгодження окремих
положень законодавства "Про повну загальну середню осв�ту". П�д час публ�чних виступ�в обранець виступає за
п�дтримку реформи середньої спец�альної осв�ти, проти русиф�кац�ї навчального процесу та проти скорочення
ф�нансування осв�тн�х заклад�в. тема осв�ти. Народний да виходять далеко за рамки вищезгаданих тем � стосуються
також широкого спектру �нших питань.

Депутатська фракц�я: пол�тична парт�я "Європейська Сол�дарн�сть"

Парт�йн�сть: безпарт�йний
Територ�я виборчого округу: Зал�зничний район, частина
Шевченк�вського району м�ста Львова
Проф�льний ком�тет: з питань гуман�тарної та �нформац�йної пол�тики
Топ-тема депутата: верховенство права, функц�онування державних
�нституц�й та справедливе правосуддя; культура та осв�та; п�дприємництво �
б�знес; соц�альна пол�тика; бюджет та ф�нанси; �нформац�йна пол�тика � ЗМІ.

МИКОЛА
КНЯЖИЦЬКИЙ
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втрата платоспроможност� та загроза банкрутства п�дприємц�в через економ�ко-соц�альн� насл�дки пандем�ї
COVID-19,

надм�рна бюрократизац�я податкових процедур та незахищен�сть малого та середнього б�знесу в�д свав�лля
правоохоронних та контролюючих орган�в,

в�дсутн�сть державної п�дтримки для невеликих �ноземних �нвестор�в та зарегульован�сть процедур реал�зац�ї
�нвестиц�йних проект�в в Україн�, 
встановлення бар’єр�в для �ноземних компан�й щодо участ� в державних тендерах � в�дсутн�сть додаткових
стимул�в для українських компан�й дотримуватися умов конкуренц�ї.

Пров�дним напрямком парламентської д�яльност� народного депутата Ярослава Рущишина є сфера п�дприємництва
� б�знесу. Саме до ц�єї пол�тики в�н проявляє найб�льший профес�йний �нтерес (фокус уваги – 63%) в розр�з� пол�тик/

тем над якими пост�йно працює народний депутат у Верховн�й Рад� 9-го скликання. Також у фокус� парламентської
активност� Ярослава Рущишина стаб�льно присутня тема верховенства права � справедливого правосуддя (зокрема
проблема корупц�йних зловживань з боку посадовц�в) � питання охорони здоров’я (проблема протид�ї поширенню
COVID-19)

Понад третина ус�х зареєстрованих законопроект�в, сп�вавтором яких виступав народний обранець безпосередньо
стосувалася проблем економ�чної тематики. Основними ц�лями пропонованої депутатом пол�тики є захист �нтерес�в
суб’єкт�в господарювання в умовах поширення коронав�русної хвороби (COVID-19), п�дтримка нац�онального
товаровиробника та використання можливостей в�льної м�жнародної торг�вл� (зокрема в рамках СОТ), а також
надання державної п�дтримки приватним �нвестиц�ям в українську економ�ку.

В парламент� депутат посл�довно та активно голосує за ус� �н�ц�ативи, як� покращують позиц�ї України в рейтингу
Doing Business Св�тового Банку; удосконалюють механ�зми та процедури приватизац�ї, п�двищують економ�чну
ефективност� продажу об’єкт�в та надходжень до державного бюджету; сприяють публ�чност� � прозорост� монетарної
� кредитної пол�тики.

В законопроектн�й робот�, публ�чних коментарях та виступах Ярослав Рущишин найчаст�ше акцентує увагу на таких
ключових проблемах економ�чної сфери:

В просуванн� своєї топ-теми депутат р�дко використовує �нструмент депутатських запит�в чи виступ�в з трибуни,

натом�сть як сп�вавтор бере участь в напрацюванн� в�дпов�дних проект�в закон�в в парламент� та охоче долучається
до публ�чних експертних обговорень в економ�чн�й тематиц�. Разом з тим, мед�йна комун�кац�я депутата далеко
виходить за рамки його проф�льної теми в парламент� � стосується питань розвитку осв�ти, антикорупц�йної
пол�тики, �нновац�й та мун�ципальної �нфраструктури. Зрештою, саме ц� напрямки є  ключовими в розр�з�
передвиборчих декларац�й народного депутата.

Депутатська фракц�я: пол�тична парт�я "ГОЛОС"

Парт�йн�сть: безпарт�йний
Територ�я виборчого округу: м. Льв�в (Галицький, Франк�вський райони,

частина Шевченк�вського району)

Проф�льний ком�тет: з питань економ�чного розвитку
Топ-тема депутата: розвиток п�дприємництва � б�знесу в Україн�

ЯРОСЛАВ 

РУЩИШИН
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Основним напрямком парламентської д�яльност� Галини Васильченко є сфера п�дприємництва та б�знесу. Саме їй
присвячена найб�льша увага народної депутатки (фокус уваги - 34%) у загальн�й сукупност� профес�йної д�яльност�,
яку вона зд�йснює у Верховн�й Рад� 9-го скликання. Додатковим п�дтвердженням не випадковост� ц�єї профес�йної
спрямованост� також виступають �нш� додатков� обставини  Галина Васильченко є членом проф�льної пост�йної
депутатської ком�с�ї, має проф�льну вищу осв�ту за спец�альн�стю м�жнародн� економ�чн� в�дносини, в�дпов�дний
трудовий досв�д начальника в�дд�лу �нвестиц�й Льв�вської м�ської ради, а також парт�йний досв�д голови Економ�чної
експертної групи Української Галицької парт�ї, де вона очолювала льв�вський м�ський осередок.

Другою за профес�йним �нтересом тематикою депутатської д�яльност� Галини Васильченко є рег�ональна пол�тика та
м�сцеве самоврядування (фокус уваги - 30%). З нею перегукується певний досв�д її громадської д�яльност�. Серед
�нших тем парламентської активност� депутатки проблематика верховенства права та справедливого правосуддя
(перш за все боротьба з корупц�єю) � частково в�йськова сфера та оборона.

Близько третини ус�й зареєстрованих законопроект�в, сп�вавтором яких виступав Галина Васильченко мають
безпосереднє в�дношення до проблем економ�чної тематики � рег�ональної пол�тки. Основними ц�лями пропонованої
депутаткою економ�чної пол�тики є зменшення регуляторних процедур, спрощення умов ведення �нвестиц�йної
д�яльност� та покращання �нвестиц�йного кл�мату; дерегуляц�ї б�знесу шляхом страхування цив�льної в�дпов�дальност�;
впровадження ефективного �нструменту з контролю за правильн�стю визначення бази оподаткування �мпортованих
на митну територ�ю України товар�в; запровадження нових та прозорих правил для суб'єкт�в спрощеної системи
оподаткування; створення економ�чних стимул�в розвитку туристичної галуз�; зд�йснення �ндексац�ї граничного
обсягу доходу для ФОП платник�в єдиного податку; надання державою посильної допомоги б�знесу для пом'якшення
насл�дк�в запровадження посилених карантинних заход�в; а також галузев� - усунення протир�чь у закон� про
застосування касового апарату у сфер� торг�вл�; вдосконалення положень щодо тимчасового доступу та вилучення
�нформац�йних та телекомун�кац�йних систем для ІТ ф�рм; покращення якост� р�чної ф�нансової зв�тност� та
аудиторських зв�т�в п�дприємств видобувної галуз�. Ш�сть законопроект�в у ц�й сфер� були п�дготовлен� �ндив�дуально
Галиною Васильченко, а ще дв� - набули чинн�сть � сьогодн� є частиною українського законодавства.

Серед основних проблематик законодавчої д�яльност� депутатки у сфер� рег�ональної пол�тики у поєднанн� з
бюджетною пол�тикою є недопущення розбалансування м�сцевих бюджет�в � вдосконалення процедури зм�ни
реєстрац�ї комунальних п�дприємств, установ та орган�зац�й; забезпечення ефективного ф�нансування розвитку
дорожньої галуз� України � забезпечення належного ф�нансування м�сцевим бюджетам; ц�льове використання
частини кошт�в в�д продажу та передач� в оренду земельних д�лянок с�льськогосподарського призначення;

скерування 50% надходження в�д адм�н�стративних штраф�в за порушення ПДР у межах населених пункт�в до доход�в
в�дпов�дного м�сцевого бюджету; вдосконалення порядку сплати ПДФО та усунення диспропорц�ї у наявност� джерел
для розвитку територ�альних громад; а також внесенням зм�н до секвестеру бюджету для збереження ф�нансової
основи м�сцевого самоврядування ресурсами для запоб�гання � поширенню коронав�русної хвороби. Половина з цих
семи законопроект�в були результатом �ндив�дуальної законотворчої д�яльност�, а один з них нещодавно набув
чинност�. Показовою �стор�єю усп�ху законотворчого процесу з метою захисту �нтерес�в територ�альної громади
Львова є прийняття закону "Про м�сцеве самоврядування в Україн�" щодо забезпечення додержання державних
гарант�й м�сцевого самоврядування та захисту його економ�чних основ, яким було врегульовано питання реєстрац�ї
комунальних п�дприємств.

Основним лейтмотивом законотворчої д�яльност� Галини Васильченко у сфер� верховенства права та справедливого
правосуддя є реагування на проблеми корупц�ї. Серед основних ц�лей є розробка механ�зму конф�скац�ї незаконних
актив�в ос�б, уповноважених на виконання функц�й держави або м�сцевого самоврядування; протид�я корупц�ї та
посилення дисципл�ни в окремих правоохоронних органах; покращення д�яльност� Державного бюро розсл�дувань;

утворення Бюро економ�чної безпеки для запоб�гання, виявлення та розкриття злочин�в у сфер� використання
ф�нансових ресурс�в держави; забезпечення незалежного в�дбору член�в Вищої ради правосуддя; а також
врегулюванню конфл�кту �нтерес�в суб'єкт�в, уповноважених на виконання функц�й держави або м�сцевого
самоврядування.

Депутатська фракц�я: пол�тична парт�я "ГОЛОС"

Парт�йн�сть: безпарт�йна
Територ�я виборчого округу: м. Льв�в (частина Личак�вського �
Шевченк�вського  район�в м�ста Львова, Пустомит�вський район)

Проф�льний ком�тет: з питань ф�нанс�в, податкової та митної пол�тики
Топ-теми депутатки: розвиток п�дприємництва та б�знесу, рег�ональна пол�тика

ГАЛИНА 

ВАСИЛЬЧЕНКО

8



дерегуляц�я б�знесу, покращення та спрощення �нвестиц�йної д�яльност� � державна п�дтримку для б�знесу п�д час
COVID-19,

збереження спрощеної системи оподаткування � захист п�дприємц�в в умовах карантину в�д необґрунтованих
перев�рок,

протид�я корупц�ї � утворення та покращення д�яльност� антикорупц�йних орган�в в Україн�,
законодавче вир�шення проблеми зм�ни реєстрац�ї м�сцезнаходження комунальних п�дприємств м. Львова поза
його межами,

нов� перспективи та можливост� розвитку об'єднаних територ�альних громад.

врегулюванню конфл�кту �нтерес�в суб'єкт�в, уповноважених на виконання функц�й держави або м�сцевого
самоврядування.

У парламент� Галина Васильченко посл�довно та активно голосує за ус� �н�ц�ативи, як� виступають за економ�чну
дерегуляц�ю та гармон�зац�ю українського законодавства в економ�чн�й сфер� до стандарт�в ЄС; заходи, як� спрямован�
на покращення позиц�ї України в рейтингу Doing Business Св�тового Банку; реал�зац�ю пол�тики децентрал�зац�ї влади,

реформування ф�нансового сектору � за проведення антикорупц�йної реформи. 

В законопроектн�й робот� � публ�чних виступах Галина Васильченко найчаст�ше акцентує увагу на таких проблемах
економ�чної � рег�ональної пол�тики як:

Для просування своїх топ-тем народна депутатка зр�дка виступає з трибуни Верховної Ради, �нод� бере участь в
публ�чних експертних обговорення � практично не використовує �нструмент депутатських запит�в.
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Основним напрямком парламентської д�яльност� народного депутата Михайла Бондара є сфера
енергетики та енергозбереження. І такою вона незм�нно залишається з попереднього скликання
Верховної Ради. До ц�єї пол�тики в�н проявляє найб�льший профес�йний �нтерес (фокус уваги – 31%) в
розр�з� тем, над якими пост�йно працює народний депутат у Верховн�й Рад� 9-го скликання. Кр�м цього,

зайвим п�дтвердженням цього є той факт, що проблеми української енергетики сп�впадає з проф�льним
пост�йним ком�тетом, в якому обранець є голова п�дком�тету з питань вуг�льної промисловост�.

Іншими двома не менш важливими напрямками парламентської д�яльност� Михайла Бондара є тематика
соц�альної пол�тики (фокус уваги – 18,2%), особливо у сфер� соц�ального захисту прац�вник�в вуг�льної
галуз� � рег�ональної пол�тики (фокус уваги – 24,6%), особливо у сфер� реал�зац�ї адм�н�стративно-

територ�альної реформи у межах Льв�вської област�. Сумарно ц� три сфери займають ¾ його профес�йної
депутатської д�яльност� поточного скликання.

Кр�м цього у фокус� профес�йної парламентської активност� Михайла Бондара стаб�льно присутн�
тематики бюджету та державних ф�нанс�в, верховенства права та справедливост�, а також безпеки та
охорона правопорядку, п�дприємництва � охорони здоров’я. Загалом вони займають решту 26%

парламентської роботи народного депутата.

Половина з-пом�ж 65 зареєстрованих у 9-му скликанн� законопроект�в, сп�вавтором яких виступав
Михайло Бондар безпосередньо стосуються трьох основних сфер його депутатської д�яльност�. 15 з них
тематики соц�альної пол�тики, 9 енергетики � 9 рег�ональної пол�тики. Частина з них подана �ндив�дуально
або невеликому авторському колектив� колег по парламентськ�й фракц�ї “Європейська Сол�дарн�сть”.

Основними ц�лями пропонованої депутатом пол�тики у сфер� енергетики є забезпечення належної
державної ф�нансової п�дтримки державних вугледобувних п�дприємств (шахт) � пов’язаною з цим
необх�дн�стю зм�н державного бюджету; забезпечення прозорост� у видобувних галузях, ефективної
конкуренц�ї та допуск на ринок �мпортер�в електричної енерг�ї (зокрема, �нтеграц�я української
енергосистеми �з зоною континентальної Європи ENTSO‐E); удосконалення українського законодавства
для можливостей куп�вл� газу на торгов�й платформ� (б�рж�) � п�двищення прозорост� та л�кв�дност�
оптового ринку природного газу; гармон�зац�я законодавства України у сфер� використання ядерної
енерг�ї та ринку електричної енерг�ї з європейськими вимогами (зокрема, положень Угоди про асоц�ац�ю
м�ж Україною та ЄС, Третього Енергетичного пакету ЄС, Європейського сп�втовариство з атомної енерг�ї,
Директиви 2003/54/ЄС Енергетичного Сп�втовариства); а також створення нормативно-правового
п�дґрунтя для розвитку сфери виробництва та використання р�дкого б�опалива (б�окомпонент�в) �
скрапленого газу у галуз� транспорту. Один з цих зареєстрованих законопроект�в “Про публ�чн� закуп�вл�” у
с�чн� 2021 року набув чинн�сть.

У сфер� соц�альної пол�тики основними ц�лями законотворчої д�яльност� Михайла Бондара є забезпечення
виплати зароб�тної плати шахтарям та нев�дкладного погашення наявної заборгованост� � пов’язаною з
цим необх�дн�стю перегляду пр�оритет�в державного бюджету; в�дновлення та надання однакових
соц�альних гарант�й прац�вникам д�ючих та л�кв�дованих вугледобувних п�дприємств; забезпечення
куп�вельної спроможност� низькооплачуваних категор�й прац�вник�в, державних субсид�ях та допомоги
для малозабезпечених с�мей; забезпечення проведення �ндексац�ї пенс�й; в�дновлення п�льгового
санаторно-курортного л�кування в�йськовослужбовц�в; надання учасникам АТО розстрочення з� сплати
податку на додан

Депутатська фракц�я: пол�тична парт�я "ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ"

Парт�йн�сть: безпарт�йний
Територ�я виборчого округу: м. Броди (Брод�вський, Буський, Радех�вський
райони, частина Кам’янка-Бузького району)

Проф�льний ком�тет: з питань енергетики та житлово-комунальних послуг
Топ-теми депутата: розвиток енергетики та енергозбереження, соц�альної
пол�тики � рег�онального розвитку в Україн�

МИХАЙЛО 

БОНДАР
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виплата заборгованост� по зароб�тн�й плат� прац�вникам вуг�льної галуз� та в�дновлення соц�альних гарант�й для
них,

розсл�дування причин збитковост� п�дприємств вуг�льно-промислового комплексу, розробка стратег�ї держави
щодо вуг�льної галуз� та концепц�ї реформування вуг�льної промисловост� України,

подолання кризових явищ в українськ�й енергетиц� � забезпечення загальносусп�льних �нтерес�в у процес�
функц�онування ринку електричної енерг�ї,
вир�шення проблеми надання грошової компенсац�ї ветеранам АТО, захисту прав ветеран�в � соц�ального
забезпечення та житла для в�йськовослужбовц�в 

обговорення проекту державного бюджету на 2020 та 2021 р�к � внесення зм�н до ньогоЗалучення державних
субвенц�й соц�ально-економ�чний розвиток окремих територ�й для ремонту дор�г та �ншої дорожньої
�нфраструктури у Льв�вськ�й област�,
порушення принцип�в реформування район�в у Льв�вськ�й област� � нормал�зац�ї роботи новообраних
територ�альних громад.

додану варт�сть при ввезенн� в України �мпортного транспортного засобу особистого користування; зменшення
заборгованост� з� сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соц�альне страхування; врегулювання умов
грошового забезпечення кер�вник�в та член�в наглядових рад державних ун�тарних п�дприємств (установлення
максимального розм�ру посадового окладу та прем�альних виплат); а також п�двищення р�вня соц�ального захисту з
боку держави прац�вник�в заклад�в охорони здоров'я, педагог�чних та науково-педагог�чних прац�вник�в в умовах д�ї
карантину.

Ц�лями законодавчої д�яльност� депутата у сфер� рег�ональної пол�тики � державотворення є забезпечення ефективної
системи функц�онування м�сцевого самоврядування та орган�в виконавчої влади на субрег�ональному р�вн� (районного
под�лу) � уникнення дублювання повноважень у систем� орган�в м�сцевого самоврядування; скасування новоутвореного
Золоч�вського району � утворення натом�сть Брод�вського району у Льв�вськ�й област�; декомун�зац�я шляхом
перейменування К�ровоградської та Дн�пропетровської областей; а також врегулювання порядку та правових гарант�й
перебування громадян України на служб� в Апарат� ВРУ; приведення у в�дпов�дн�сть до Конституц�ї України процедури
призначення та зв�льнення Директора Державного бюро розсл�дувань; актуал�зац�ї засад внутр�шньої � зовн�шньої
пол�тики в зв'язку з� збройною агрес�єю з� сторони Рос�йської Федерац�ї.

У сфер� безпеки Михайло Бондар, хоч � прид�ляв пор�вняно не велику частку своєї профес�йної депутатської д�яльност�
(трохи б�льше 5%), про її ц�лями були забезпечення енергетичної (зокрема, створення ринку електричної енерг�ї,
�мпорту енерг�ї, правил використання ядерної енерг�ї), нац�ональної (д�яльн�сть Тристоронньої контактної групи,

запровадження крим�нальної в�дпов�дальност� за публ�чне заперечення окупац�ї частини територ�й України та
порушення заборон щодо встановлення зв’язк�в з незаконними органами на тимчасово окупованих територ�ях),

�нформац�йної (запровадження санкц�й проти рос�йських серв�с�в) � ф�нансової (утворення Нац�онального бюро
ф�нансової безпеки України) безпеки України.

В законопроектн�й робот�, п�дготовц� депутатських запит�в, виступ�в з трибуни, експертних обговореннях � публ�чних
виступах Михайло Бондар найчаст�ше акцентує увагу на таких ключових проблемах енергетичної, соц�альної та
рег�ональної пол�тики:

У парламент� Михайло Бондар посл�довно та активно голосує за ус� �н�ц�ативи, як� спрямован� на реформування
українського енергетичного сектору та євро�нтеграц�ю в економ�чн�й сфер�, реал�зац�ю пол�тики децентрал�зац�ї влади
та декомун�зац�ї, реформування державної служби, реал�зац�ю пенс�йної реформи, п�двищення соц�ального статусу та
захисту в�йськовослужбовц�в та ветеран�в АТО, зменшення податку на куп�влю вживаних автомоб�л�в.
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Пров�дним напрямком парламентської д�яльност� народного депутат є сфера охорони здоров’я (фокус уваги – 36 %),

що в�дпов�дає членству Ярослава Дубневича у ком�тет� з питань здоров'я нац�ї, медичної допомоги та медичного
страхування, а також головуванню у п�дком�тет� з питань медичної техн�ки та медичного транспорту.

Законопроекти у сфер� охорони здоров’я, сп�вавтором яких став Ярослав Дубневич, можна под�лити на дв� категор�ї.
До першої категор�ї в�дносяться нормативн� документи, нац�лен� на боротьбу з еп�дем�єю конорав�русу або на
л�кв�дац�ю її насл�дк�в: внесення зм�н до Державного бюджету на 2020 р�к щодо ф�нансування заход�в, нац�лених на
боротьбу з Covid-19, соц�альний захист прац�вник�в сфери охорони здоров'я, забезпечення населення України
безпечними вакцинами, запоб�гання спекуляц�ї на ц�н� на вакцини, соц�альний захист д�тей л�кар�в, померлих
внасл�док захворювання Covid-19 тощо).  Друга категор�я законопроект�в стосується таких стратег�чних проект�в у
сфер� охорони здоров’я як реформування системи донорської кров� та компонент�в кров�, створення єдиного реєстру
орфанних хворих, забезпечення належної проф�лактики, д�агностики та л�кування хворих д�тей на цукровий д�абет,
функц�онування сучасної системи «реаб�л�тац�ї у сфер� охорони здоров’я», правове регулювання медичної та
фармацевтичної д�яльност� в Україн�, прийняття закону про трансплантац�ю тощо.

Для просування топ-теми Ярослав Дубневич послуговується �нструментом депутатського запиту. Зокрема було
направлено запит до Прем'єр-м�н�стра, М�н�стра охорони здоров'я та М�н�стра розвитку економ�ки, торг�вл� та
с�льського господарства щодо надання �нформац�ї про план заход�в з приведення нац�онального законодавства до
норматив�в ЄС, можлив�сть створення державної програми конкурентноспроможност� нац�онального виробника. Інш�
запити стосувалися закуп�вл� л�карського засобу "ОРФАДИН", надання статусу учасника бойових д�й медикам-

добровольцям Першого добровольчого моб�льного шпиталю �м. М. Пирогова, послуг з пал�ативної медичної
допомоги – як реакц�я на звернення директора КНП Самб�рська районна л�карня "Хосп�с".

Народний депутат особисто р�дко �нформує про законопроекти у сфер� охорони здоров'я, сп�вавтором яких в�н став.

На стор�нц� Ярослава Дубневича у мереж� facebook дописи про медицину та законопроекти у сфер� охорони здоров'я
присутн�, однак автором переважної б�льшост� з них є колега Дмитр�єва Оксана, заступниця голови Ком�тету з питань
здоров'я нац�ї, медичної допомоги та медичного страхування (Слуга народу), яка у своїх дописах позначає колег з
ком�тету. Особист� дописи Ярослава Дубневича про сферу охорони здоров'я переважно пов’язан� �з ф�нансуванням
�нфраструктурних об’єкт�в у 120 виборчому окруз� – терапевтивного корпусу Городоцької ЦРЛ, Рудк�вської л�карн�,
с�льських амбулатор�й – або стосуються пандем�ї COVID-19.

Іншою пр�оритетною у депутатськ�й д�яльност� темою є бюджетний процес та залучення ф�нансування для виборчого
округу (фокус уваги – 30 %). Попри те, що Ярослав Дубневич став сп�вавтором лише одного законопроекту, що
стосується спрощення деяких процедур публ�чних закуп�вель, у публ�чному простор�, зокрема в межах виборчого
округу №120, народний депутат активно просуває питання ф�нансування окремих об’єкт�в. Зокрема, було направлено
депутатськ� запити до Прем'єр-м�н�стра та �нших ЦОВВ щодо в�дновлення ф�нансування державного �нвестиц�йного
проекту "Заходи �з забезпечення комплексного протипаводкового захисту в�д шк�дливої д�ї вод с�льських населених
пункт�в та с�льськогосподарських уг�дь у Льв�вськ�й област�". Інший запит було скеровано до голови ЛОДА з
проханням включити до Перел�ку ремонту роб�т та вид�лити ф�нансування у 2021 р. на кап�тальний ремонт дороги
Колбаєвич�-Конюшки-Корол�вськ�.

Значно част�ше про потреби та досягнення в окруз� Ярослав Дубневич пов�домляє на стор�нц� у мереж� facebook – в
першу чергу йдеться про зустр�ч� у громадах щодо ремонту дор�г та вид�лення бюджетних та м�сцевих кошт�в на
ремонт чи буд�вництва об'єкт�в �нфраструктури. Загалом ця д�яльн�сть сп�вв�дноситься �з восьмим пунктом
передвиборної програми Ярослава Дубневича – вир�шувати найважлив�ш� проблеми кожного села, селища � м�ста
Самб�рського, Городоцького та Мостиського район�в, як� виборц� ставлять перед� мною у вигляд� угод з громадами.

Депутатська фракц�я: пол�тична парт�я "За майбутнє"

Парт�йн�сть: безпарт�йний
Територ�я виборчого округу: Городоцький, Мостиський райони, частина
Самб�рського району
Проф�льний ком�тет: з питань здоров'я нац�ї, медичної допомоги та
медичного страхування
Топ-тема депутата: охорона здоров’я – на всеукраїнському р�вн� та
бюджетний процес – в межах виборчого округу

ЯРОСЛАВ 

ДУБНЕВИЧ
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Народний депутат Ярослав Дубневич не використовує �нструменту виступ�в з трибуни для просування жодної з топ-

тем. Також не вдалося виявити р�чного зв�ту про роботу нардепа у Верховн�й Рад� України за 2020 р�к.  

У фокус� уваги Ярослава Дубневича, хоч � меншою м�рою, присутня тема осв�ти – 14%. Народний депутат став
сп�вавтором законопроект�в, направлених на п�двищення оплати прац� педагог�в, соц�альний (в умовах пандем�ї
коронав�русу) та антибул�нговий захист педагог�в, нове регулювання профес�йно-техн�чної сфери, створення
механ�зму для дистанц�йного навчання. Запити нардепа стосувалися реконструкц�ї чи буд�вництва таких об'єкт�в
осв�тньої �нфраструктури як школи та дитяч� садки у с. Браткович� та с. Суховоля Городоцького району, с. Рал�вка
Самб�рського району.

13



опрацюванн� питань м�сцевих бюджет�в та їх взаємов�дносин з державним бюджетом,

попередньому розгляд� питань про погодження р�шень Каб�нету М�н�стр�в України щодо розпод�лу та перерозпод�лу
обсяг�в субвенц�й � додаткових дотац�й з державного бюджету за �нвестиц�йними програмами � проектами
рег�онального розвитку.

До пров�дного напрямку парламентської д�яльност� народного депутата Ореста Саламахи сл�д в�днести комплекс
питань ф�нансово-бюджетного регулювання. Саме у межах ц�єї пол�тики акумулюється б�льша частина профес�йної
уваги обранця (49%). Також до сфери зац�кавлень Ореста Саламахи належать питання розвитку п�дприємництва та
б�знесу в Україн� (28,8%), реал�зац�ї рег�ональних проєкт�в модерн�зац�ї об’єкт�в дорожньої та соц�альної �нфраструктури
(22,3%).

Загалом, б�льше, н�ж дв� третини в�д ус�х зареєстрованих законопроєкт�в, сп�вавтором яких виступав парламентар
стосувалися саме ф�нансово-бюджетної проблематики, зокрема внесення зм�н до Закону України "Про Державний
Бюджет України на 2020 р�к", а також до Податкового, Митного, Бюджетного Кодекс�в. У тематичному розр�з� серед
основних пропозиц�й можна знайти питання збалансування бюджету, впровадження додаткових заход�в з ф�нансового
оздоровлення державних п�дприємств та ф�нансування державних програм п�дтримки деяких вразливих груп
населення, захисту економ�чних основ м�сцевого самоврядування.

В парламент� депутат максимально голосує за �н�ц�ативи, як� покращують позиц�ї України в рейтингу Doing Business та
в�дпов�дають рекомендац�ям МВФ для стаб�л�зац�ї економ�ки та отримання ф�нансової допомоги. Також обранець
посл�довно п�дтримує економ�чну дерегуляц�ю, удосконалення механ�зм�в та процедур приватизац�ї, реформування
державного управл�ння ф�нансовим сектором.

В просуванн� своєї топ-теми народний депутат р�дко використовує  запити та виступи з трибуни, майже не долучається
до публ�чних експертних обговорень. Натом�сть як Голова п�дком�тету з питань м�сцевих бюджет�в та бюджетної
п�дтримки рег�онального розвитку Ком�тету Верховної Ради України з питань бюджету Орест Саламаха бере активну
участь у:

Перебуваючи у склад� м�жфракц�йних об’єднань “Invest in Ukraine”, “За Велике буд�вництво”,  “Льв�вщина”, у межах
роботи у виборчому окруз� депутат спрямовує �н�ц�ативу на налагодження комун�кац�ї �з представниками б�знес-
сп�льнот та л�дерами представницьких орган�в м�сцевого самоврядування у питаннях покращення �нвестиц�йного
кл�мату Льв�вщини, буд�вництва та ремонту ключових об’єкт�в мун�ципальної �нфраструктури, що в ц�лому в�дпов�дає
позиц�ям його передвиборної програми. 

Депутатська фракц�я: пол�тична парт�я "СЛУГА НАРОДУ"

Парт�йн�сть: безпарт�йний
Територ�я виборчого округу: м�ста Борислав, Дрогобич � Трускавець, а
також Дрогобицький район
Проф�льний ком�тет: з питань бюджету
Топ-тема депутата: ф�нансово-бюджетне регулювання

ОРЕСТ 

САЛАМАХА
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Двома основними напрямками парламентської д�яльност� Павла Бакунця є сфера рег�ональної пол�тики та м�сцевого
самоврядування верховенства права та справедливого правосуддя в Україн�. Обидв� займають практично однакову
частку його активност�. Саме їм присвячена близько 80% уваги народного депутата у загальн�й сукупност�
профес�йної д�яльност�, яку в�н зд�йснює у Верховн�й Рад� 9-го скликання. Якщо тематика рег�ональної пол�тики
охоплює 42% його фокусу уваги, то тематика верховенства права – 40% уваги.

Незважаючи на те, що жодна з двох топ-тем Павла Бакунця не перегукується з його проф�льним ком�тетом з питань
еколог�чної пол�тики та природокористування, проте вони не є випадковими. Перш за все це стосується рег�ональної
пол�тики, оск�льки до того як стати народним обранцем в�н працював м�ським головою м. Явор�в � добре об�знаний �з
сферою м�сцевого самоврядування. Окрем� аспекти ц�єї пол�тики також мають м�сце у його передвиборч�й програм�.

Б�льше половини ус�й зареєстрованих законопроект�в, сп�вавтором яких виступав Павло Бакунець мають
безпосереднє в�дношення до проблем рег�ональної пол�тки (особливо функц�онування м�сцевих бюджет�в в умовах
децентрал�зац�ї) � правового регулювання державних орган�в (перш за все, антикорупц�йних та судочинства). К�лька з
них були п�дготовлен� народним депутатом самост�йно, а три - набули чинн�сть � сьогодн� є частиною українського
законодавства.

Основними ц�лями пропонованої Павлом Бакунцем рег�ональної пол�тики є покращення ф�нансової спроможност�
м�сцевих бюджет�в шляхом удосконалення системи горизонтального вир�внювання системи базової та реверсної
дотац�ї; забезпечення достатн�м обсягом ф�нансових ресурс�в орган�в м�сцевого самоврядування, зокрема, за рахунок
надходжень акцизного податку; вдосконалення процедури зм�ни реєстрац�ї комунальних п�дприємств, установ та
орган�зац�й, п�двищення ефективност� сплати ПДФО та недопущення розбалансування м�сцевих бюджет�в;

розмежування доход�в � видатк�в м�ж бюджетами район�в та територ�альних громад � встановлення р�вних умов для
с�льських, селищних, м�ських територ�альних громад у бюджетному забезпеченн�; вдосконалення порядку сплати
основного м�сцевого бюджетоформуючого податку ПДФО та усунення диспропорц�ї у наявност� джерел для розвитку
територ�альних громад; визначення єдиних засад � критер�їв платност� та безплатност� адм�н�стративних послуг �
порядок визначення конкретних розм�р�в адм�н�стративного збору; врегулювання питання реорган�зац�ї м�сцевих
орган�в виконавчої влади (перш за все, районних державних адм�н�страц�й) у зв’язку з утворенням та л�кв�дац�єю
район�в; а також забезпечення права громадян на доступ до державної реєстрац�ї акт�в цив�льного стану у зв’язку з
укрупненням територ�альних громад � формування законодавчих передумов для ефективного управл�ння
культурною спадщиною в ц�лях сталого розвитку, зокрема на р�вн� м�сцевих громад.

У сфер� верховенства права та справедливого правосуддя основними ц�лями законотворчої д�яльност� народного
депутата є в�дновлення повноважень НАЗК та функц�онування Єдиного державного реєстру декларац�й ос�б; правове
врегулювання можливост� поновлення чи продовження процесуальних строк�в судового розгляду у зв’язку з
карантинними обмежувальними заходами; створення законодавчого п�дґрунтя для покращення якост� третейського
розгляду справ в Україн�; унормування порядку розгляду справ Конституц�йним Судом, що забезпечить б�льш
зважений п�дх�д суду до вир�шення справ, як� розглядаються Великою палатою � Сенатами КСУ; унормування питання
зайняття суддями адм�н�стративних посад та закр�плення на законодавчому р�вн� альтернативного механ�зму
обрання судд�в, а не лише зборами судд�в; а також врегулювання правового статусу прац�вник�в патронатної служби,

як� працюють на громадських засадах; регулювання оподаткування ручної поклаж� до 50 кг та забезпечення
реал�зац�ї конституц�йного права українських громадян повертатися в Україну без встановлення часового обмеження
їх перебування за межами України; врегулювання особливостей орган�зац�ї п�дготовки та проведення вибор�в у
пер�од д�ї карантину.

Ще одн�єю менш популярною тематикою законодавчої д�яльност� Павла Бакунця є сфера п�дприємництва � б�знес, де
основними ц�лями пропонованої народним депутатом пол�тики є скасування деяких зм�н в законодавств� в частин�
розширення сфери застосування реєстратор�в розрахункових операц�й, як� загрожують н�велювання переваг
спрощеної системи оподаткування; сприяння оновленню транспортних засоб�в найвищих еколог�чних стандарт�в
шляхом впровадження механ�зму розстрочення сплати податку на додану варт�сть (на терм�н до 36 календарних
м�сяц�в); створенн� сприятливих умов для залучення �нвестиц�й у виробництво електромоб�л�в в Україн�, зарядних
пристроїв та комплектуючих вироб�в до них, а також вдосконалити процедуру публ�чних закуп�вель для певних груп
продукц�ї машинобудування, модерн�зац�я та забезпечення сталого розвитку виробничо-експортного потенц�алу

Депутатська фракц�я: позафракц�йний, депутатська група “ДОВІРА”

Парт�йн�сть: безпарт�йний
Територ�я виборчого округу: м. Явор�в (Жовк�вський � Явор�вський район)

Проф�льний ком�тет: з питань еколог�чної пол�тики та
природокористування
Топ-тема депутата: рег�ональна пол�тика � верховенство права в Україн�

ПАВЛО
БАКУНЕЦЬ
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надання органам м�сцевого самоврядування повноваження щодо планування використання земель не т�льки в
межах населеного пункту, але за межами населеного пункту, а також внесення до Державного земельного
кадастру в�домостей про державний кордон України,

завершення адм�н�стративно-територ�альної реформи, в�дстоювання к�нцевого права громад на визначення меж
� центр�в нових район�в, а також утворення Льв�вської м�ської територ�альної громади у межах т.зв великого
ЛьвоваЧ�ткий розд�л повноважень м�сцевих рад нових об'єднаних територ�альних громад, районних рад
укрупнених районах � районних державних адм�н�страц�й,

зб�льшення надходжень м�сцевих бюджет�в шляхом зм�ни принципу розпод�лу податкових надходжень, зокрема
в умовах децентрал�зац�ї, а також скерування податку з п�дакцизних товар�в (тютюн, алкоголь, бензин, ренти �
землю) у м�сцев� бюджети,

захист ФОП, критика карантину вих�дного дня, в�дтерм�нувати запровадження касових апарат�в � збереження
спрощеної системи оподаткування для ФОП,

державна п�дтримка �нвестиц�й в Україн�, зв�льнення в�д оподаткування �нвестор�в, як� завозитимуть обладнання
на митну територ�ю України, а також запровадження  нульової ставки ПДВ щодо операц�й з постачання товар�в та
послуг на територ�ї України �нвесторами, як� зареєстрован� у Польщ�,
усунення кол�з�ї в законодавств� щодо врегулювання конфл�кту у д�яльност� посадових ос�б � депутат�в м�сцевих
рад,

доопрацювання антикорупц�йного законодавства, в�дновлення роботи реєстру декларац�й та повноважень НАЗК
щодо контролю за декларуванням доход�в посадовими особами,

скасування адвокатської монопол�ї на представництво �нтерес�в у судах,

подолання кадрового деф�циту у судах шляхом в�дрядження судд�в в порядку тимчасового переведення до �ншого
суду, а також автоматичне запрошення людей з кадрового резерву на конкурси на �нш� посади в державн�й
служб�,
п�дтримка �н�ц�ативи оптим�зац�ї дорожнього буд�вництва та удосконалення законодавства у сфер� м�стобуд�вної
д�яльност�, а також �мплементац�ї в законодавство України положень Регламенту Європейського Союзу щодо
якост� буд�вельних продукт�в.

спрощеної системи оподаткування; сприяння оновленню транспортних засоб�в найвищих еколог�чних стандарт�в
шляхом впровадження механ�зму розстрочення сплати податку на додану варт�сть (на терм�н до 36 календарних
м�сяц�в); створенн� сприятливих умов для залучення �нвестиц�й у виробництво електромоб�л�в в Україн�, зарядних
пристроїв та комплектуючих вироб�в до них, а також вдосконалити процедуру публ�чних закуп�вель для певних груп
продукц�ї машинобудування, модерн�зац�я та забезпечення сталого розвитку виробничо-експортного потенц�алу
промислового сектору нац�ональної економ�ки.

Павло Бакунець часто та активно виступає з парламентської трибуни (майже 60 виступ�в) � публ�чно коментує власну
профес�йну законотворчу д�яльн�сть. Водночас в�н практично не користується �нструментом депутатського запиту
(лише 8 запит�в). Найчаст�ше народний депутат акцентує увагу на таких проблемах рег�ональної пол�тики,

верховенства права � п�дприємництва як:

У парламент� Павло Бакунець посл�довно та активно голосує за б�льш�сть �н�ц�атив, як� виступають за пол�тику
децентрал�зац�ї влади та п�дсилення м�сцевих бюджет�в, зд�йснення судової та антикорупц�йної реформи �
�нституц�йного п�дсилення в�дпов�дних державних орган�в, за проведення земельну реформу, реформи державної
служби � реформування ф�нансового сектору, а також вжиття заход�в для протид�ї коронав�русу.
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надм�рних митних обмежень щодо ввезення в Україну вживаних транспортних засоб�в та податкової
дискрим�нац�ї вод�їв дешевших транспортних засоб�в,

несправедливого пенс�йного забезпечення ос�б, як� мають 40 � б�льше рок�в страхового стажу та ж�нок, як�
вимушено вийшли на пенс�ю,

безп�дставного ненадання постачальниками комунальних послуг споживачам або надання їх неналежної якост�, 
невиправданого податкового зв�тування для малого та середнього б�знесу через застосування реєстратор�в
розрахункових операц�й.

Особлив�стю парламентської д�яльност� Тараса Батенка є в�дсутн�сть явно вираженого профес�йного фокусу �
тематичної спец�ал�зац�ї. Як на р�вн� законотворчої роботи, так � в розр�з� публ�чної комун�кац�ї, основний профес�йний
�нтерес народний депутат проявляє до чотирьох р�зних пол�тик – просторового розвитку � буд�вництва, верховенства
права та правосуддя, бюджетної сфери та соц�альної пол�тики. Значною м�рою така розпорошен�сть � комплексна
увага до р�зних пол�тик зумовлена публ�чним статусом нардепа як л�дера (сп�вголови) депутатської групи «Парт�я  «За
майбутнє», до обов’язк�в якого належить просування важливих тем та коментування пол�тик, як� є актуальними для
пол�тичної парт�ї загалом, а не лише для конкретного депутата.

Основними ц�лями пол�тики в сфер� просторового розвитку � буд�вництва народний депутат вбачає п�двищення р�вня
соц�ально-економ�чного розвитку територ�й, реформування системи державного арх�тектурно-буд�вельного
контролю � створення належної соц�альної �нфраструктури при зд�йсненн� забудови територ�й. В сфер� верховенства
права та правосуддя д�яльн�сть Тараса Батенка нац�лена на захист прав засуджених ос�б та посилення
в�дпов�дальност� за порушення прав педагог�в, в�йськовослужбовц�в, ж�нок. Ц�лями д�яльност� депутата в тем�
соц�альної пол�тики є захист ос�б пенс�йного в�ку, с�мей з д�тьми, учасник�в бойових д�й, л�кар�в, а також здешевлення
вартост� соц�ально значущих продукт�в харчування. В бюджетн�й пол�тиц� депутат насамперед в�дстоює в�дм�ну
акцизного податку на �мпортован� транспортн� засоби, в�дм�ну застосування реєстратор�в розрахункових операц�й,

обмеження приватизац�ї майна державних (комунальних) п�дприємств.

Законотворча д�яльн�сть депутата є дуже р�зноман�тною � фактично охоплює ус� можлив� пол�тики – в�д економ�ки та
осв�ти до еколог�ї та охорони здоров’я. Виступи та публ�чн� коментар� Тараса Батенка вказують на те, що найб�льше ж
у фокус� уваги народного депутата були проблеми:

В сес�йн�й залу парламенту депутат найб�льш посл�довно голосує за закони, нац�лен� на створення справедливої
системи пенс�йного страхування спрямован�, спрямован� на впровадження медичної реформи для покращення якост�
медичних послуг в Україн�, а також за законопроекти, як� забезпечать належний соц�альний захист
в�йськовослужбовц�в, ветеран�в АТО, та їх с�мей.

В просуванн� своїх топ-тем депутат дуже активно використовує виступи з трибуни � з м�сця, � за цим показником є
одним з л�дер�в серед парламентар�в у Верховн�й Рад� 9 скликання (понад 280 виступ�в). Так само депутат долучається
до розробки та подання законопроект�в в найр�зноман�тн�ших темах (за р�к як сп�вавтор Тарас Батенко реєструє
понад 50 проект�в закон�в). Вц�лому депутат однакого �нтенсивно використовує ус� доступн� формальн� �нструменти
лоб�ювання пр�оритетних тем � пол�тик, в тому числ� участь в парламентських робочих групах, мед�йн� заходи на
загальнонац�аонльних каналах та комун�кац�ю через соц�альн� мереж�.

Депутатська фракц�я: депутатська група "Парт�я "За майбутнє"

Парт�йн�сть: член пол�тичної парт�ї "УКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ –

УКРОП"

Територ�я виборчого округу: м. Новий Розд�л, Золоч�вський,

Миколаївський, Перемишлянський райони
Проф�льний ком�тет: з питань бюджету
Топ-теми депутата: просторовий розвиток, бюджет, правосуддя � соц�альна
пол�тика

ТАРАС 

БАТЕНКО
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Основним напрямком д�яльност� народного депутата Юр�я Камельчука у Верховн�й Рад� України є енергетика. Саме
ця тема л�дирує серед �нших за к�льк�стю поданих законопроєкт�в, запит�в та в розр�з� публ�чної активност� народного
обранця. Інш� теми, пов’язан� з економ�чною та бюджетною сферою, а також р�вн�стю та недискр�м�нац�єю, теж
ц�кавлять депутата, проте в�н радше п�дтримує �н�ц�ативи своїх колег з фракц�ї, ан�ж самост�йно їх розвиває.

У розр�з� ус�х зареєстрованих законопроєкт�в, автором чи сп�вавтором яких виступав Юр�й Камельчук, 25%

законодавчих �н�ц�атив дотичн� саме до теми енергетики чи енергоефективност�. Серед пр�оритет�в у ц�й пол�тиц� –
вир�шення нагальних проблем енергетичної галуз� (погашення заборгованост� за минул� роки) та створення фонду
декарбон�зац�ї. Депутат також працює у проф�льному ком�тет�, зокрема є членом Ком�тету Верховної Ради України з
питань енергетики та житлово-комунальних послуг, а також очолює Тимчасову сл�дчу ком�с�ю ВРУ з питань
розсл�дування причин збитковост� п�дприємств вуг�льно-промислового комплексу.

Щодо зм�стового наповнення законодавчих �н�ц�атив нардепа, то в�н п�дтримує пропозиц�ї М�ненерго щодо розвитку
ринку ЕСКО, як� передбачають розблокування процесу укладання енергосерв�сних договор�в, спрощення процедури
їх п�дписання, покращенням привабливост� та над�йност� ЕСКО-проект�в для ф�нансових установ, розширення
механ�зму енергосерв�су для модерн�зац�ї об’єкт�в комунального господарства ( № 4356 та 4357). Депутат також
оформив у законодавчу �н�ц�ативу �дею М�ненерго щодо створення Фонду декарбон�зац�ї, що має стати сталим
джерелом ф�нансування заход�в, що забезпечуватимуть скорочення викид�в двоокису вуглецю в атмосферу (4347).

Джерелом наповнення Фонду передбачено податок на викиди двоокису вуглецю. Планується зб�льшення цього
податку утрич� (4346). 50% податку спрямовуватиметься до загального фонду Держбюджету, де буде розпод�лятися на
заходи з захисту довк�лля; 50% – до Фонду декарбон�зац�ї.

Як � �нш� члени фракц�ї “СЛУГА НАРОДУ”, Камельчук у парламент� максимально голосує за законопроекти, �н�ц�йован�
Каб�нетом М�н�стр�в України та п�дтримував проєкти бюджет�в на 2019 та 2020 роки. В�н також активно голосує за
реформування законодавства про д�яльн�сть Антимонопольного ком�тету задля покращення умов ведення б�знесу та
залучення �нвестиц�й (економ�чна конкуренц�я, концентрац�я, прозор�сть д�яльност� АМКУ). Депутат посл�довно
голосує за еколог�чну реформу та законопроєкти у сфер� охорони навколишнього середовища, врегулювання
в�дносин в еколог�чн�й сфер�, природокористування та приведення українського законодавства до стандарт�в
Європейського Союзу.

Депутат в�д початку каденц�ї не �н�ц�ював самост�йно жодних публ�чних обговорень. Депутатських запит�в за
проф�льною темою також не заф�ксовано. Тим не менш, виступи з трибуни парламенту переважно також стосується
топ-теми, яку розвиває Юр�й Камельчук, зокрема ринку електричної енерг�ї. Депутат входить до складу проф�льних
МФО “Платформа з трансформац�ї вуг�льних рег�он�в” � “Енергетика та довк�лля”.

Народний обранець не надто активно в�дв�дує публ�чн� тематичн� заходи, а радше надає перевагу участ� у
телев�з�йних еф�рах. Депутат також публ�чно висв�тлює проблему заборгованост� з зароб�тної плати
червоноградським шахтарям та лоб�ює її вир�шення. Окремо в публ�чному простор� Юр�й Камельчук в�домий завдяки
своїм неоднозначним висловлюванням щодо поширення коронав�русу в Україн� та св�т� та позиц�єю проти
вакцинування.

Депутатська фракц�я: пол�тична парт�я "СЛУГА НАРОДУ"

Парт�йн�сть: безпарт�йний
Територ�я виборчого округу: м�сто Червоноград, Сокальський та частину
Кам’янка-Бузького району
Проф�льний ком�тет: з питань енергетики та житлово-комунальних послуг
Топ-тема депутата: енергетика

ЮРІЙ 
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Андр�й Лопушанський є заступником голови Ком�тету Верховної Ради України з питань бюджету, в�дтак фокус його
депутатської д�яльност� також спрямований на цю сферу й становить 67%. Інш� теми, як� знаходться у пол� зору
народного обранця, зважаючи на специф�ку округу, де його було обрано депутатом, та попередн�й профес�йн�й досв�д
нардепа – це європейська �нтеграц�я (20% уваги) та енергетика (13% уваги).

Тож не дивно, що левова частка законопроєкт�в, п�дготовлених за участ� народного депутата, належить саме до
економ�чної та бюджетної сфери (16 з 29). Тим не менш, загалом лише один з 16 законопроєкт�в у ц�й тематиц�
розроблений самим депутатом (2202-1). В�н стосується вдосконалення порядку розпод�лу кошт�в Державного фонду
рег�онального розвитку. Законопроєктом пропонувалося зм�нити терм�н подач� обласними державними
адм�н�страц�ями пропозиц�й з перел�ком � описом �нвестиц�йних програм � проект�в рег�онального розвитку з 1 травня
на 25 листопада року, що передує плановому, аби ус� ОДА змогли своєчасно та об’єктивно провести в�дпов�дн� конкурси.

Окр�м цього, зважачи на особлив�сть округу, де обирався Лопушанський, разом з Миколою Княжицьким в�н
зареєстрував законопроєкт про внесення зм�н до деяких закон�в України щодо стимулювання економ�чного розвитку та
забезпечення соц�альної стаб�льност� г�рських та високог�рних населених пункт�в (2003-1). Законопроектом
передбачено посилення державних гарант�й для громадян, як� проживають у населених пунктах, як� мають статус
г�рських та високог�рних, та покращення соц�ального захисту та стимулювання економ�чного розвитку рег�ону. Інш�
законопроєкти з ц�єї тематики, розроблен� у сп�вавторств�, переважно стосуються формування державного бюджету
України на поточний р�к та внесення правок до нього.

Загалом Андр�й Лопушанський має  довол� низьку публ�чну активн�сть у проф�льн�й тем� –  депутат не бере участ� у
експертних дискус�ях та не коментує тему для ЗМІ. Виступ�в з трибуни щодо обраної тематики також не заф�ксовано.

Б�льш�сть депутатських запит�в, поданих депутатом, стосуються проблем р�дного рег�ону (в�дновлення зал�зничного
сполучення Хир�в-Загуж, пропозиц�ї до Державної програми розвитку рег�ону українських Карпат на 2020 - 2022 роки
щодо безпеки г�рського туризму тощо).

Натом�сть депутат в соц�альних мережах активн�ше працює в тем� транскордонної сп�впрац� та публ�чно заявляє про
п�дтримку ус�х �н�ц�атив, пов’язаних розбудовою українсько-польського кордону, модерн�зац�єю �снуючих пункт�в
пропуску та буд�вництвом нових, що має допомогти актив�зувати сп�впрацю з польськими партнерами в напрямку
розвитку та посилення економ�чних, культурних, духовних та людських зв‘язк�в по обидва боки кордону. Долучен�сть до
євро�нтеграц�йної пол�тики є обумовленою специф�кою 125-ого округу. У доробку Лопушанського є також самост�йний
законопроєкт (2347), яким пропонується внести зм�ни до статт� 87 Бюджетного кодексу України, доповнивши перел�к
видатк�в, як� зд�йснюються з Державного бюджету України видатками на ф�нансування проект�в (програм)

транскордонного сп�вроб�тництва в Україн�.

Зважаючи на попередн�й профес�йний досв�д Лопушанського у паливно-енергетичн�й сфер� (з 2005 до 2014 року
об�ймав посаду першого заступника голови правл�ння “Нафтогазу України”, у 8 скликанн� ВРУ був Головою п�дком�тету з
питань газової, газотранспортної галуз� та пол�тики газопостачання Ком�тету Верховної Ради України з питань паливно-

енергетичного комплексу, ядерної пол�тики та ядерної безпеки), депутат й надал� виявляє �нтерес до теми. Разом з
�ншими депутатами з фракц�ї зареєстрував три законопроєкти у ц�й тематиц�. Депутат також входить до МФО “Чиста
енерг�я – здорове довк�лля”. Публ�чно у тем� неактивний.

Депутатська фракц�я: пол�тична парт�я "ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ"

Парт�йн�сть: Пол�тична парт�я Конгрес Українських Нац�онал�ст�в
Територ�я виборчого округу: м�сто Самб�р, Скол�вський, Старосамб�рський,

Турк�вський райони, частина Самб�рського району
Проф�льний ком�тет: з питань бюджету
Топ-тема депутата: бюджетна пол�тика
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Пров�дним напрямком парламентської д�яльност� народного депутат є сфера енергетики та енергозбереження (фокус
уваги – 32 %), що напряму пов’язано з роботою у ком�тет� з питань енергетики та житлово-комунальних послуг та
головуванню у п�дком�тет� з питань нетрадиц�йних та в�дновлюваних джерел енерг�ї, альтернативних вид�в палива.

Впродовж роботи у Верховн�й Рад� України дев’ятого скликання Андр�й К�т став сп�вавтором законопроект�в,

спрямованих на �мплементац�ю положень директив Європейського Парламенту та Третього Енергетичного Пакету
ЄС, що стосуються забезпечення реал�зац�ї вимоги в�докремлення та незалежност� оператора ГТС за моделлю ISO, а
також вимог щодо в�докремлення та незалежност� оператора системи передач� електроенерг�ї.

Два законопроекти передбачають створення нормативно-правового п�дґрунтя для розвитку сфери виробництва,

об�гу та використання р�дкого б�опалива на транспорт� та – заохочення до використання енерг�ї, виробленої з
в�дновлюваних джерел.

Щоб подолати кризов� явища у розрахунках за енергонос�ї, запоб�гти банкрутству та ф�нансовому оздоровленню
п�дприємств на ринку природного газу, одним �з законопроект�в сп�вавторства Андр�я Кота пропонується взаємне
списання заборгованост� м�ж вс�ма учасниками ринку природного газу. П�сля п�двищення тариф�в, депутат став
сп�вавтором звернення до Каб�нету М�н�стр�в України щодо вжиття комплексних заход�в для належного
врегулювання ц�н на енергонос�ї та їх доставку для побутових споживач�в. З-пом�ж �ншого КМУ рекомендується
зд�йснити перерахунок тариф�в на послуги розпод�лу газу для побутових споживач�в, як� д�ють з 1 с�чня 2021 року.

Для просування теми енергетики та енергозбереження, народний депутат не використовує механ�зму виступ�в з
трибуни Парламенту. Виявлено один колективний депутатський запит, сп�вавтором якого є Андр�й К�т, до Прем'єр-

м�н�стра Олекс�я Гончарука  щодо скасування абонентської плати за транспортування природного газу для побутових
споживач�в. Народн� депутати просять призупинити д�ю постанови НКРЕКП, що передбачає абонплату за
транспортування природного газу.

На стор�нц� Андр�я Кота у соц�альн�й мереж� Facebook за пер�од з серпня 2019 року по грудень 2020 року виявлено 4

дописи, що стосуються проф�льної теми роботи: про ком�тетськ� слухання на тему «Використання природного газу в
побут�: безпека, проблеми, шляхи вир�шення», про зас�дання Ком�тету в режим� в�деоконференц�ї, де в порядку
денному розглядалися питання трансформац�ї вуг�льних рег�он�в в Україн�, питання постачання електричної енерг�ї
для забезпечення функц�онування сп�льного майна багатоквартирного житлового будинку, питання удосконалення
умов п�дтримки виробництва електричної енерг�ї з альтернативних джерел енерг�ї тощо.

Іншими темами, що знаходяться у фокус� уваги народного депутата Андр�я Кота є п�дприємництво та б�знес, а також
орган�зац�я державної влади (фокус уваги – по19 %). У сп�вавторств� з колегами Андр�й К�т пропонував скасувати
застосування реєстратор�в розрахункових операц�й платниками єдиного податку; �н�ц�ював запровадження податку
на виведений кап�тал та �мплементац�я стандарт�в протид�ї розмиванню податкової бази та виведення прибутку за
кордон, розвиток виробництва в Україн� електромоб�л�в, зарядних пристроїв, комплектуючих вироб�в до них шляхом
тимчасового зв�льнення в�д оподаткування окремих операц�й, врегулювання проблеми подв�йного оподаткування
прибутку �нвестор�в за угодами про розпод�л продукц�ї, розстрочення сплати податку на додану варт�сть (на терм�н до
36 календарних м�сяц�в) при ввезенн� на митну територ�ю України трактор�в кол�сних для нап�впричеп�в та
нап�впричеп�в бортових, нап�впричепи-рефрижератори, нап�впричепи- контейнеровози".

Просуваючи питання скасувати застосування реєстратор�в розрахункових операц�й, сп�льно з колегами з
депутатської групи "Дов�ра" пров�в бриф�нг у ВРУ з вимогою прийняття законопроект�в № 2665 та №2645-1.

В межах напрямку «Орган�зац�я державної влади», Андр�й К�т став сп�вавтором постанов, що стосуються
перейменування К�ровоградської та Дн�пропетровської областей на Кропивницьку та С�чеславську в�дпов�дно,

в�дкликання з посади Голови ком�тету з питань ф�нанс�в, податкової та митної пол�тики Данила Гетманцева,

зв�льнення Артема Ситника з посади Директора Нац�онального антикорупц�йного бюро України. Також за участ�
народного депутата було напрацьовано законопроект про парламентську службу альтернативний законопроект
"Про внесення зм�н до Закону України "Про столицю України - м�сто-герой Київ".

Депутатська фракц�я: депутатська група "Дов�ра"

Парт�йн�сть: безпарт�йний
Територ�я виборчого округу: м�ста Моршин, Стрий, Жидач�вський,

Стрийський райони
Проф�льний ком�тет: з питань енергетики та житлово-комунальних послуг
Топ-тема депутата: енергетика та енергозбереження
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зв�льнення Артема Ситника з посади Директора Нац�онального антикорупц�йного бюро України. Також за участ�
народного депутата було напрацьовано законопроект про парламентську службу альтернативний законопроект
"Про внесення зм�н до Закону України "Про столицю України - м�сто-герой Київ".

Народний депутат не використовує �нструменту депутатських запит�в для просування тем п�дприємництво та б�знес, а
також орган�зац�я державної влади. Водночас тема орган�зац�ї державної влади, в частин� крити д�яльност� д�й уряду
Олекс�я Гончарука, була активно представлена на стор�нц� Андр�я Кота у соц�альн�й мереж� Facebook (поширення
в�деозапис�в з канал�в «Еспресо», «5 канал»).

У в�дкритих джерелах не вдалося виявити р�чного зв�ту про роботу нардепа у Верховн�й Рад� України за 2020 р�к.

Р�дше Андр�й К�т просував у ВРУ питання соц�альної та аграрної сфер. Зокрема, долучався до створення
законопроект�в щодо в�дновлення соц�альних гарант�й громадянам, як� постраждали внасл�док Чорнобильської
катастрофи; запровадження державної п�дтримки молодим фах�вцям осв�тньої � медичної галузей; створення
законодавчих п�дстав розпоряджатися майном ос�б, зв�льнених з в�йськової служби; створення та д�яльност�
с�льськогогосподарських кооператив�в, захисту майнових прав власник�в � користувач�в земельних д�лянок.
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