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РЕЗЮМЕ  

1. Одеську область у Верховній Раді VII скликання представляють 16 народних 

депутатів. 

11 парламентарів були обрані у відповідних одномандатних виборчих округах Одеської 

області1 і ще п’ять депутатів обрані за виборчими списками політичних партій2. 

2. Лише один із народних депутатів від Одеської області відвідав усі пленарні 

засідання Верховної Ради VII скликання з грудня 2017 року по липень 2018 року3 - Василь 

Гуляєв. 

Натомість одразу шість одеських народних депутатів пропустили більше половини 

пленарних засідань парламенту: Іван Фурсін пропустив 92% засідань, Леонід Клімов – 78%, 

Олександр Пресман – 64%, Олександр Урбанський – 55%, Віталій Барвіненко і Едуард 

Матвійчук – по 53%. 

Високу відвідуваність пленарних засідань мають Геннадій Чекіта (відвідав 98%), Дмитро 

Голубов (97%), Антон Кіссе (96%), Олексій Гончаренко (92%), Микола Скорик (90%) і Сергій 

Ківалов (89%). 

Сергій Фаєрмарк відвідав 67% пленарних засідань, Євген Дейдей – 61% і Павло Унгурян – 60%. 

3. Більшість (12) одеських народних депутатів за даними електронної реєстрації 

мають вищі показники відвідуваності, аніж за письмовою реєстрацією. 

Таке можливо у двох випадках: депутат проігнорував письмову реєстрацію або депутат 

відсутній на засіданні, а його картку використовує інший. Однак обидва випадки є 

порушенням Регламенту Верховної Ради. 

Згідно електронної реєстрації всі засідання парламенту відвідали Антон Кіссе, Леонід Клімов, 

Олександр Пресман, Олександр Урбанський, 99% - Геннадій Чекіта та Віталій Барвіненко, 98% 

- Іван Фурсін, 97% - Олексій Гончаренко, 96% - Сергій Ківалов, 92% - Сергій Фаєрмарк, 82% - 

Павло Унгурян, 67% - Євген Дейдей.  

4. Відвідування засідань парламентських комітетів народними депутатами від 

Одеської області є не високим. 

Жодний депутат не відвідав навіть 90% засідань комітетів. 

                                                                 

1 Едуард Матвійчук, Геннадій Чекіта, Сергій Ківалов, Дмитро Голубов, Леонід Клімов, Іван Фурсін, Олександр 
Пресман, Василь Гуляєв, Віталій Барвіненко, Антон Кіссе, Олександр Урбанський 

2Євген Дейдей, Павло Унгурян, Сергій Фаєрмарк, Олексій Гончаренко, Микола Скорик 

3 Згідно письмової реєстрації 
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Так, Едуард Матвійчук не відвідав жодного засідання свого комітету, Олександр Пресман 

пропустив 87% засідань, Леонід Клімов – 75%, Віталій Барвіненко – 69%. 

Лише половину засідань своїх комітетів відвідали Євген Дейдей, Сергій Фаєрмарк і Сергій 

Ківалов. 

Микола Скорик відвідав 52% засідань комітету, Геннадій Чекіта – 58%, Іван Фурсін – 65%, 

Олександр Урбанський, Дмитро Голубов та Антон Кіссе – по 67%, Павло Унгурян – 71%. 

Найкраще відвідували засідання своїх комітетів Василь Гуляєв та Олексій Гончаренко, які 

відвідали по 88% засідань комітету. 

5. Найбільшу кількість законопроектів за вказаний період зареєстрував Геннадій 

Чекіта – 13, а Іван Фурсін та Леонід Клімов не зареєстрували жодного законопроекту. 

Олександр Урбанський та Дмитро Голубов зареєстрували по дев’ять законопроектів, Василь 

Гуляєв – сім, Олексій Гончаренко, Євген Дейдей, Павло Унгурян – по шість, Антон Кіссе, Сергій 

Фаєрмарк – по п’ять, Сергій Ківалов – чотири, Микола Скорик – три, Віталій Барвіненко – два, 

Олександр Пресман і Едуард Матвійчук – по одному. 

6. Із 57 законопроектів, зареєстрованих одеськими народними депутатами, 

законом став лише, серед співавторів якого є Сергій Фаєрмарк. 

Цією законодавчою ініціативою є законопроект про внесення зміни до ст. 115 Закону України 

"Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" щодо призначення дострокової 

пенсії за віком членам сімей осіб, які загинули (померли) внаслідок поранення, каліцтва, 

контузії чи інших ушкоджень здоров'я, одержаних під час участі в Революції Гідності (7429). 

7. Три законопроекти, зареєстровані одеськими народними депутатами, 

співвідносяться із специфічними проблемами Одеської області. 

 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо сприяння розвитку 

морегосподарського комплексу (7385), Микола Скорик і Олександр Урбанський 

 про оголошення природних територій Куяльницького лиману Одеської області 

курортом державного значення (8502),  Дмитро Голубов 

 про оголошення природних територій Куяльницького лиману Одеської області 

курортом державного значення (8502-1), Олексій Гончаренко, Євген Дейдей, Сергій 

Фаєрмарк та Павло Унгурян 

8. Більшість (12) депутатів скористалися своїм правом подачі депутатського 

запиту для актуалізації певних проблем. 

Найбільше депутатських запитів подав Едуард Матвійчук – 22 запити. 
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Сергій Ківалов подав 17 депутатських запитів, Антон Кіссе – 10, Василь Гуляєв – 8, Олексій 

Гончаренко – 6, Микола Скорик та Геннадій Чекіта – по 3, Євген Дейдей, Олександр Пресман, 

Олександр Урбанський, Іван Фурсін – по 2, Віталій Барвіненко – 1. 

Не подавали депутатські запити у вказаний період Дмитро Голубов, Леонід Клімов, Павло 

Унгурян і Сергій Фаєрмарк. 

9. Найбільшу кількість запитів (21) щодо специфічних проблем Одеської області 

подав Едуард Матвійчук, однак більшість його запитів є перероблені звернення окремих 

громадян чи груп громадян щодо їх особистих проблем. 

Антон Кіссе подав дев’ять запитів щодо проблем Одеської області, Василь Гуляєв – сім, Сергій 

Ківалов – шість, Олексій Гончаренко, Олександр Пресман, Микола Скорик – по два, Віталій 

Барвіненко – один. 

10. Більшість одеських народних депутатів не користуються своїм правом виступу 

під час пленарного засідання для актуалізації певних проблем або висловлення думки щодо 

питань, які розглядаються. 

Дев’ять депутатів за вісім місяців не мали жодного сутнісного виступу під час пленарних 

засідань: Віталій Барвіненко, Дмитро Голубов, Євген Дейдей, Сергій Ківалов, Леонід Клімов, 

Едуард Матвійчук, Олександр Пресман, Іван Фурсін та Геннадій Чекіта. 

Найбільшу кількість сутнісних виступів під час пленарних засідань  має Павло Унгурян, у якого 

17 виступів, у Миколи Скорика – 11, Олексія Гончаренка – 6, Василя Гуляєва – 5, Антона Кіссе 

та Олександра Урбанського – по 4, Сергія Фаєрмарка – 1. 
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ВІДВІДУВАННЯ ПЛЕНАРНИХ ЗАСІДАНЬ ТА ЗАСІДАНЬ КОМІТЕТІВ  

За півроку роботи4 відбулося 89 пленарних засідань парламенту5. Лише один із народних 

депутатів – Василь Гуляєв –  відвідав усі пленарні засідання парламенту за цей період. 

Майже на всіх засіданнях був присутній Геннадій Чекіта, відвідуваність якого складає 98%.  

Дмитро Голубов та Антон Кіссе відвідали 97% та 96% засідань відповідно, Олексій Гончаренко 

– 92%, Микола Скорик – 90%, Сергій Ківалов – 89%. 

Також більше половини засідань відвідали Сергій Фаєрмарк – 67%, Євген Дейдей – 61% та 

Павло Унгурян – 60%. 

Одразу шість одеських народних депутатів пропустили більше половини пленарних засідань. 

Так, Віталій Барвіненко та Едуард Матвійчук пропустили 53% засідань, Олександр Урбанський 

– 55%, Олександр Пресман пропустив 64% пленарних засідань, а Леонід Клімов – 78%. 

Найгірший показник відвідуваності в Івана Фурсіна, який пропустив 92% пленарних засідань. 

Низка народних депутатів мають значні розбіжності між відвідуваністю за письмовою та 

електронною реєстраціями. Так, згідно електронної реєстрації усі засідання відвідали Василь 

Гуляєв, Антон Кіссе, Леонід Клімов, Олександр Пресман та Олександр Урбанський відвідали 

всі пленарні засідання. 

Геннадій Чекіта і Віталій Барвіненко відвідали 99%, Іван Фурсін – 98%, Олексій Гончаренко – 

97%, Сергій Ківалов – 96%, Сергій Фаєрмарк – 92%, Павло Унгурян і Дмитро Голубов – 82%, 

Микола Скорик – 70%, Євген Дейдей – 67%, Едуард Матвійчук – 35%. 

Найбільша розбіжність в Івана Фурсіна, який за письмовою реєстрацією відвідав 8% засідань, 

а за електронною – 98%. Леонід Клімов згідно письмової реєстрації відвідав 22% пленарних 

засідань, а згідно електронної – 100%. Менше половини відвіданих засідань у Віталія 

Барвіненка, Олександра Пресмана, Олександра Урбанського та 100% відвідуваність згідно 

електронної реєстрації. 

Розбіжність, коли відвідуваність за електронною реєстрацією більше, аніж за письмовою 

можлива в таких випадках: по-перше, коли народний депутат проігнорував письмову 

реєстрацію; по-друге, коли народний депутат відсутній на засіданні, а його картку 

використовують колеги. Друга ситуація уможливлює недобросовісну практику 

неперсонального голосування. В той же час, в обох випадках мають місце ознаки порушення 

Регламенту Верховної Ради. 

                                                                 

4 01.12.2017-13.07.2018 

5 Згідно письмової реєстрації 
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Не менш важливою частиною роботи народного депутата є робота у комітетах, де власне 

розглядаються законопроекти перед тим, як вони будуть внесені у порядок денний засідань 

парламенту. 

Народні депутати від Одеської області увійшли до складу семи парламентських комітетів: 

Віталій Барвіненко та Євгей Дейдей є членами комітету з питань законодавчого забезпечення 

правоохоронної діяльності, Сергій Фаєрмарк та Геннадій Чекіта – з питань економічної 

політики, Олександр Пресман, Микола Скорик та Павло Унгурян – з питань бюджету, 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 Урбанський – з питань транспорту, 

Дмитро Голубов, Сергій Ківалов і Антон Кіссе – з питань правової політики та правосуддя. 

На відміну від ситуації з відвідуваністю пленарних засідань парламенту жоден із нардепів від 

Одеської області не відвідав усіх засідань парламентських комітетів.  

Найкраща відвідуваність у Василя Гуляєва та Олексія Гончаренко, які відвідали 88% засідань 

комітету. Павло Унгурян відвідав 71% засідань свого комітету, Дмитро Голубов, Антон Кіссе та 

Олександр Урбанський – по 67%, Іван Фурсін – 65%, Дмитро Голубов та Антон Кіссе – 60%. 

Більше половини, але менше двох третіх засідань відвідали Геннадій Чекіта – 58%,  Микола 

Скорик – 52%. 

Половину засідань відвідали Євген Дейдей, Сергій Фаєрмарк та Сергій Ківалов. 

Троє одеських народних депутатів відвідали менше половини засідань своїх комітетів: Віталій 

Барвіненко пропустив 69% засідань, Леонід Клімов – 75%, Олександр Пресман – 87%. 

Едуард Матвійчук єдиний хто не відвідав жодного засідання. 
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ЗАКОНОТВОРЧІСТЬ  

За вісім місяців роботи6 найбільшу кількість законопроектів зареєстрував Геннадій Чекіта, який 

є автором або співавтором 13 законопроектів. 

Олександр Урбанський та Дмитро Голубов у своєму доробку мають дев’ять зареєстрованих 

ініціатив. Сім законопроектів зареєстрував Василь Гуляєв, по шість – Олексій Гончаренко, Євген 

Дейдей та Павло Унгурян, по п’ять – Сергій Фаєрмарк, Антон Кіссе. Сергій Ківалов ініціював 

чотири законодавчі ініціативи, Микола Скорик – три, Віталій Барвіненко – два. Лише по одному 

законопроекту зареєстрували Олександр Пресман та Едуард Матвійчук. 

Леонід Клімов та Іван Фурсін не зареєстрували жодного законопроекту за вказаний період. 

Загалом, із 57 законопроектів, зареєстрованих одеськими народними депутатами з грудня 

2017 року, лише 13 (зокрема прийнятий) пройшли перевірку на відповідність 

антикорупційному законодавству. Всі ці законопроекти отримали позитивний 

антикорупційний висновок. 

Законопроекти, що стали законами 

На сьогодні серед усіх зареєстрованих за піврічний період законодавчих  ініціатив лише одна 

була підтримана та прийнята парламентом. 

Так, підтримку отримав законопроект про внесення зміни до статті 115 Закону України 

"Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" щодо призначення 

дострокової пенсії за віком членам сімей осіб, які загинули (померли) внаслідок поранення, 

каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров'я, одержаних під час участі в Революції 

Гідності (7429) серед співавторів якого є Сергій Фаєрмарк. Законопроектом вносяться зміни 

до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», якими 

передбачається право на призначення дострокової пенсії за віком дружинам (чоловікам), 

якщо вони не взяли повторний шлюб, дітям, які стали інвалідами до досягнення повноліття, і 

батькам, яким надано статус особи, на яку поширюється чинність Закону України "Про статус 

ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", відповідно до абзацу чотирнадцятого пункту 

1 статті 10 зазначеного Закону - після досягнення чоловіками 55 років, жінками - 50 років та за 

наявності страхового стажу не менше 25 років у чоловіків і не менше 20 років у жінок. 

Законопроекти, що співвідносяться із проблемами Одеської області 

Стосовно проблем Одеської області ініційовано три законопроекти. 

Законопроект Олександра Урбанського та Миколи Скорика про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо сприяння розвитку морегосподарського комплексу 

(7385). Законопроектом передбачається вдосконалення функціонування державної системи 

забезпечення безпеки мореплавства, підвищення ефективності управління морськими 
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портами, розмежування державних і господарських функцій в морському порту, 

розмежування функцій міністерства і центрального органу виконавчої влади, що забезпечує 

реалізацію державної політики у відповідних сферах, створення сприятливих умов для 

залучення приватних інвестицій, забезпечення завершення реформування морських портів 

відповідно до Закону України «Про морські порти України», спрощення процедур контролю в 

портах, відкритих для міжнародного морського сполучення, а також виконання міжнародних 

зобов’язань України у сфері торговельного мореплавства шляхом внесення змін до Водного 

кодексу України. 

Дмитро Голубов ініціював законопроект про оголошення природних територій 

Куяльницького лиману Одеської області курортом державного значення (8502),  який 

вирішує питання створення курорту державного значення в Одеській області,  що 

стимулюватиме збереження та розбудову курортних територій. 

Олексій Гончаренко, Євген Дейдей, Сергій Фаєрмарк та Павло Унгурян зареєстрували 

законопроект про оголошення природних територій Куяльницького лиману Одеської 

області курортом державного значення (8502-1), який розроблено з метою забезпечення 

особливої охорони природних територій оздоровчого призначення. 

Зареєстровані законопроекти 

Віталій Барвіненко 

Віталій Барвіненко зареєстрував законопроект про фахову передвищу освіту (8321), яким 

пропонується визначити основні правові, економічні та організаційні засади функціонування 

системи фахової передвищої освіти, створення умов для посилення співпраці реального 

сектора економіки з закладами фахової передвищої освіти на принципах автономії закладів 

фахової передвищої освіти. 

Ще один законопроект у своєму заліку має Віталій Барвіненко у співавторстві  колег, серед 

яких є Олексій Гончаренко, Василь Гуляєв, Євген Дейдей, Сергій Ківалов, Едуард Матвійчук, 

Олександр Урбанський та Геннадій Чекіта – про внесення змін до Бюджетного кодексу 

України (щодо прийняття Закону "Про фахову передвищу освіту") (8460), яким 

передбачено узгодження норм окремих законів та забезпечення державних підходів до 

фінансування діяльності закладів фахової передвищої освіти за рахунок коштів Державного 

бюджету України. 

Дмитро Голубов 

Дмитро Голубов у своєму заліку має законопроект про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України щодо посилення відповідальності за зайняття гральним бізнесом (8011). 

Також пропонується надати право органам місцевого самоврядування подавати позов до суду 

щодо застосування фінансових санкцій до суб’єктів господарювання, які організовують і 

проводять азартні ігри, а прибуток від проведених азартних ігор перераховувати до місцевого 

бюджету територіальних громад. 
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У співавторстві Дмитра Голубова та Олександра Урбанського законопроект про внесення змін 

до статей 165 та 166 Податкового кодексу України (8295).  Передбачено вилучення з 

Кодексу норми щодо включення до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу 

платника податку доходів у вигляді аліментів від нерезидента, а також включення до 

податкової знижки суми коштів, сплачених платником податку на доходи фізичних осіб на 

користь вітчизняних закладів дошкільної, позашкільної, загальної середньої освіти для 

компенсації вартості здобуття відповідної освіти такого платника податку та/або члена його 

сім'ї першого ступеня споріднення. 

Також Дмитро Голубов серед співавторів законопроекту про внесення зміни до статті 3 

Закону України "Про очищення влади" стосовно справедливого застосування критеріїв 

здійснення очищення влади до окремих категорій осіб (8405), котрим передбачено  чітке 

визначення того, що особи, які були військовослужбовцями прикордонних військ колишнього 

КДБ СРСР, не розглядаються як штатні працівники колишнього КДБ, факт належності до яких є 

критерієм люстрації; виключення з переліку осіб, які у зв’язку із закінченням вищих 

навчальних закладів колишнього КДБ СРСР підлягають люстрації, випускників вищих 

прикордонних училищ, а також випускників інших навчальних закладів КДБ, КДБ при Раді 

Міністрів СРСР, КДБ СРСР, за умови що вони за часів колишнього СРСР після закінчення 

навчання проходили військову службу виключно у прикордонних військах. 

Другого читання очікує також законопроект про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України щодо посилення соціального захисту осіб, які доглядають за хворими 

дітьми (8294), співавторами якого є Дмитро Голубов та Олександр Урбанський. Цією 

законодавчою ініціативою передбачається право для осіб, які доглядають за дітьми, хворими 

на важкі перинатальні ураження нервової системи, важкі вроджені вади розвитку, рідкісні 

орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний 

параліч, важкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні 

захворювання нирок IV ступеня, або дитина отримала важку травму, потребує трансплантації 

органу, потребує паліативної допомоги на належне пенсійне забезпечення, державну 

допомогу у разі, якщо такі діти не визнані в установленому порядку дітьми з інвалідністю, та 

відпустку без збереження заробітної плати до досягнення дитиною шістнадцятирічного 

(вісімнадцятирічного) віку. 

Дмитро Голубов, Геннадій Чекіта та Антон Кіссе у співавторстві зареєстрували законопроект 
про внесення змін до "Прикінцевих та перехідних положень" Закону України "Про внесення 
змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій" (8614), у якому 
пропонується здійснити перерахунок пенсій військовослужбовців згідно оновленням 
грошового забезпечення. 

Ще одна ініціатива Дмитра Голубова, Антона Кіссе та Геннадія Чекіти про внесення змін до 

Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких 

інших осіб" щодо перерахунку та виплати підвищених пенсій окремим категоріям 

громадян (8613), де врегульовують питання призначення пенсії в разі втрати годувальника 
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членам сімей резервістів, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції 

(операції Об’єднаних сил) на Сході України і при цьому пропали безвісті. 

Дмитро Голубов серед авторів законопроекту  про внесення змін до Закону України "Про 

Державний бюджет України на 2018 рік" (8440) щодо забезпечення ендоваскулярним 

лікуванням громадян із вродженими вадами серця та гострими аортальними синдромами. 

Законопроект серед авторів якого є Дмитро Голубов та Антон Кіссе про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (8584) спрямовано на визначення 

на законодавчому рівні явища булінгу, шляхів протидії цьому явищу, захисту прав дітей, а 

також інших осіб, які працюють у закладі освіти.  

Депутат також є співавтором законопроекту про оголошення природних територій 

Куяльницького лиману Одеської області курортом державного значення (8502). 

Олексій Гончаренко 

Олексій Гончаренко разом із колегою ініціював законопроект про внесення змін до Закону 

України "Про звернення громадян" щодо приведення норм закону у відповідність до 

Конституції України та чинного законодавства (7401). У ньому пропонується внесення 

змін до ст. 28 закону «Про звернення громадян» в частині заміни суб’єкту контролю за 

дотриманням законодавства про звернення громадян: замість народних депутатів наділити 

такими повноваженнями Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.  

Олексій Гончаренко та Василь Гуляєв ініціатори законопроекту про внесення змін до Закону 

України "Про службу в органах місцевого самоврядування" (8369). Законодавчою 

ініціативою пропонується внести зміни до законів «Про службу в органах місцевого 

самоврядування», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про столицю України – місто-

герой Київ», «Про політичні партії в Україні», «Про запобігання корупції», «Про державну 

службу», «Про оплату праці», Кримінального кодексу і Кримінального процесуального 

кодексів в частині конкретизації службових посад. 

Олексій Гончаренко зареєстрував ініціативу про внесення змін до статті 7 Регламенту 

Верховної Ради України щодо врегулювання процедури затвердження Положення про 

Апарат Верховної Ради України (8438), яка встановлює, що  Положення про Апарат Верховної 

Ради та про структурні підрозділи Апарату Верховної Ради затверджує Голова Верховної Ради 

України. 

Олексій Гончаренко ініціював ще один законопроект про внесення змін до Закону України 
"Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій 
території України" щодо визначення підслідності кримінальних правопорушень, 
вчинених на тимчасово окупованій території (8577), де йдеться про визначення 
підслідності кримінальних правопорушень, вчинених на тимчасово окупованій території, в 
загальному порядку, визначеному КПК України. 
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Також депутат є серед співавторів законопроекту про внесення змін до Бюджетного кодексу 
України (щодо прийняття Закону "Про фахову передвищу освіту") (8460), про оголошення 
природних територій Куяльницького лиману Одеської області курортом державного значення 
(8502-1). 

Василь Гуляєв 

Василь Гуляєв співавтор законопроекту про внесення змін до Податкового кодексу України 

щодо стимулювання розвитку вітчизняної промисловості (8145), який передбачає 

зменшення фіскального навантаження та запровадження стимулюючих заходів для розвитку 

української промисловості. 

Василь Гуляєв має в своєму доробку ще один законопроект  про внесення змін до деяких 

законів України щодо регулювання відносин у сфері державної служби (7528). Цією 

ініціативою передбачено комплексну реалізацію вимог чинного Закону України «Про 

державну службу» та приведення певних нормативно-правових актів у відповідність із цим 

Законом шляхом внесення до них відповідних змін і доповнень. 

Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 

2018 рік" щодо спрямування додатково одержаних доходів на фінансування окремих 

видатків із соціального та медичного забезпечення (8298), який разом із колегами 

ініціював Василь Гуляєв, підготовлено з метою забезпечення належного рівня фінансування 

медичних закладів та окремих соціально-важливих видатків, у тому числі для громадян, які 

постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. 

Василь Гуляєв зареєстрував законопроект про внесення змін до Кодексу України про 

адміністративні правопорушення (8520), щодо встановлення відповідальності за 

несвоєчасно надану або надану неналежним чином відповідь посадових осіб на депутатські 

запити та депутатські звернення народних депутатів України. 

Законопроектом про внесення змін до Закону України "Про службу в органах місцевого 

самоврядування" (8369) передбачається врегулювання статусу службовців місцевого 

самоврядування та виборних посадових осіб місцевого самоврядування, забезпечення 

політичної нейтральності, визнання відкритого конкурсу основною процедурою для вступу на 

посаду службовця місцевого самоврядування та для переходу на посади вищої категорії тощо. 

Також народний депутат є серед співавторів законопроектів про фахову передвищу освіту 

(8321) і про внесення змін до Бюджетного кодексу України (щодо прийняття Закону "Про 

фахову передвищу освіту") (8460). 

Євген Дейдей 

Євген Дейдей є серед співавторів законопроекту про Дисциплінарний статут 

пенітенціарної системи (8083). Метою проекту Закону є затвердження Дисциплінарного 

статуту пенітенціарної системи, який визначатиме підстави та порядок притягнення осіб 
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рядового і начальницького складу пенітенціарної системи до дисциплінарної 

відповідальності, а також застосування до них заохочень. 

Також депутат ініціював законопроект про внесення змін до Кримінального кодексу України 

(8467), щодо посилення відповідальності за фальсифікацію лікарських засобів або обіг 

фальсифікованих лікарських засобів. 

Також депутат разом з Сергієм Фаєрмарком, Олександром Урбанським та Павлом Унгуряном 

ініціювали законопроект про внесення змін до статті 133 Конституції України (щодо 

перейменування Кіровоградської області) (8380). Законопроектом пропонується замінити 

назву Кіровоградської області на Кропивницьку область. 

Також депутат є співавтором законопроекту про фахову передвищу освіту (8321), про внесення 

змін до Бюджетного кодексу України (щодо прийняття Закону "Про фахову передвищу освіту") 

(8460) і про оголошення природних територій Куяльницького лиману Одеської області 

курортом державного значення (8502-1). 

Сергій Ківалов 

Сергій Ківалов став членом авторського колективу законопроекту про внесення змін до Закону 

України "Про Державний бюджет України на 2018 рік" (щодо підвищення державних 

соціальних стандартів) (8024).  Пропонується підвищення рівня мінімальної заробітної плати 

та пенсії, а також державних соціальних виплат для найбільш соціально уразливих категорій 

громадян шляхом підвищення рівня прожиткового мінімуму для відповідних соціальних і 

демографічних груп населення. 

Сергій Ківалов ініціатор законопроекту про внесення змін до Закону України "Про статус 

ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"(8524), яким передбачається покращення 

соціально-економічного становища учасників бойових дій, інвалідів війни та учасників війни, 

осіб, на яких поширюється чинність цього закону. 

Окрім цього, депутат є співавтором законопроекту про фахову передвищу освіту (8321) і про 

внесення змін до Бюджетного кодексу України (щодо прийняття Закону "Про фахову 

передвищу освіту") (8460). 

Антон Кіссе 

На опрацюванні в комітеті знаходиться законопроект про вибори народних депутатів 

України (за мажоритарною системою) (7366), серед ініціаторів якого є Антон Кіссе.  Цим 

проектом закону пропонується вибори народних депутатів України проводити за 

мажоритарною системою в 450 одномандатних виборчих округах. 

Також депутат є співавтором законопроектів про фахову передвищу освіту (8321), про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (8584), про 

внесення змін до Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової 
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служби, та деяких інших осіб" щодо перерахунку та виплати підвищених пенсій окремим 

категоріям громадян (8613), про внесення змін до "Прикінцевих та перехідних положень" 

Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення 

пенсій" (8614). 

Едуард Матвійчук 

Депутат також є співавтором законопроекту про внесення змін до Бюджетного кодексу 

України (щодо прийняття Закону "Про фахову передвищу освіту") (8460). 

Олександр Пресман 

Відхилено та знято з розгляду законопроект співавторства Олександра Урбанського та 

Олександра Пресмана про внесення змін до Податкового кодексу України щодо деяких 

питань оподаткування податком на додану вартість операцій з вивезення за межі 

митної території України олійних культур (7403-2), яким планувалося виключити пункт у 

якому було передбачено скасування бюджетного відшкодування ПДВ при експорті олійних 

культур: сої, ріпаку та соняшнику. 

Микола Скорик 

Микола Скорик співавтор законопроекту про внесення зміни до статті 73 Кодексу законів 

про працю України щодо мораторію на зміну календарних дат та скасування святкових 

днів (8342-1). Проектом пропонується доповнити статтю 73 Кодексу законів про працю України 

новою частиною, відповідно до якої забороняється зміна календарних дат святкування або 

скасування Міжнародного жіночого дня (8 березня) та Дня перемоги над нацизмом у Другій 

світовій війні (День перемоги) (9 травня). 

Депутат також є співавтором законопроектів про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо сприяння розвитку морегосподарського комплексу (7385) та про фахову 

передвищу освіту (8321). 

Павло Унгурян 

Павло Унгурян також став ініціатором законопроекту  про внесення змін до статті 133 

Конституції України (щодо перейменування Дніпропетровської області) (8329), 

Законопроектом пропонується замінити назву Дніпропетровської області на Січеславська 

область. 

Павло Унгурян подав ініціативу про внесення змін до статті 40 Закону України "Про 

регулювання містобудівної діяльності" (8537), щодо звільнення релігійних організацій, 

статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законодавством порядку, від 

пайової участі, передбаченої Закону України “Про регулювання містобудівної діяльностіˮ. 

Ще один законопроект зареєстрував Павло Унгурян про внесення змін до статті 8 Закону 

України "Про Суспільне телебачення і радіомовлення України" (8538), де пропонується 
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забезпечити представництво релігійних організацій у Наглядовій раді Національної суспільної 

телерадіокомпанії України. 

Також депутат є співавтором законопроектів про фахову передвищу освіту (8321), про 

внесення змін до статті 133 Конституції України (щодо перейменування Кіровоградської 

області) (8380), про оголошення природних територій Куяльницького лиману Одеської області 

курортом державного значення (8502-1). 

Олександр Урбанський 

Олександр Урбанський  став співавтором проекту закону про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України у сфері автомобільного транспорту з метою приведення їх 

у відповідність з актами Європейського Союзу (7386). Пропонується імплементувати 4 акти 

законодавства Європейського Союзу, які сприятимуть створенню сприятливих умов праці для 

водіїв, зниженню аварійності на дорогах, підвищенню відповідальності перевізників та водіїв 

транспортних засобів за дотриманням законодавства у сфері автомобільного транспорту. 

Наступна ініціатива Олександра Урбанського про внесення змін до деяких законів України 

щодо приведення їх у відповідність із законодавством Європейського Союзу у сфері 

перевезення небезпечних вантажів (7387). Проектом уточнюються норми щодо наявності та 

відповідності норм стосовно функцій, обов’язків і відповідальності уповноваженого з питань 

безпеки перевезення небезпечних вантажів (консультанта, радника) та інших учасників 

процесу перевезення небезпечних вантажів, а також стосовно операцій 

завантаження/розвантаження, перевантаження, взаємодії з іншими видами транспорту, 

забезпечення транспортної галузі кваліфікованим персоналом, використання рухомого складу 

з підвищеним рівнем безпеки до конструкції. 

Окрім цього депутат є співавтором законопроектів про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України щодо сприяння розвитку морегосподарського комплексу (7385), про внесення 

змін до Податкового кодексу України щодо деяких питань оподаткування податком на додану 

вартість операцій з вивезення за межі митної території України олійних культур (7403 і 7403-

2), про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення соціального 

захисту осіб, які доглядають за хворими дітьми (8294), про внесення змін до статей 165 та 166 

Податкового кодексу України (8295), про внесення змін до статті 133 Конституції України (щодо 

перейменування Кіровоградської області) (8380), про внесення змін до Бюджетного кодексу 

України (щодо прийняття Закону "Про фахову передвищу освіту") (8460). 

Сергій Фаєрмарк 

До другого читання готується Проект Кодексу України з процедур банкрутства (8060),  

співавторами якого стали два народних депутати від Одеської області  – Сергій Фаєрмарк та 

Геннадій Чекіта. Відповідно до положень Плану передбачається досягти вдосконалення 

процедур банкрутства, зменшення строків провадження у справах про банкрутство; 

забезпечення істотного поліпшення умов ведення бізнесу в Україні за тими напрямами, що 
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враховуються Світовим банком та Міжнародною фінансовою корпорацією під час складання 

рейтингу «Doing Business», маючи за стратегічну мету входження України до провідної 

двадцятки країн світу за умовами ведення бізнесу; забезпечення рівних прав та можливостей 

для однакового захисту всіма кредиторами боржника своїх законних інтересів у процедурі 

банкрутства; зменшення можливості зловживань у процедурах банкрутства. 

Окрім цього, депутат є співавтором законопроектів про внесення зміни до статті 115 Закону 

України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" щодо призначення 

дострокової пенсії за віком членам сімей осіб, які загинули (померли) внаслідок поранення, 

каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров'я, одержаних під час участі в Революції Гідності 

(7429), про внесення змін до статті 133 Конституції України (щодо перейменування 

Дніпропетровської області) (8329), про внесення змін до статті 133 Конституції України (щодо 

перейменування Кіровоградської області) (8380), про оголошення природних територій 

Куяльницького лиману Одеської області курортом державного значення (8502-1). 

Геннадій Чекіта 

Серед ініціаторів законопроекту про внесення змін до статті 283 Сімейного кодексу 

України (7424) є Геннадій Чекіта. Проектом пропонується  внести зміни до статті 283 Сімейного 

кодексу з метою встановлення чіткого механізму надання згоди центрального органу 

виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері усиновлення та захисту прав дітей, 

на усиновлення дитини – громадянина України іноземцями. 

Проект Закону про стратегічні резерви (7543), співавтором якого є Геннадій Чекіта, 

розроблено з метою створення системи резервів необхідних для захисту населення, 

територій, навколишнього природного середовища від надзвичайних ситуацій. Ще один 

законопроект співавторства Геннадія Чекіти про внесення змін до Бюджетного кодексу 

України щодо стратегічних резервів (7544) має на меті такі ж цілі як і попередній 

законопроект.  

Ініціатива Геннадія Чекіти про внесення змін до Земельного кодексу України та деяких 

законодавчих актів України щодо забезпечення гарантій реалізації учасниками бойових 

дій та осіб, прирівняних до них, в тому числі учасниками антитерористичної операції, 

Революції Гідності та їх сім'ями пільг на одержання земельних ділянок, а також 

припинення корупційних зловживань у сфері розпорядження землями державної та 

комунальної власності (7511). Змінами передбачається надання учасникам бойових дій, 

особам, прирівняним до них, зокрема інвалідам війни, учасникам антитерористичної операції, 

Революції Гідності, а також членам сімей загиблих таких осіб право на першочергове 

одержання із земель державної чи комунальної власності безоплатно у приватну власність 

земельну ділянку для ведення особистого селянського господарства; накладати штраф на 

посадових осіб органів виконавчої влади та місцевого  самоврядування за порушення 

встановлених законом строків розгляду заяв (клопотань) щодо надання дозволу на 
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розроблення документації із землеустрою, погодження (відмови у погодженні) документації 

із землеустрою та надання земельних ділянок. 

Геннадій Чекіта разом із колегою зареєстрували законопроект про правовий режим 

добровільного декларування коштів, майна та інших об'єктів фізичними особами (8257). 

Законопроектом передбачається запровадження механізму декларування доходів, які 

одержані з порушенням податкового, митного, валютного законодавства, законодавства про 

єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, іншого 

законодавства, контроль за дотримання якого покладено на органи Державної фіскальної 

служби та надання повних державних гарантій щодо недопустимості застосування будь-якого 

переслідування фізичних осіб у зв’язку із задекларованими доходами (крім корупційних 

доходів та доходів, отриманих внаслідок вчинення злочинів, не пов’язаних зі сферою 

господарської діяльності).   

Також Геннадій Чекіта у співавторстві ініціював супутній з попереднім законопроект про 

внесення змін до Податкового кодексу України щодо добровільного декларування коштів, 

майна та інших об'єктів фізичними особами (8258), метою якого є встановлення ставок 

податку з легалізованих доходів, отриманих з порушеннями податкового законодавства, що 

однозначно забезпечить поліпшення умов для розвитку економіки держави, сприяння її 

детінізації та детінізації відносин власності, залучення інвестицій, збільшення доходів 

Державного бюджету. 

Геннадій Чекіта у співавторстві з колегами ініціював законопроект про внесення змін до 

Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо стимулювання 

розвитку галузі електричного транспорту в Україні (8159), який розроблено з метою 

розвитку галузі електричного транспорту в Україні. Такі ж самі завдання має на меті 

законопроект, співавтором якого є Геннадій Чекіта, про внесення змін до Митного кодексу 

України щодо стимулювання розвитку галузі електричного транспорту в Україні (8160). 

Один законопроект знято з розгляду, ініціатором якого є Геннадій Чекіта про внесення зміни 

до статті 368-2 Кримінального кодексу України з метою приведення її положень до вимог 

Конституції України (7499). Проектом Закону пропонувалося удосконалити положення 

частини першої статті 368 КК України, а саме визначити незаконне збагачення як незаконне 

набуття особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого 

самоврядування, у власність активів у значному розмірі. Фактично пропонувалося внести 

уточнення до положень статті 368-2 КК України, передбачивши, що незаконне збагачення – це 

незаконне набуття активів. 

Ще одним законопроектом народного депутата про внесення змін до деяких законів України 

щодо створення конкурентних умов для надання державної підтримки об'єктам 

відновлювальної енергетики (8449-2) пропонується з 2025 року запровадити новий порядок 

надання державної підтримки об’єктів електроенергетики, шляхом проведення аукціонів з 

розподілу квоти такої державної підтримки. 
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Також депутат є співавтором проекту Кодексу України з процедур банкрутства (8060), 

законопроекту про внесення змін до Бюджетного кодексу України (щодо прийняття Закону 

"Про фахову передвищу освіту") (8460), про внесення змін до Закону України "Про пенсійне 

забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" щодо перерахунку та 

виплати підвищених пенсій окремим категоріям громадян (8613), про внесення змін до 

"Прикінцевих та перехідних положень" Закону України "Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо підвищення пенсій" (8614). 
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ЗАПИТИ  

У своєму доробку Едуард Матвійчук має найбільшу кількість запитів за піврічний період7 – 22, 

але переважна більшість із цих запитів стосуються проблем окремих громадян. 

Сергій Ківалов подав 17 запитів, а Антон Кіссе – 10. 

Василь Гуляєв подав вісім депутатських запитів, Олексій Гончаренко – шість, Микола Скорик 

та Геннадій Чекіта – по три, Євген Дейдей, Олександр Пресман, Олександр Урбанський та Іван 

Фурсін – по два, Віталій Барвіненко - один. 

Дмитро Голубов, Леонід Клімов, Павло Унгурян і Сергій Фаєрмарк не подали жодного запиту 

за вказаний період. 

Запити, що співвідносяться із проблемами Одеської області 

Віталій Барвіненко  

Депутатський запит від 6 квiтня 2018 року до МВС і Генпрокуратури щодо протиправних дій 

групи осіб по зриву 30 березня 2018 року пленарного засідання Татарбунарської районної 

ради. 

Олексій Гончаренко 

Депутатський запит від 18 травня 2018 року до Кабінету Міністрів із проханням розглянути 

колективне звернення трудового колективу Дочірнього підприємства «Клінічний санаторій 

«Лермонтовський».  

Запит від 18 травня 2018 року до Національної поліції щодо встановлення законності 

використання 869 гектарів земель сільськогосподарського призначення державної власності, 

що обробляються суб'єктами господарської діяльності без правовстановлюючих документів в 

Подільському районі Одеської області.  

Василь Гуляєв 

Три запити народний депутат подав стосовно ТОВ «Колос», розташованого у селі Градениці 

Біляївського району Одеської області. 16 березня 2018 року звертається до Генеральної 

прокуратури щодо систематичного тиску посадовцями фіскальної служби на ТОВ "Колос". 23 

березня 2018 року надсилає запит до Державної фіскальної служби щодо перевірки 

інформації можливого порушення чинного законодавства посадовими особами фіскальної 

служби відносно ТОВ «Колос». 6 липня 2018 року – запит до Міністерства внутрішніх справ 

щодо спроби рейдерського захоплення ТОВ «Колос».  

Депутатським запитом від 25  травня 2018 року до Кабінету Міністрів просить виділити з 

Державного бюджету кошти на завершення реконструкції гімназії № 1 у місті Чорноморськ та 

                                                                 

7 З 01.12.2017 по 13.07.2018 
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завершення будівництва навчально-виховного комплексу у селі Хлібодарське Біляївського 

району Одеської області. 

Запитом від 22 червня 2018 року до Міністерства фінансів Василь Гуляєв просить надати 

інформацію стосовно того, чи має право сільська рада з місцевого бюджету або коштів 

залучених з обласного чи державного бюджетів, здійснити фінансування (або 

співфінансування) нового будівництва ліній електропередач на виконання технічних умов, 

виданих ПАТ "Одесаобленерго". 

У запиті від 6 липня 2018 до Кабінету Міністрів просить не допустити знищення Державного 

підприємства «Морський торговельний порт «Чорноморськ» та забезпечити збереження 

соціальних гарантій для працівників порту. 

Також депутат подав запит щодо затягування розслідування підпалів автомобілів депутатів 

Чорноморської міської ради. 

Сергій Ківалов  

Депутатським запитом від 22 грудня 2017 року до Міністерства закордонних справ Сергій 

Ківалов висловлює прохання вжити заходи стосовно захисту прав та законних інтересів  

п’ятнадцяти українських моряків – членів екіпажу судна «Free Neptune» та їх репатріації на 

Батьківщину, наразі на судно накладений арешт і відсутня інформація, щодо стану здоров’я 

членів екіпажу.  

9 лютого 2018 року подає запит до Кабінету Міністрів із проханням затвердження нової 

редакції Морської доктрини України.  

Ще один запит від 2 березня 2018 року до Кабінету Міністрів щодо ратифікації Україною 

Конвенції Міжнародної організації праці 2006 року про працю у морському судноплавстві.   

Депутатським запитом від 20 квітня 2018 року до Кабінету Міністрів Сергій Ківалов звертається 

з проханням виділення коштів з Державного бюджету України на 2018 рік на проведення робіт 

з реконструкції та перебудови Одеської обласної школи вищої майстерності «Олімпієць». 

Ще один запит 6 липня 2018 року до Кабінету Міністрів щодо перевірки обґрунтованості 

підвищення тарифів на послуги з централізованого постачання холодної води та недопущення 

їх встановлення споживачам міста Одеси. 

Також депутат звернувся щодо необхідності стягнення заборгованості із заробітної плати 

громадянки Одеси з Державного підприємства "Спеціальне конструкторське бюро "Молнія". 

Антон Кіссе 

Запит від 9 лютого 2018 року до Кабінету Міністрів щодо недопущення ліквідації 

Болградського міжрайонного управління водного господарства Одеської області.  
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16 березня 2018 року запит до Кабінету Міністрів щодо введення в дію місцевого пункту 

пропуску через державний кордон України для автомобільного сполучення "Височанське - 

Троїцьке.   

Ще один запит від 16 березня 2018 року запит до Кабінету Міністрів щодо заборони вивезення 

з України харчових продуктів тваринного походження, особливо для жителів прикордонних 

населених пунктів Тарутинського району Одеської області. 

У депутатському запиті від 23 березня 2018 року Антон Кіссе звертається до Кабінету Міністрів 

України з проханням доручити Укравтодору та Одеській обласній державній адміністрації 

терміново вжити необхідних заходів  реагування щодо ситуації, яка склалася у с. Лісне 

Тарутинського району та включити ділянку  автомобільної дороги Єлизаветівка – Лісне до 

плану робіт Служби автомобільних доріг в Одеській області на 2018 рік. 

Депутатським запитом від 6 квітня 2018 року нардеп вимагає від Кабінету Міністрів 

прискорення капітального ремонту автомобільних доріг загального користування державного 

значення Т-16-08 "Болград - Червоноармійське - Арциз - Сарата" (на ділянці Сарата - Арциз) та 

Т-16-27 контрольно-пропускний пункт "Серпневе" - Тарутине - Арциз - Татарбунари" (на 

ділянці Арциз – Тарутине).  

У запиті від 20 квітня 2018 року до Кабінету Міністрів просить створити робочу групу для 

детального вивчення необхідності створення південного госпітального округу в межах 

Болградського району Одеської області. 

Запитом від 25 травня 2018 року до Кабінету Міністрів просить створення з керівних 

працівників Мінінфраструктури та Укравтодору відповідної робочої групи, з виїздом до 

селища міського типу Тарутине, для напрацювання плану роботи стосовно продовження 

капітального ремонту доріг загального користування державного значення Т-16-08 Болград - 

Червоноармійське - Арциз - Сарата (на ділянці Сарата - Арциз) та Т-16-27 КПП "Серпневе" - 

Тарутине - Арциз - Татарбунари" (на ділянці Арциз - Тарутине). 

У депутатському запиті від 6 липня 2018 року до Кабінету Міністрів просить вжити заходів 

щодо капітального ремонту доріг загального користування державного значення Т-1608 

Болград - Червоноармійське - Арциз - Сарата" (на ділянці Болград - Червоноармійське) та Т-

1632 КПП Нові Трояни - Червоноармійське - Василівка - Кам'янка - /М-15/" (на ділянці КПП Нові 

Трояни - Червоноармійське).   

Запитом від  6 липня 2018 року до Державної аудиторської служби просить перевірити якість 

поточного дрібного ремонту автомобільної дороги загального користування державного 

значення Т-16-27 КПП "Серпневе" - Тарутине - Арциз - Татарбунари (на ділянці смт Тарутине - 

межа Арцизького району).  

Едуард Матвійчук 
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Одразу 17 запитів Едуарда Матвійчука стосуються проблем окремих громадян з Одеської 

області. 

Запитом від 19 січня 2018 року до Кабінету Міністрів висловлюється щодо необхідності 

комплексного розгляду звернення Ради ректорів вищих навчальних закладів Одеської області 

та підтримки пропозиції стосовно внесення Міністерством освіти і науки України змін до 

алгоритму «широкого конкурсу», за яким здійснюється розподіл місць державного 

замовлення та прийом на освітні програми рівня вищої освіти «бакалавр». 

Депутатський запит  від 19 січня 2018 року до Одеської обласної державної адміністрації 

стосовно необхідності вжиття дієвих заходів реагування на колективне звернення мешканців 

мікрорайону Золотий берег Київського району міста Одеса щодо їх стурбованості законністю 

будівельних робіт у рекреаційній зоні в межах п’ятдесяти метрів на пляжі «Золотий бере» 

поблизу житлового фонду мешканців мікрорайону та санаторію «Одеський». 

Запит від 20 квітня 2018 року до Одеської міської ради стосовно об'єктивного розгляду 

колективного звернення мешканців будинку 57 по вулиці Академіка Вільямса Київського 

району міста Одеси щодо необхідності планування проведення робіт з утеплення будинку та 

благоустрою житла задля відповідності санітарно-гігієнічними нормам для безпечного 

проживання.  

Запит від 8 червня 2018 року до Верховної Ради щодо занепокоєності громади міста Одеса 

запропонованим Кабінетом Міністрів України проектом Закону України "Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо стимулювання інвестиційної діяльності в Україні" за 

реєстр. № 8124 від 15.03.2018 року наслідком якого передбачається скасування пайової участі 

у житловому будівництві без розробки компенсаторів витрат місцевих бюджетів, а також 

недопущення вимушеного скорочення інвестиційних видатків територіальної громади на 

понад 100 млн. грн., що негативно вплине на розвиток інфраструктури міста Одеса і може 

призвести до розбалансування та дефіциту місцевих бюджетів у державі в цілому.  

Олександр Пресман 

Депутатський запит від 6 квiтня 2018 року щодо протиправних дій групи осіб по зриву 30 

березня 2018 року пленарного засідання Татарбунарської районної ради Одеської області. 

У запиті від 18 травня 2018 року до Фонду державного майна щодо об'єктивного розгляду 

звернення Об'єднаного вищого професійно-технічного училища Національного університету 

"Одеська юридична академія" стосовно вирішення питання щодо організації навчально-

виховного процесу та забезпечення навчального закладу додатковими приміщеннями. 

Микола Скорик 

Депутатський запит від 19 січня 2018 до Міністерства юстиції щодо невиконання судового 

рішення відділом примусового виконання рішень виконавчої служби у Харківській області: суд 
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вирішив стягнути борг за договором з підприємства «Харківський облавтодор» на користь ТОВ 

«Регіондорстрой», що зареєстроване в місті Ізмаїл. 

У запиті від 6 липня 2018 року до Національної поліції висловлюється щодо необхідності 

всебічного розслідування злочинів, які вчинені групою осіб в Ізмаїльському районі Одеської 

області, зокрема, нападу на депутата Одеської обласної ради Чередніченка А. Г.  
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ВИСТУПИ  

Виступи – це важлива складова діяльності народного депутата, адже це допомагає 

актуалізувати проблеми власного виборчого округу або держави в цілому під час пленарного 

засідання парламенту. 

Найбільшу кількість сутнісних виступів під час пленарних засідань8 має Павло Унгурян, у якого 

17 виступів, Микола Скорик – 11, Олексій Гончаренко – шість, Василь Гуляєв – п’ять, Антон Кіссе 

та Олександр Урбанський – по чотири, Сергій Фаєрмарк – один. 

За вказаний період роботи жодного разу змістовно не виступали – Віталій Барвіненко, Дмитро 

Голубов, Євген Дейдей, Сергій Ківалов, Леонід Клімов, Едуард Матвійчук, Олександр Пресман, 

Іван Фурсін та Геннадій Чекіта. 

Олексій Гончаренко: 

 цікавився в Генерального прокурора яким є правовий статус Міхеіла Саакашвілі і якими 

будуть дії правоохоронних органів, якщо Михеїл Саакашвілі не прийде на допит до 

слідчого СБУ; 

 закликав підтримати президентські законопроекти, які мають на меті скасувати 

декларування для представників громадянського суспільства; 

 запропонував ввести процедуру конкурсу для заступників міського голови; 

 наголошував на необхідності терміново обрати аудитора НАБУ; 

 щодо необхідності передачі управління санаторієм «Лермонтовський» від Міністерства 

юстиції до профільного міністерства – або Міністерства охорони здоров’я, або 

Міністерства соціальної політики; 

 просив виділити допомогу об'єднаній балтській громаді з резервного фонду Кабінету 

Міністрів  і допомогти добудувати школу №3, яка внаслідок удару блискавки 11 липня 

2018 року, згоріла. 

Василь Гуляєв: 

 виступив проти законопроекту щодо добровільного приєднання територіальних 

громад сіл, селищ до територіальних громад міст обласного значення; 

 підтримав законопроект щодо порядку встановлення лічильників споживачам 

природного газу; 

 виступив проти законопроекту щодо добровільного приєднання територіальних 

громад сіл, селищ до територіальних громад міст обласного значення 

 запропонував технічну правку до законопроекту щодо добровільного приєднання 

територіальних громад сіл, селищ до територіальних громад міст обласного значення 

                                                                 

8 З 01.12.2017 по 13.07.2018 
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 попросив Прем'єр-міністра взяти під особистий контроль приватизацію 

Чорноморського морського порту. 

Антон Кіссе: 

 наголошував на негайному вирішенні питання стосовно Тарутинського району, 

Одеської області, де в двох селах району чотири доби не було можливості довезти хліб 

людям; 

 просив прискорити підписання плану заходів програми стосовно ремонту шлюзів, які 

нададуть можливість для водопостачання міста Болград;  

  наголошує на необхідності ремонту дороги Сарата-Арциз, Арциз-Тарутино; 

 звернувся до Прем’єр-Міністра щодо дороги Сарата-Арциз-Тарутино просив дати 

доручення міністру аграрного міністерства відправити комісію у село 

Кам'янське Арцизького району для з’ясування того, хто спахав більше тисячі гектарів 

пасовищ. 

 

Микола Скорик: 

 заявив, від імені політичної сили «Опозиційний блок», що вони не підтримають 

державний бюджет на 2018 рік; 

 запитав коли буде звіт уряду, чи не порушує перебування на посаді в.о. Міністра 

охорони здоров’я Уляни Супрун закон «Про державну службу» і поцікавився ситуацією в 

галузі професійно-технічної освіти; 

 закликав не голосувати за  Постанову про Заяву Верховної Ради у зв'язку з ухваленням 

Сеймом і Сенатом Республіки Польщі змін до закону про Інститут національної пам'яті; 

 звернувся щодо необхідності покарання всіх винних у резонансних подіях останніх 

чотирьох років; 

 просив колег підтримати Проект Закону про ефективне управління майновими 

правами правовласників у сфері авторського права і суміжних прав; 

 висловився у підтримку Надії Савченко і проти виключення її з парламентського 

комітету; 

 заявив, що Рахункова палата не є дієвим інструментом для опозиції, як це має бути, на 

думку депутата; 

 виступив щодо ситуації, що склалася в Одесі, стосовно активіста Сергія Стерненка; 

 запропонував проголосувати за відставку Олександра Данилюка з посади Міністра 

фінансів України; 

 заявив, що фракція «Опозиційний блок» не голосуватиме за законопроект «Про 

державну підтримку кінематографії в Україні», зокрема тому, що він ставить під загрозу 

існування Одеської кіностудії; 

 висловив своє обурення щодо відмови України від участі в конкурсі дитячого 

Євробачення. 
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Павло Унгурян: 

 просив підтримати законопроекти щодо додаткових гарантій соціального захисту дітей 

з фізичними обмеженнями і щодо боротьби з домашнім насильством; 

 зауважив на необхідності духовно-моральної складової у вихованні молоді і розглянути 

питання демографії на РНБО; 

 закликав проголосувати  за Постанову про присудження у 2017 році Премії Верховної 

Ради України за внесок молоді у розвиток парламентаризму, місцевого 

самоврядування; 

 підтримав необхідність оновлення складу Рахункової палати; 

 просив підтримати поправку, яка передбачає скасування вимоги для перереєстрації 

статутів церков необхідність нотаріального посвідчення; 

 закликав звернути увагу і почати боротися із соціальними причинами сирітства; 

 висловив підтримку законопроекту про охорону навколишнього природного 

середовища; 

 виступив щодо необхідності захисту сімейних цінностей і неприйнятність «гендерних 

ідеологій»; 

 підтримав законопроект щодо визнання дітей журналістів, які загинули або яким 

встановлено інвалідність 1 групи у зв'язку з виконанням професійних обов'язків, 

дітьми, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки; 

 підтримав проведення парламентських слухань на тему: "Запобігання та протидія 

дискримінації жінок з вразливих соціальних груп" і виступив проти нав’язування під 

гендерною рівністю «гендерної ідеології»; 

 просив підтримати законопроект, який має на меті прирівняти релігійні організації в 

їхньому реєстраційному статусі до громадських, профспілкових і благодійних 

організацій; 

 звернувся до Прем’єр-Міністра, по-перше, щодо прискорення роботи інституційного 

забезпечення   на  рівні уряду  відповідальних за державну  політику у сімейній політиці 

і захисті української сім'ї і української родини, і, по-друге, щодо виділення коштів на 

врегулювання кризового стану водосховищ і дамб на Дунаї; 

 підтримав законопроект щодо посилення захисту прав дитини; 

 задав питання щодо налагодження ефективного фінансування проведення 

національно-культурних, патріотичних фестивалів, зокрема "Українська Бессарабія";  

 висловив обурення і запитав чому бюджетні кошти йдуть на «обслуговування 

іноземних забаганок», наприклад гей-параду; 

 через три дні звернувся до Прем’єр міністра щодо припинення забезпечення з 

державного бюджету несімейних ідеологій (знову в контексті гей-параду); 

 виступив з питанням чи проводилося розслідування щодо побитих кийками 

противників «нав'язування гомосексуальній пропаганді» і вимогою щодо скасування 

гендерної антидискримінаційної експертизи. 

Олександр Урбанський: 
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 запропонував повернутися до 285-ї поправки народного депутата Денисенка, що 

передбачає продовження митного експерименту: гроші з митниці йдуть на ремонт доріг; 

 запропонував вирішення проблем якості дорожнього покриття за допомогою 

фінансування будівництва нових доріг на підставі концесійного договору; 

 на цьому ж засіданні депутатом було запропоновано ввести річковий збір із суден під 

іноземними прапорами; 

 просить підтримати у першому читанні законопроект про внесення змін до статті 5 Закону 

України "Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, 

комп'ютерних програм, баз даних" (щодо подолання піратства та поліпшення 

інвестиційного клімату) 

Сергій Фаєрмарк: 

 18 квітня 2018 року пропонує розділ ІІ "Прикінцеві та перехідні положення" 

законопроекту доповнити новим пунктом: "1 тисяча 600 гривень" замінити словами та 

цифрами наступного змісту "прожиткового мінімуму для працездатних осіб, 

встановленого на 1 січня календарного року, починаючи з 1 січня 2017 року". 


