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РЕЗЮМЕ
1.
депутатів.

Одеську область у Верховній Раді VII скликання представляють 16 народних

11 парламентарів були обрані у відповідних одномандатних виборчих округах Одеської
області1 і ще п’ять депутатів обрані за виборчими списками політичних партій2.
2.
Жодний з народних депутатів від Одеської області не відвідав усі пленарні
засідання Верховної Ради VII скликання за три роки роботи.
Дві третіх пленарних засідань парламенту пропустив Іван Фурсін: депутат пропустив 66,7%
засідань.
Найбільшу кількість пленарних засідань Верховної Ради відвідали Василь Гуляєв та Антон
Кіссе – 95,3% та 94,8% відповідно.
Олексій Гончаренко відвідав 84,6% пленарних засідань, Сергій Фаєрмарк – 82,6%, Микола
Скорик – 80,7%, Дмитро Голубов – 78,5%, Сергій Ківалов – 73%, Геннадій Чекіта – 72,7%,
Олександр Урбанський – 71,1%, Павло Унгурян – 68,6%, Едуард Матвійчук – 59,8%, Віталій
Барвіненко – 58,6%, Євген Дейдей – 56,5%, Леонід Клімов – 56,2% і Олександр Пресман –
53,7%.
3.
Засідання своїх парламентських комітетів народні депутати від Одеської
області відвідували гірше, ніж пленарні засідання сесій: жодний депутат не відвідав навіть
90% засідань комітетів.
Найкраще відвідували засідання своїх комітетів Сергій Фаєрмарк (88,5% відвіданих
засідань), Василь Гуляєв (85,5%) та Олексій Гончаренко (85,5%).
Олександр Урбанський відвідав 79,3% засідань свого комітету, Павло Унгурян – 70,9%,Іван
Фурсін – 65,3%, Антон Кіссе – 61,5%, Микола Скорик – 54,7% і Дмитро Голубов – 50,7%.
Пропустили більше половини засідань своїх комітетів Олександр Пресман (пропустив 88,9%
засідань), Едуард Матвійчук (73,7%), Леонід Клімов (72,2%), Сергій Ківалов (66,2%), Євген
Дейдей (56,2%), Геннадій Чекіта (55,8%) та Віталій Барвіненко (53,4%).
4.
Найбільшу кількість законопроектів за три роки роботи зареєстрував
Геннадій Чекіта – 63, а найменшу – Олександр Пресман та Леонід Клімов – шість і вісім
відповідно.
Василь Гуляєв зареєстрував 55 законопроектів, Іван Фурсін – 47, Едуард Матвійчук – 42,
Віталій Барвіненко – 40, Олександр Урбанський – 37, Павло Унгурян та Сергій Фаєрмарк – по
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Едуард Матвійчук, Геннадій Чекіта, Сергій Ківалов, Дмитро Голубов, Леонід Клімов, Іван Фурсін, Олександр
Пресман, Василь Гуляєв, Віталій Барвіненко, Антон Кіссе, Олександр Урбанський
2

Євген Дейдей, Павло Унгурян, Сергій Фаєрмарк, Олексій Гончаренко, Микола Скорик
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35, Олексій Гончаренко – 33, Сергій Ківалов – 27, Євген Дейдей і Антон Кіссе – по 25, Микола
Скорик – 22 і Дмитро Голубов – 19.
5.
Протягом же третього року роботу найбільшу кількість законопроектів
зареєстрував також Геннадій Чекіта (34), а жодного проекту закону не подали Едуард
Матвійчук та Олександр Пресман.
Василь Гуляєв подав 20 законодавчих ініціатив протягом третього року роботи, Олександр
Урбанський – 17, Павло Унгурян – 14, Олексій Гончаренко – 9, Віталій Барвіненко – 8, Сергій
Ківалов і Антон Кіссе – по 7, Іван Фурсін – 6, Микола Скорик – 5, Дмитро Голубов і Сергій
Фаєрмарк – по 4, Євген Дейдей і Леонід Клімов – по 2.
6.
За значної кількості законопроектів, поданих
депутатами, за три роки роботи законами стали лише 30.

одеськими

народними

Найбільш успішним за кількістю прийнятих законопроектів за три роки роботи є Павло
Унгурян, у якого з 35 законопроектів шість стали законами.
Протягом третього року роботи законами стали 17 законопроектів одеських
парламентарів, авторами/співавторами яких є Віталій Барвіненко, Олексій Гончаренко,
Василь Гуляєв, Євген Дейдей, Антон Кіссе, Едуард Матвійчук, Павло Унгурян, Олександр
Урбанський, Сергій Фаєрмарк, Іван Фурсін, Геннадій Чекіта.
7.
Всі законопроекти народних депутатів чинного скликання мають проходити
антикорупційну перевірку в Комітеті з питань запобігання і протидії корупції.
Загалом за три роки роботи, 18 законопроектів народних депутатів з Одеської області були
відхилені через наявність в них корупціогенних факторів за підсумками трьох років.
Протягом третього року роботи через невідповідність антикорупційному законодавству було
відхилено шість законопроектів одеських народних депутатів:
- щодо збереження об'єктів портової інфраструктури, що перебувають у державній
власності (2839) – Едуард Матвійчук;
- щодо порядку призначення і звільнення суддів (2995) – Едуард Матвійчук;
- щодо приведення у відповідність до Конституції України та узгодження із Законом
України "Про забезпечення права на справедливий суд" (3268) – Дмитро Голубов;
- щодо уточнення окремих положень з питань запобігання та протидії легалізації
(відмиванню) доходів (4960) – Леонід Клімов;
- про відходи (4838) – Павло Унгурян;
- щодо створення консолідованої групи платників податків (2737) – Сергій Фаєрмарк.
8.
Половина (15 з 30) законопроектів, що стали законами, одеських народних
депутатів були прийняті без висновку Комітету з питань запобігання та протидії корупції за
три роки роботи.
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За останній рік роботи без висновку антикорупційного комітету було прийнято вісім
законодавчих ініціатив одеських парламентарів, авторства Віталія Барвіненка, Василя
Гуляєва, Євгена Дейдея, Антона Кіссе (3 законопроекти), Едуарда Матвійчука і Сергія
Фаєрмарка.
9.
Законопроекти, що співвідносяться зі специфічними проблемами Одеської
області складають незначну частину (7%) законотворчого доробку одеських народних
депутатів: 26 законопроектів від загальних 397.
Найбільша доля законопроектів, що співвідносяться зі специфічними проблемами
Одеської області у Олександра Пресмана – 67% (4 законопроекти).
Ще у 12 одеських народних депутатів доля таких законопроектів не перевищує третини:
- у Олександра Урбанського 30% (11 законопроектів);
- у Антона Кіссе 20% (5 законопроектів);
- у Сергія Ківалова 15% (4 законопроекти);
- у Едуарда Матвійчука 14% (6 законопроектів);
- у Миколи Скорика 13% (3 законопроекти);
- у Павла Унгуряна 6% (2 законопроекти);
- у Геннадія Чекіти 3% (2 законопроекти);
- у Олексія Гончаренка 3% (1 законопроект);
- у Сергія Фаєрмарка 3% (1 законопроект);
- у Івана Фурсіна 2% (1 законопроект);
- у Василя Гуляєва 2% (1 законопроект).
Чверть одеських депутатів не подала жодного законопроекту щодо проблем Одеської
області: Віталій Барвіненко, Дмитро Голубов, Євген Дейдей і Леонід Клімов.
10.
Протягом третього року роботи кількість законопроектів, що співвідносяться
зі специфічними проблемами Одеської області значно менше - лише чотири одеських
народних депутати реєстрували законопроекти, що співвідносяться зі специфічними
проблемами Одеської області.
Олександр Урбанський, Василь Гуляєв, Антон Кіссе та Геннадій Чекіта є співавторами
законопроекту про фінансове оздоровлення Публічного акціонерного товариства "Одеський
припортовий завод" (6779).
Окрім цього, Олександр Урбанський в своєму доробку має ще чотири законодавчих
ініціативи щодо проблем Одеської області на третьому році роботи.
5

11.
Протягом останнього року роботи парламенту чинного скликання найбільший
інтерес у суспільстві викликали голосування щодо медичної, освітньої, пенсійної реформ
та продовження мораторію на продаж сільськогосподарських земель.
В усіх випадках одеські народні депутати в більшості підтримували голосування щодо
реформ та продовження мораторію на продаж землі.
Ніколи не голосували ЗА:
- продовження мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення –
Леонід Клімов та Едуард Матвійчук;
- освітню реформу – Едуард Матвійчук, Олександр Пресман, Віталій Барвіненко та Євген
Дейдей;
- медичну реформу – Едуард Матвійчук;
- пенсійну реформу – Микола Скорик і Дмитро Голубов.
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ВІДВІДУВАННЯ ПЛЕНАРНИХ ЗАСІДАНЬ ТА ЗАСІДАНЬ КОМІТЕТІВ
За три роки 3 роботи Верховної ради VIII скликання відбулося 363 пленарних засідання
парламенту. Жоден з народних депутатів Одеської області не відвідав усі пленарні засідання
парламенту.
Найбільшу кількість пленарних засідань Верховної Ради VIII скликання відвідали Василь
Гуляєв та Антон Кіссе – 95,3% та 94,8% відвіданих засідань відповідно.
Олексій Гончаренко за три роки роботи відвідав 84,6% пленарних засідань парламенту,
Сергій Фаєрмарк – 82,6%, Микола Скорик – 80,7%, Дмитро Голубов – 78,5%, Сергій Ківалов –
73%, Геннадій Чекіта – 72,7%, Олександр Урбанський – 71,1%, Павло Унгурян – 68,6%.
Більше половини засідань, проте менше двох третіх, відвідали Едуард Матвійчук (59,8%),
Віталій Барвіненко (58,6%), Євген Дейдей (56,5%), Леонід Клімов (56,2%) і Олександр
Пресман (53,7%).
Більше половини пленарних засідань парламенту пропустив Іван Фурсін – 66,7% пропущених
засідань.
В той же час, 11 депутатів мають пропущені засідання Верховної Ради VIII скликання за
поважною причиною, тобто у зв’язку з хворобою, відпусткою, відрядженням. Найбільше
таких пропусків має Павло Унгурян – 15,2%.
Геннадій Чекіта пропустив за поважною причиною 9,1% засідань, Олексій Гончаренко – 6,6%,
Олександр Урбанський – 6,3%, Сергій Ківалов – 4,7%, Віталій Барвіненко – 3,6%, Дмитро
Голубов – 3,3%, Євген Дейдей – 3%, Микола Скорик – 1,9%, Сергій Фаєрмарк – 1,4% та Леонід
Клімов – 0,3%.
Не менш важливою частиною роботи народного депутата являється робота у комітетах, де
власне розглядаються законопроекти перед тим, як вони будуть внесені у порядок денний
засідань парламенту.
Народні депутати з Одеської області увійшли до складу семи комітетів: Віталій Барвіненко і
Євген Дейдей є членами комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної
діяльності, Дмитро Голубов, Сергій Ківалов і Антон Кіссе - з питань правової політики та
правосуддя, Олексій Гончаренко, Василь Гуляєв і Едуард Матвійчук - з питань державного
будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування, Леонід Клімов та Іван
Фурсін - з питань фінансової політики і банківської діяльності, Олександр Пресман, Микола
Скорик і Павло Унгурян - з питань бюджету, Олександр Урбанський - з питань транспорту,
Сергій Фаєрмарк та Геннадій Чекіта - з питань економічної політики.
Так само, як й у випадку з відвідуванням пленарних засідань, жодний одеський народний
депутат не відвідав усі засідання свого комітету. Найкраще засідання свого комітету
відвідував Сергій Фаєрмарк – 88,5% відвіданих засідань. У Василя Гуляєва та Олексія
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З 27 листопада 2014 року по 30 листопада 2017 року
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Гончаренка 85,5% відвіданих засідань комітету, Олександра Урбанського – 79,3%, Павла
Унгуряна – 70,9%.
Менше двох третіх, але більше половини, засідань своїх комітетів відвідали Іван Фурсін
(65,3%), Антон Кіссе (61,5%), Микола Скорик (54,7%) і Дмитро Голубов (50,7%).
Більше ж половини засідань своїх комітетів пропустили одразу семеро народних депутатів з
Одеської області: Олександр Пресман пропустив 88,9% засідань, Едуард Матвійчук – 73,7%,
Леонід Клімов – 72,2%, Сергій Ківалов – 66,2%, Євген Дейдей – 56,2%, Геннадій Чекіта – 55,8%
та Віталій Барвіненко – 53,4%.
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ЗАКОНОТВОРЧІСТЬ
За три роки4 роботи парламенту чинного скликання найбільшу кількість законопроектів
зареєстрував Геннадій Чекіта, який є автором або співавтором 63 проектів закону.
Василь Гуляєв зареєстрував 55 законопроектів, Іван Фурсін – 47, Едуард Матвійчук – 42,
Віталій Барвіненко – 40, Олександр Урбанський – 37, Павло Унгурян та Сергій Фаєрмарк – по
35, Олексій Гончаренко – 33, Сергій Ківалов – 27, Євген Дейдей і Антон Кіссе – по 25, Микола
Скорик – 22 і Дмитро Голубов – 19.
Найменшу кількість законопроектів зареєстрували Леонід Клімов та Олександр Пресман –
вісім і шість законодавчих ініціатив відповідно.
Законопроекти, що стали законами
Загалом, 30 законопроектів одеських депутатів протягом трьох років роботи були прийняті
парламентом.
Так, народними депутатами був підтриманий законопроект про внесення змін до Кодексу
законів про працю України (щодо випробування при прийнятті на роботу) (1639), серед
співавторів якого є Віталій Барвіненко. Законом передбачається доповнення списку осіб, на
яких не поширюється випробування при прийнятті на роботу, попередження про розірвання
трудового договору у зв’язку з не проходженням випробування, продовження строку
випробування на період відсутності працівника на роботі з будь-яких причин, звільнення
працівника через не проходження випробування до підстав звільнення з ініціативи
роботодавця.
Ще одним прийнятим законопроектом, серед співавторів котрого є Віталій Барвіненко,
являється проект закону про внесення змін до статті 201 Кримінального кодексу України
щодо криміналізації контрабанди небезпечних речовин, частин вогнепальної зброї (3254д), яким передбачено визначення контрабанди доповнити термінами «небезпечні
речовини» та «частини вогнепальної нарізної зброї», а санкцію в цій статті – конфіскацією
предметів контрабанди, окрім вже наявного позбавлення волі на строк від трьох до семи
років.
Віталій Барвіненко і Євген Дейдей у співавторстві з іншими своїми колегами зареєстрували
законопроект про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення гарантій
соціального захисту колишніх працівників органів внутрішніх справ України та членів
їхніх сімей (3303), який в подальшому був прийнятий Верховною Радою. Згідно зі змінами,
колишнім працівникам міліції перерахунок пенсій має здійснюватися з урахуванням видів
грошового забезпечення, надбавок і премій в розмірах, встановлених для поліцейських.
Серед авторів прийнятого законопроекту про внесення змін до підрозділу 5 розділу ХХ
"Перехідні положення" Податкового кодексу України щодо стимулювання розвитку
ринку вживаних транспортних засобів (3251) є Павло Унгурян та Дмитро Голубов. Закон
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З 27 листопада 2014 року по 30 листопада 2017 року
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передбачає тимчасово з 1 січня 2016 року по 31 грудня 2017 роки знизити ставки акцизного
збору на вживані транспортні засоби.
Олексій Гончаренко є співавтором проголосованого парламентом законопроекту про
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо створення сприятливих умов
для впровадження благодійних текстових повідомлень (2297), який надає визначення
благодійним текстовим повідомленням та звільняє такий вид благодійності від
оподаткування.
Другим прийнятим законопроектом, серед співавторів якого є Олексій Гончаренко, являється
проект закону про комерційний облік комунальних послуг (4901). Закон передбачає
врегулювання і формулювання правових, економічних та організаційних засад комерційного
та розподільчого обліку у сфері комунальних послуг. Так, закон передбачає обладнання
вузлами обліку оператором зовнішніх мереж нежитлових будівель (до 1 жовтня 2017 року) і
житлових (до 1 жовтня 2018 року), встановлення у багатоквартирних будинках
індивідуальних приладів обліку у нежитлових (до 1 жовтня 2017 року) і житлових (до 1
жовтня 2018 року) будівель.
Олексій Гончаренко, Василь Гуляєв та Едуард Матвійчук серед співавторів законопроекту про
внесення змін до деяких законів України щодо набуття повноважень сільських,
селищних, міських голів (4110). Закон передбачає, що оприлюдненню рішення
територіальної виборчої комісії про обрання сільського, селищного, міського голови має
передувати рішення ТВК про реєстрацію вказаних осіб, а якщо ТВК ухиляється від реєстрації
обраної особи, то рішення про реєстрацію має прийняти ЦВК.
Василь Гуляєв є серед авторів прийнятого в подальшому законопроекту про внесення змін
до деяких законодавчих актів України щодо гарантій трудових прав осіб, які займали
виборні посади в органах місцевого самоврядування, у зв'язку із проходженням ними
військової служби (3464). Закон передбачає, що на місцевих депутатів не поширюються
гарантії щодо збереження місця роботи, передбачені статтею 119 Кодексу законів про працю
України, а також продовження строку реалізації гарантій щодо надання попередньої роботи
(посади) або компенсаційних виплат колишнім депутатам місцевих рад, які працювали у
радах на постійній основі та були призвані на військову службу, на час після їх демобілізації.
Також Василь Гуляєв серед співавторів ще одного прийнятого законопроекту про внесення
змін до деяких законодавчих актів України щодо особливостей добровільного об'єднання
територіальних громад, розташованих на територіях суміжних районів (5520).Законом
врегульовуються порядок зміни меж районів та міст, особливості об’єднання територіальних
громад з суміжних районів, порядку проведення виборів в таких громадах та особливості
проведення чергових виборів районних рад, якщо Верховна Рада не змінила межі районів.
Євген Дейдей є серед співавторів проекту закону про внесення змін до Закону України "Про
міліцію" (щодо виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті) або
каліцтва працівника міліції) (1364). Як зазначено в пояснювальній записці до самого
закону, даними змінами планується встановити єдиний підхід до виплати одноразової
грошової допомоги правоохоронцям у разі загибелі, поранення, встановлення інвалідності.
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Євген Дейдей і Сергій Фаєрмарк є співавторами прийнятого парламентом законопроекту про
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо надання допомоги на дітей
померлого годувальника (4668), який передбачає призначення допомоги дітям померлого
годувальника незалежно від наявності на день смерті у померлого страхового стажу та
доходу сім’ї.
Серед співавторів законопроекту про внесення змін до Податкового кодексу України щодо
державної підтримки кінематографії в Україні (3238-д) є Антон Кіссе. Закон передбачає
створення більш сприятливих умов для виробництва кінопродукції та розвитку галузі
кінематографії.
Антон Кіссе та Сергій Фаєрамарк у співавторстві з колегами зареєстрували законопроект,
який в подальшому був прийнятий парламентом, про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо вдосконалення державної реєстрації прав на нерухоме
майно та захисту прав власності (5067).
Ще одним прийнятим законопроектом, серед співавторів якого зазначений Антон Кіссе, є
проект Пропозиції Президента до Закону "Про внесення зміни до розділу ІI "Прикінцеві та
перехідні положення" Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо
зменшення дефіциту брухту чорних металів на внутрішньому ринку" (6382), якими
передбачено тимчасово, терміном на 2 роки, продовжити дію експортного мита на відходи
та брухт чорних металів на рівні 30 євро за 1 тонну.
Антон Кіссе має в своєму доробку співавторство й в четвертому прийнятому законопроекті про Конституційний Суд України (6427-д).Згідно з проектом закону, до складу
Конституційного суду входять 18 суддів: по шестеро суддів призначають президент України,
Верховна Рада і з'їзд суддів України. Разом з тим, Конституційний Суд отримає повноваження
на здійснення конституційних проваджень за умови вступу в повноваження не менше двох
третин суддів. також передбачається, що в складі Конституційного Суду діють Велика палата,
два сенати і шість колегій.
Також парламентом був прийнятий законопроект про внесення змін до Закону України "Про
Статут внутрішньої служби Збройних Сил України" (щодо документального
оформлення травм (каліцтва, поранення, контузії) учасникам АТО) (3728), співавтором
якого є Едуард Матвійчук. Закон зобов’язує забезпечувати військовослужбовця всіма
необхідними довідками та відповідним до пори року одягом після отримання ним травм або
поранень при направлені на лікування щодо подальшого оформлення документів для
отримання пільг.
Найбільш продуктивним в частині подачі законопроектів, які згодом стали законами, є Павло
Унгурян. Так, нардеп зареєстрував шість законопроектів, один з яких вже зазначений вище.
Два законопроекти були подані за схожою тематикою: перший законопроект полягає у
внесенні змін до деяких законів України щодо заснування релігійними організаціями
навчальних закладів (1447), другий законопроект –внесення змін до Податкового кодексу
України щодо звільнення від оподаткування нерухомості релігійних організацій (2226).
Третій законопроект, автором якого є тільки Павло Унгурян, полягає у внесенні змін та
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доповнення до Закону України «Про Державний бюджет України на 2015 рік» щодо
перерозподілу бюджетних призначень для Одеської області (2229-а).
Іншим з поданих законопроектів, який став законом, є проект про внесення змін до
Податкового кодексу України щодо уточнення деяких положень оподаткування
неприбуткових організацій (5050). Метою запропонованого проекту закону є внесення змін
до Податкового кодексу України в частині уточнення окремих положень та оподаткування
неприбуткових організацій та забезпечення безперебійної суспільно важливої діяльності
релігійних та інших неприбуткових організацій.
Останньою прийнятою законодавчою ініціативою Павла Унгуряна є проект про внесення
змін до Кодексу законів про працю України щодо святкових і неробочих днів (5496), якою
на офіційному рівні 25 грудня вважається також Різдвом Христовим і в цей день
встановлюється вихідний.
Олександр Урбанський з авторським колективом зареєстрував проект закону про внесення
змін до Регламенту Верховної Ради України (3812). Цим законом передбачено
удосконалити чинні положення Регламенту Верховної Ради в частині процедурних питань
внесення змін до Конституції України.
Олександр Урбанський також є серед великого авторського колективу суміжних
законопроектів про внесення змін до Закону України "Про джерела фінансування
дорожнього господарства України" щодо удосконалення механізму фінансування
дорожньої галузі (4014а)та про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо
удосконалення механізму фінансування дорожньої галузі (4015а), яким передбачається
створення дорожнього фонду у спецфонді держбюджету для виокремлення джерел
фінансування дорожнього господарства. У другом законопроекті серед співавторів є й
Геннадій Чекіта.
Олександр Урбанський та Геннадій Чекіта також виступили серед ініціаторів законопроекту,
що був прийнятий, Пропозиції Президента до Закону "Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо забезпечення реалізації житлових прав мешканців
гуртожитків" (1076). Закон передбачає передачу у власність територіальної громади
збудованих у радянські часи гуртожитків, які були включені до статутних капіталів приватних
товариств, і подальшу приватизацію житлових і нежитлових приміщень громадянами, котрі
проживають в таких гуртожитках не менше п’яти років.
Сергій Фаєрмарк разом з колегами ініціював в подальшому прийнятий законопроект про
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення рівня
корпоративного управління в акціонерних товариствах (2302а-д), який передбачено
врегулювання правовідносин в частині придбання акцій приватного акціонерного товариства
за наслідком придбаного контрольного пакету акцій.
Прийнятий ще один законопроект співавторства Сергія Фаєрмарк: про внесення змін до
законів України "Про охорону дитинства" та "Про статус ветеранів війни, гарантії їх
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соціального захисту" щодо державної підтримки учасників антитерористичної
операції та їх дітей з метою здобуття освіти (2105).
Законом передбачається надання державної адресної цільової підтримки з метою
придбання зазначеними категоріями громадян професійно-технічної та вищої освіти. Така
підтримка буде здійснюватися в рамках державної цільової програми та передбачатиме
комплекс заходів (в тому числі повна або часткова оплата освіти, безкоштовне забезпечення
підручниками, стипендії, безкоштовне забезпечення проживання в гуртожитках та інше).
Перелік таких заходів і умов їх надання визначатиме Кабінет Міністрів України.
Іван Фурсін у своєму заліку має один прийнятий законопроект – проект закону про споживче
кредитування (2455), яким передбачено обов’язок банку або іншої фінустанови проводити
оцінку кредитоспроможності позичальника, встановлення вимоги щодо оприлюднення всієї
суми витрат при оформленні кредитів під час реклами, врегулювання діяльності
посередників, зміна порядку погашення вимог за договором (спочатку погашення
простроченого боргу, другим – «тіло кредиту», третім – штрафні санкції), врегульовує
питання залучення третіх осіб (страховиків, оцінювачів тощо).
Парламентом було прийнято проект закону про внесення змін до деяких законодавчих
актів України щодо встановлення мінімального строку оренди земельних ділянок
сільгосппризначення, на яких проводиться гідротехнічна меліорація (2920), серед
авторського колективу якого значиться Геннадій Чекіта.
Закон передбачає встановлення терміну не менше 10 років для оренди земельних ділянок
сільськогосподарського призначення, які є ділянками меліоративних земель і на яких
проводиться гідротехнічна меліорація.
Геннадій Чекіта є співавтором ще одного законопроекту, який би прийнятий: про внесення
змін до деяких законодавчих актів України щодо створення умов для міжнародної
кооперації суб'єктів літакобудування та розвитку вітчизняного літакобудування
(4809). Законом надається право суб'єктам літакобудування (в тому числі державної
власності в оборонно-промисловому комплексі) бути засновниками та/або учасниками
господарських товариств (у тому числі за участю іноземних суб'єктів господарської
діяльності).
Сергій Ківалов, Леонід Клімов, Олександр Пресман і Микола Скорик не мають у своєму
доробку прийнятих законопроектів.
Антикорупційна перевірка законопроектів
З 30 прийнятих законопроектів народних депутатів від Одеської області жодний не отримав
негативну оцінку на відповідність антикорупційному законодавству та 15 законопроектів
були прийняті без такої оцінки.
Законопроекти, прийняті без оцінки на відповідність антикорупційному законодавству:
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 про внесення змін до статті 201 Кримінального кодексу України щодо криміналізації
контрабанди небезпечних речовин, частин вогнепальної зброї (3254-д), Віталій Барвіненко
співавтор;
 про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення гарантій соціального
захисту колишніх працівників органів внутрішніх справ України та членів їхніх сімей (3303),
Віталій Барвіненко і Євген Дейдей серед співавторів;
 про внесення змін до підрозділу 5 розділу ХХ "Перехідні положення" Податкового
кодексу України щодо стимулювання розвитку ринку вживаних транспортних засобів (3251),
Дмитро Голубов і Павло Унгурян серед співавторів;
 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо особливостей
добровільного об'єднання територіальних громад, розташованих на територіях суміжних
районів (5520), Василь Гуляєв співавтор;
 про внесення змін до Закону України "Про міліцію" (щодо виплати одноразової
грошової допомоги у разі загибелі (смерті) або каліцтва працівника міліції) (1364), Євген
Дейдей співавтор;
 про внесення змін до Податкового кодексу України щодо державної підтримки
кінематографії в Україні (3238-д), Антон Кіссе співавтор;
 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення
державної реєстрації прав на нерухоме майно та захисту прав власності (5067), Антон Кіссе і
Сергій Фаєрмарк серед співавторів;
 Пропозиції Президента до Закону "Про внесення зміни до розділу ІI "Прикінцеві та
перехідні положення" Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо
зменшення дефіциту брухту чорних металів на внутрішньому ринку" (6382), Антон Кіссе
співавтор;
 про Конституційний Суд України (6427-д), Антон Кіссе співавтор;
 про внесення змін до Закону України "Про Статут внутрішньої служби Збройних Сил
України" (щодо документального оформлення травм (каліцтва, поранення, контузії)
учасникам АТО) (3728), Едуард Матвійчук співавтор;
 внесення змін до Податкового кодексу України щодо звільнення від оподаткування
нерухомості релігійних організацій (2226), Павло Унгурян співавтор;
 про внесення змін до додатків № 3, № 7 до Закону України "Про Державний бюджет
України на 2015 рік" щодо перерозподілу бюджетних призначень для Одеської області
(2229а), Павло Унгурян співавтор;
 про внесення змін до Податкового кодексу України щодо уточнення деяких положень
оподаткування неприбуткових організацій (5050), Павло Унгурян співавтор;
 про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України (3812), Олександр
Урбанський співавтор;
 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення рівня
корпоративного управління в акціонерних товариствах (2302а-д), Сергій Фаєрмарк співавтор.
Також 19 законопроектів, зареєстрованих народними депутатами від Одеської області, були
відхилені з причини наявності в них корупціогенних факторів:
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1.
про Економічний експеримент на території міста Одеси (1786), Сергій Ківалов,
Антон Кіссе та Едуард Матвійчук автори;
2.
про внесення змін до Закону України "Про ліцензування певних видів
господарської діяльності" (щодо застосування принципу мовчазної згоди в сфері
ліцензування) (2294), Едуард Матвійчук співавтор;
3.
про внесення змін до Закону України "Про морські порти України" (щодо
збереження об'єктів портової інфраструктури, що перебувають у державній власності) (2839),
Едуард Матвійчук співавтор;
4.
про внесення змін до Закону України "Про Вищу раду юстиції" (щодо порядку
призначення і звільнення суддів) (2995), Едуард Матвійчук співавтор;
5.
про внесення змін до Закону України "Про охорону атмосферного повітря"
(щодо децентралізації повноважень органів виконавчої влади у сфері екології та природних
ресурсів) (3553), Едуард Матвійчук співавтор;
6.
про внесення змін до Закону України "Про спеціальну (вільну) економічну зону
"Порто-франко" на території Одеського морського торговельного порту" (щодо регулювання
інвестиційної діяльності на території СЕЗ "Порто-франко") (1642), Геннадій Чекіта автор;
7.
про внесення змін до статті 2 Закону України "Про особливості здійснення
закупівель в окремих сферах господарської діяльності" (щодо удосконалення окремих
процедур закупівель) (2547), Геннадій Чекіта співавтор;
8.
про медіацію (2480-1), Сергій Ківалов співавтор;
9.
про особливості діяльності санаційного банку (2376а), Іван Фурсін співавтор;
10.
про вільну (спеціальну) економічну зону "Порто-франко" (1731), Олександр
Пресман і Микола Скорик співавтори;
11.
про внесення зміни до Митного кодексу України (щодо врегулювання
інвестиційної діяльності на території вільної (спеціальної) економічної зони "Порто-франко")
(1732), Олександр Пресман і Микола Скорик співавтори;
12.
про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо врегулювання
інвестиційної діяльності на території вільної (спеціальної) економічної зони "Порто-франко")
(1733), Олександр Пресман і Микола Скорик співавтори;
13.
про внесення змін до Закону України "Про здійснення державних закупівель"
(щодо удосконалення системи державних закупівель) (2078а), Василь Гуляєв автор;
14.
про зупинення дії Закону України "Про очищення влади" (1515), Микола
Скорик автор;
15.
про внесення змін до статті 27 Кримінального процесуального кодексу України
(щодо приведення у відповідність до Конституції України та узгодження із Законом України
"Про забезпечення права на справедливий суд") (3268), Дмитро Голубов автор;
16.
про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо уточнення їх
окремих положень з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів (4960),
Леонід Клімов співавтор;
17.
про відходи (4838), Павло Унгурян співавтор;
18.
про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо створення
консолідованої групи платників податків) (2737), Сергій Фаєрмарк співавтор.
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Співвідношення законопроектів народних депутатів від Одеської області з проблемами
їх виборчих округів та області
Загалом народні депутати від Одеської області зареєстрували за три роки роботи 26
законодавчих ініціатив щодо специфічних проблем Одеської області.
Найбільша кількість законопроектів, що співвідносяться зі специфічними проблемами
виборчих округів і Одеської області, зареєстрував Олександр Урбанський: 11 таких
законодавчих ініціатив.
Едуард Матвійчук має шість законопроектів, що співвідносяться із проблемами області та
його виборчого округу, Антон Кіссе – п’ять, Сергій Ківалов та Олександр Пресман– по чотири,
Микола Скорик – три, Геннадій Чекіта і Павло Унгурян – по два, Василь Гуляєв, Олексій
Гончаренко, Сергій Фаєрмарк та Іван Фурсін – по одному.
Жодного законопроекту, який би співвідносився з проблемами Одеської області, не
зареєстрували Дмитро Голубов, Леонід Клімов, Євген Дейдей і Віталій Барвіненко.
Олексій Гончаренко
Народний депутат зареєстрував проект закону Про звільнення від кримінальної
відповідальності громадян - учасників подій, що мали місце 2 травня 2014 року в Одесі
(2885), який передбачає звільнення від кримінальної відповідальності, закриття
кримінальних справ і звільнення від покарання засуджених, крім випадків вчинення діянь,
що мають окремий склад злочину . Проект знаходиться на розгляді профільного комітету.
Василь Гуляєв
Народний депутат разом з Антоном Кіссе, Олександром Урбанським та Геннадієм Чекітою
зареєстрували законопроект Про фінансове оздоровлення Публічного акціонерного
товариства "Одеський припортовий завод" (6779), яким передбачається реструктуризація
заборгованості заводу перед «Нафтогазом» і «Укртрансгазом».
Сергій Ківалов
Зареєстрував у співавторстві з Антоном Кіссе проект закону Про Економічний експеримент на
території міста Одеси (4169), але пізніше цей законопроект був відкликаний. Пізніше Сергій
Ківалов і Антон Кіссе разом з ще одним народним депутатом від Одеської області Олександром Пресманом, - зареєстрували схожий проект закону: «Про вільну (спеціальної)
економічної зони «Порто-франко» (4245), який знаходиться на розгляді профільного
комітету.
Також депутат разом з Едуардом Матвійчуком і Антоном Кіссе зареєстрував проект закону
Про економічний експеримент на території Одеси (1786), який був відхилений, і проект змін
до Податкового кодексу (1787) - знаходяться на розгляді профільного комітету.
Антон Кіссе
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Антон Кіссе зареєстрував п’ять законопроектів, що співвідносяться з проблемами Одеської
області, чотири з яких були подані в співавторстві з Сергієм Ківаловим. Також серед
співавторів виступають Олександр Пресман і Едуард Матвійчук: Про економічний
експеримент на території міста Одеси (4169), «Про вільну (спеціальну) економічну зону
«Порто-франко» (4245), Про економічний експеримент на території Одеси (1786) і супутній
йому проект змін до Податкового кодексу (1787).
Проект закону № 4169 був відкликаний, проекти № 4245 і № 1787 - знаходяться на розгляді
профільних комітетів, а № 1786 - відхилено.
Ще одним законопроектом щодо проблем області є поданий разом з Василем Гуляєвим,
Олександром Урбанським та Геннадієм Чекітою законопроект Про фінансове оздоровлення
Публічного акціонерного товариства "Одеський припортовий завод" (6779), яким
передбачається реструктуризація заборгованості заводу перед «Нафтогазом» і
«Укртрансгазом».
Едуард Матвійчук
Так, народний депутат з іншими представниками Одеської області - Антоном Кіссе і Сергієм
Ківаловим, - подали проект закону Про Економічний експеримент на території міста Одеси
(1786), метою якого автори бачили створення сприятливих умов для залучення інвестицій в
місто. Законопроектом передбачалося створення пільгових умов для реалізації інвестиційних
проектів, для чого, на думку авторів, необхідно створення спеціальної юридичної особи, до
повноважень якої пропонувалося включити можливості розпоряджатися міським майном і
земельними ресурсами. Супровідним до цього законопроекту виступав проект змін до
Податкового кодексу (1787), який передбачає звільнення від оподаткування суб'єктів
господарювання, що беруть участь в «економічному експерименті». Сам законопроект про
«економічний експеримент» був відхилений, а зміни до Податкового кодексу - знаходяться
на розгляді профільного комітету.
Також співвідноситься зі специфікою Одеської області проект закону Про внесення змін до
закону «Про морські порти України» (2839), який передбачає включення морських портів до
переліку стратегічних об'єктів для недопущення їх відчуження з держвласності. Профільний
комітет рекомендував відхилити законопроект і він був знятий з розгляду.
Законопроектом «Про загальні засади створення і функціонування вільних митних зон
промислового типу та здійснення на їх територіях промислово-виробничої діяльності» (3264)
передбачається створення нового інституту - вільних митних зон промислового типу: умов і
процедур створення вільної митної зони промислового типу, вимоги до території зони,
власника цієї території; вимог, прав і обов'язків суб'єкта господарювання вільної митної зони
промислового типу; змісту та порядку укладення угод, а також умови ведення господарської
діяльності агентами; повноваження державних органів влади із створення, супроводу і
закриття вільної митної зони промислового типу і т. п. Два інших законопроекти про
внесення змін до Податкового (3265) і Митного (3266) кодекси передбачають створення
відповідних норм для реалізації положень вищевказаного законопроекту. Всі три
законопроекти знаходяться на розгляді профільного комітету.
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Олександр Пресман
Депутат зареєстрував чотири законопроекти, що співвідносяться з проблемами Одеської
області: Про вільну (спеціальну) економічну зону «Порто-франко» (1731), Про внесення змін
до Митного (1732) і Податковий (1733) кодекси України щодо врегулювання інвестиційної
діяльності на території «Порто-франко». Ці проекти законів були зареєстровані в
співавторстві з Миколою Скориком, але в подальшому відкликані.
Як згадувалося вище, Олександр Пресман разом з Сергієм Ківаловим і Антоном Кіссе
зареєстрували ще один проект закону про вільну економічну зону «Порто-франко» (4245).
Цей законопроект розглядається профільним комітетом.
Микола Скорик
Депутат зареєстрував у співавторстві з Олександром Пресманом три законопроекти, що
співвідносяться з проблемами Одеської області: Про вільну економічну зону «Порто-франко»
(1731), Про внесення змін до Митного (1732) і Податковий (1733) кодекси України щодо
врегулювання інвестиційної діяльності на території «Порто-франко». Зазначені проекти
законів в подальшому були відкликані.
Павло Унгурян
Народний депутат зареєстрував проекти закону Про внесення змін до додатків № 3, № 7 до
Закону України "Про Державний бюджет України на 2015 рік" щодо перерозподілу
бюджетних призначень для Одеської області (2229а). Законопроектом пропонується
перерозподілити державну субвенцію обласному бюджету з фінансування будівництва
лікувального корпусу Одеської обласної дитячої клінічної лікарні на фінансування створення
центру надання адміністративних послуг. Ці зміни в подальшому були прийняті.
Також Павло Унгурян разом з Олександром Урбанським і Сергієм Фаєрмарком подав проект
закону Про внесення змін до Бюджетного кодексу України (щодо портового
(адміністративного) збору) (3532).
Олександр Урбанський
Народний депутат подав законопроект про внесення змін до Кодексу торговельного
мореплавства (2712), яким передбачається розширення кола суб'єктів, які мають право
плавання під Державним прапором України та надання іноземним судам права здійснювати
плавання між портами України без заходу в іноземні порти без окремого дозволу
центрального органу влади. З аналогічною метою в співавторстві були розроблені і
представлені законопроекти про зміни до Митного кодексу (2713 і 2713-д), якими
пропонувалося скасувати необхідність отримання дозволу від Міністерства інфраструктури
для здійснення перевезень між портами України без заходу в іноземні порти. У співавторстві
народний депутат подав законопроект Про внутрішній водний транспорт (2475а), що
передбачає встановлення правових, економічних та організаційних основ внутрішнього
водного транспорту. Ці законопроекти певною мірою відповідають економічним проблемам
виборчого округу, представником якого є народний депутат. Останній законопроект очікує
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на розгляд у першому читанні, перший – у другому читанні, а зміни до Митного кодексу були
відхилені профільним комітетом.
Також депутат зі своїми колегами з Одеської області Павлом Унгуряном і Сергієм
Фаєрмарком, зареєстрував законопроект Про внесення змін до Бюджетного кодексу України
(щодо портового (адміністративного) збору) (3532). Законопроект передбачає розподіл 10%
оплати портових зборів до загального фонду Державного бюджету та 90% - до спеціального
фонду для їх використання на морську і річкову транспортну діяльність, а також участі
України в міжнародних організаціях морського і річкового транспорту. Цей проект був
відправлений профільним комітетом на доопрацювання.
Законопроектом Про внесення змін до Закону України "Про прикордонний контроль" щодо
змінення правил та умов перетинання державного кордону членами екіпажу суден (3649)
Олександр Урбанський пропонує впорядкувати процедури і правила перетину державного
кордону членами екіпажу суден в пунктах пропуску для річкового і морського з'єднання.
Законопроект знаходиться на розгляді профільного комітету.
Також народний депутат реєстрував проект закону Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України (щодо ізольованого баласту) (1504), який в подальшому був
відкликаний. Проектом передбачалося закріплення на законодавчому рівні поняття
«баластні води» і їх різновидів.
Ще одним законопроектом депутата, що співвідноситься з проблемами Одеської області є
законопроект Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання
містобудівної діяльності у межах акваторії морських портів, у зоні дії навігаційного
обладнання та морських шляхів (5431), яким передбачається врегулювання питань
будівництва та інших робіт на землях водного фонду та припинення практики незаконного
відведення земельних ділянок під внутрішніми морськими водами.
Олександр Урбанський є єдиним автором законопроекту Про виноград та виноробну
продукцію (5667), метою якого є спрощення ведення підприємництва та дерегуляція у
сферах виноградарства та виноробства. Дотичним законопроектом, серед співавторів якого є
й Олександр Урбанський, являється проект Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо розвитку виробництва терруарних вин та натуральних медових напоїв (6693),
котрим визначається правовий статус малого виробництва виноробної продукції, суб’єкта
господарювання, який здійснює виробництво (без додавання спирту) та розлив виноградних,
плодово-ягідних вин та/або напоїв медових в об’ємі, що не перевищує 10 000 декалітрів на
рік, з виноматеріалів виключно власного виробництва.
Наостанок, Олександр Урбанський з Василем Гуляєвим, Антоном Кіссе та Геннадієм Чекітою
є співавтором законопроекту Про фінансове оздоровлення Публічного акціонерного
товариства "Одеський припортовий завод" (6779), яким передбачається реструктуризація
заборгованості заводу перед «Нафтогазом» і «Укртрансгазом».
Сергій Фаєрмарк
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У народного депутата один законопроект, який співвідноситься з проблемами Одеської
області: це вище згадуваний проект «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України»
(щодо портового (адміністративного) збору) (3532).
Іван Фурсін
Законопроектом Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення
недоторканості права власності та інших речових прав на нерухоме майно і землю власникам
відокремлених морських терміналів (3675) передбачено визначення поняття, правового
режиму, економічних і організаційних засад діяльності відокремлених морських терміналів,
питання забезпечення безпеки мореплавання в акваторіях відокремлених морських
терміналів і контролю за безпекою мореплавання в таких акваторіях. Даний законопроект
профільний комітет повернув на доопрацювання.
Геннадій Чекіта
Депутат пропонував внести зміни в закон «Про спеціальну економічну зону Порто-Франко на
території Одеського морського порту» (1642). Законопроектом передбачалося збільшити
територію ВЕЗ на території морського порту, приєднати до СЕЗ території «полів зрошування»,
а також продовжити термін дії СЕЗ до 30 років. Ця законодавча ініціатива була відхилена
профільним комітетом.
Геннадій Чекіта разом з Василем Гуляєвим, Антоном Кіссе, Олександром Урбанським
зареєстрували законопроект Про фінансове оздоровлення Публічного акціонерного
товариства "Одеський припортовий завод" (6779), яким передбачається реструктуризація
заборгованості заводу перед «Нафтогазом» і «Укртрансгазом».
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ТЕНДЕНЦІЇЇ ГОЛОСУВАННЯ ЩОДО РЕЗОНАНСНИХ ЗАКОНОПРОЕКТІВ 5
Одними з найбільш важливих резонансних питань в парламенті були голосування щодо
пенсійної, медичної, освітньої реформ та щодо продовження мораторію на продаж земель
сільськогосподарського призначення.
Голосування щодо продовження мораторію на продаж земель сільськогосподарського
призначення передбачають передбачає продовження такого мораторію від 1 до 5 років.
Всього по цьому питанню відбулося шість голосувань.
Максимально За продовження мораторію голосували Антон Кіссе, Геннадій Чекіта, Віталій
Барвіненко, Олексій Гончаренко, Василь Гуляєв, Павло Унгурян, а переважно голосують ЗА –
Євген Дейдей, Іван Фурсін, Олександр Пресман, Микола Скорик, Олександр Урбанський,
Сергій Фаєрмарк.
Суміш За та Проти продовження мораторію в своїх голосуваннях мають Дмитро Голубов та
Сергій Ківалов.
Леонід Клімов та Едуард Матвійчук ніколи не голосують За продовження мораторію на
продаж сільськогосподарських земель.
По реформуванню сфери освіти відбулося сім голосувань в парламенті. Максимально За
реформу голосують лише Олексій Гончаренко та Сергій Фаєрмарк.
Василь Гуляєв, Антон Кіссе, Геннадій Чекіта і Павло Унгурян послідовно голосують За
реформу, Олександр Урбанський і Дмитро Голубов – переважно голосують За.
В голосуваннях Сергія Ківалова, Леоніда Клімова, Івана Фурсіна і Миколи Скорика має місце
суміш ЗА та Проти.
Ніколи не голосували За реформування освіти Едуард Матвійчук, Олександр Пресман, Віталій
Барвіненко та Євген Дейдей.
За впровадження медичної реформи у парламенті чинного скликання відбулося 37
голосувань. Жоден з народних депутатів від Одеської області у всіх голосуваннях не
голосував За.
Олексій Гончаренко і Павло Унгуряну своїх голосуваннях послідовно підтримують
реформування медичної сфери, Дмитро Голубов, Геннадій Чекіта, Олександр Урбанський,
Антон Кіссе, Євген Дейдей, Іван Фурсін, Василь Гуляєв і Сергій Фаєрмарк – переважно
підтримують реформу медицини.
Сергій Ківалов, Леонід Клімов, Олександр Пресман і Віталій Барвіненко в своїх голосуваннях
щодо медичної реформи мають суміш За та Проти.
Микола Скорик переважно не голосує За медичну реформу, а Едуард Матвійчук – ніколи не
голосує За медичну реформу.
5

За даними сайту Вони голосують для тебе - https://rada4you.org/
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Щодо пенсійної реформи у парламенті відбулося вже 10 голосувань. Максимально За
пенсійну реформу серед Одеських народних депутатів голосували Леонід Клімов, Павло
Унгурян, Геннадій Чекіта, Сергій Фаєрмарк та Олексій Гончаренко.
Послідовно за пенсійну реформу голосують Антон Кіссе, Василь Гуляєв та Олександр
Урбанський. Трохи рідше у своїх голосуваннях підтримують Іван Фурсін, Олександр Пресман,
Віталій Барвіненко і Євген Дейдей.
Сергій Ківалов і Едуард Матвійчук у своїх голосуваннях мають суміш За та Проти.
Микола Скорик і Дмитро Голубов ніколи не голосують за пенсійну реформу.
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