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Згідно даних rada.oporaua.org входить в ТОП-3
найбільш продуктивних депутатів за 2 роки діяльності
Верховної Ради України VIII скликання
Є членом парламентських груп:
З міжпарламентських зв’язків з Швейцарською Конфедерацією
З міжпарламентських зв'язків з Литовською Республікою
З міжпарламентських зв’язків з Республікою Чилі
З міжпарламентських зв'язків з Державою Ізраїль
З міжпарламентських зв’язків з Королівством Данія
З міжпарламентських зв'язків з Словацькою Республікою
З міжпарламентських зв’язків з Угорщиною
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ВІДВІДУВАННЯ ПАРЛАМЕНТУ
за даними електронної реєстрації:

6%

94%
Присутній - 61
Відсутній - 4
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ОЦІНКА РОБОТИ
ЗАКОНОТВОРЧА ДІЯЛЬНІСТЬ:

7

подано
законопроектів

3

прийнято
законопроекта

11

запропоновано
поправок

1

депутатський
запит

32

подано
звернення

СТАЛИ ЗАКОНАМИ:
Закон України «Про внесення змін до додатків № 3 та № 7
до Закону України «Про Державний бюджет України на
2017 рік» щодо уточнення назви субвенції»
№ 1860-VIII від 21.02.2017 р.
Закон України «Про внесення змін до статті 15 Закону
України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» щодо надання членам сімей загиблих пільг без
урахування середньомісячного сукупного доходу сім’ї»
№ 2014-VIII від 13.04.2017 р.
Закон України «Про внесення зміни до статті 31 Закону
України «Про реабілітацію інвалідів в Україні» щодо
транспортного обслуговування осіб з інвалідністю»
№2078-VIII від 06.06.2017р.
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ОЦІНКА РОБОТИ

ІНІЦІЙОВАНІ ЗАКОНОПРОЕКТИ:
ПІЛЬГИ ДЛЯ ЗДОБУТТЯ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ТА ВИЩОЇ ОСВІТИ
УЧАСНИКІВ БОЙОВИХ ДІЙ
№6298

Про внесення змін до деяких законів України щодо державної підтримки учасників бойових дій та їхніх дітей для здобуття професійно-технічної та вищої
освіти.
МЕТА
Встановити соціальну справедливість при наданні пільг учасникам бойових
дій.

Станом на сьогодні держава забезпечує державну цільову підтримку для
здобуття професійно-технічної та вищої освіти у державних та комунальних
навчальних закладах, зокрема, учасникам бойових дій, а саме військовослужбовцям (резервісти, військовозобов'язані) та працівникам ЗСУ, Нацгвардії
України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань,
які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і
брали безпосередню участь в АТО, забезпеченні її проведення, перебуваючи
безпосередньо в районах АТО у період її проведення. Таким чином, інші категорії
учасників бойових дій (зокрема особи, які брали безпосередню участь в АТО у
складі добровольчих формувань, що в подальшому були включені до складу
ЗСУ та інших утворених відповідно до законів України військових формувань та
правоохоронних органів, учасники бойових дій на території інших країн) не
мають права на одержання державної цільової підтримки для здобуття професійно-технічної та вищої освіти. Законопроектом вирішено цю проблему.

УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕДУРИ РЕАБІЛІТАЦІЇ ЖЕРТВ РЕПРЕСІЙ
КОМУНІСТИЧНОГО ТОТАЛІТАРНОГО РЕЖИМУ 1917 - 1991 РОКІВ
№ 6574

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення
процедури реабілітації жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму
1917 - 1991 років
МЕТА
Відновити права осіб, які були засуджені у позасудовому порядку, а також
засуджені за діяння, які не вважаються злочинами у цивілізованому
суспільстві.
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ОЦІНКА РОБОТИ
ОПОДАТКУВАННЯ ТЮТЮНОВИХ ВИРОБІВ
№ 6683

Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо особливостей оподаткування тютюнових виробів.
МЕТА
Виконання вимог Угоди про асоціацію між Україною та ЄС у частині наближення ставок акцизного податку на тютюнові вироби, забезпечення прогнозованих
та стабільних надходжень до державного бюджету України.

ПОСИЛЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА НЕЗАКОННЕ ПОЛЮВАННЯ
№ 6708

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо негайного подолання кризової ситуації, що склалася у зв'язку із незаконним полюванням.
МЕТА
Підвищити ефективність охорони мисливських угідь, удосконалити положення
щодо відповідальності за порушення у сфері мисливського господарства,
забезпечити контроль за реалізацією мисливських тварин та трофеїв.
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ОЦІНКА РОБОТИ
ЗАПРОПОНОВАНІ ПОПРАВКИ:
ДО ПРОЕКТУ ЗАКОНУ ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ЗАКОНУ УКРАЇНИ
«ПРО СТАТУС ВЕТЕРАНІВ ВІЙНИ, ГАРАНТІЇ ЇХ СОЦІАЛЬНОГО
ЗАХИСТУ»
Зміст поправок:
щодо посилення соціального захисту учасників антитерористичної операції,
учасників Революції Гідності та членів сімей загиблих таких осіб.

ДЕПУТАТСЬКІ ЗАПИТИ:
Генеральному прокурору України:
щодо тривалого розслідування факту трагічної загибелі видатного державного діяча сучасної України В’ячеслава Чорновола та Євгена Павлова.
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ОЦІНКА РОБОТИ
РОБОТА В КОМІТЕТІ:
За результатами попереднього розгляду законопроектів під час засідань
Комітету подано до Верховної Ради України 15 висновків по законопроектах,
з опрацювання яких Комітет визначений головним.
З них рекомендовано:

!
2

законопроекти
прийняти
за основу
та в цілому

7

прийняти
за основу

1

прийняти
у другому
читанні
і в цілому

2

повернути на
доопрацювання
ініціаторам

2

законопроекти
відхилити

1

зняти
з розгляду
у зв’язку з
втратою
актуальності
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ОЦІНКА РОБОТИ
РОБОТА В КОМІТЕТІ
ПРИ РЕАЛІЗАЦІЇ КОНТРОЛЬНОЇ ФУНКЦІЇ:
15 березня 2017 року
Заслухано інформацію про стан виконання бюджетних програм з питань соціального захисту учасників антитерористичної операції та людей з інвалідністю за
2016 рік та оперативну інформацію за I квартал 2017 року.
5 квітня 2017 року
Заслухано інформацію про стан реалізації Постанови Верховної Ради України
«Про забезпечення належним медичним обслуговуванням військовослужбовців
та осіб рядового і начальницького складу, які зазнали поранення, контузії чи
іншого ушкодження здоров’я під час проведення антитерористичної операції на
сході України» від 29.05.2014 року № 1286 з урахуванням звернення волонтера
Єршової В.А.
12 квітня 2017 року
Заслухано інформацію про стан виконання бюджетних програм з питань соціального захисту учасників антитерористичної операції та людей з інвалідністю
у I кварталі 2017 року.
17 травня 2017 року
Заслухано інформацію про стан виконання у 2017 році бюджетних програм з
питань соціального захисту людей з інвалідністю.
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