ЗВІТ ФРАКЦІЇ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ’ЄДНАННЯ «СВОБОДА» У КИЇВСЬКИЙ
ОБЛАСНІЙ РАДІ ЗА 100 ДНІВ РОБОТИ
На місцевих виборах 25 жовтня 2015 року Київську обласну організацію ВО «Свобода»
підтримали 7,57% виборців, таким чином 7 кандидатівсвободівців увійшли до складу
Київської обласної ради.
Всі депутати приймають активну участь в діяльності обласної ради, відвідують у повному
складі всі пленарні засідання та комісії, і це при тому що Сергій Яременко є діючим
офіцером ЗСУ та проходить службу в АТО на сході України, у зв’язку з чим кожного разу
йому приходиться приїжджати з Краматорську в Київ, а після сесій повертатись на службу.
Це підтверджує високу дисципліну та відповідальність обраних депутатів.
РОБОТА В ПОСТІЙНИХ ДЕПУТАТСЬКИХ КОМІСІЯХ
Представники ВО «Свобода» очолюють три постійні депутатські комісії:
1) Вячеслав Хмельницький є головою постійної комісії з питань управління
комунальною власністю, приватизації, житловокомунального господарства та
впровадження енергозберігаючих технологій;
2) Максим Запаскін є головою постійної комісії з питань екології, природокористування,
водних ресурсів, ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС та інших надзвичайних ситуацій;
3) Євген Чубук – голова постійної комісії з питань агропромислового комплексу та
земельних відносин;
Інші стратегічні напрямки роботи, які взяли на себе депутати включать в себе роботу в
комісії з питань бюджету та фінансів (Ігор Сабій), комісії з питань регламенту, депутатської
діяльності, законності, правопорядку, взаємодії з правоохоронними органами та боротьби з
корупцією (Ігор Домбровський), комісії з питань соціальноекономічного розвитку,
промисловості, підприємництва, торгівлі, регуляторної, інноваційноінвестиційної політики,
зовнішньоекономічних зв’язків та фінансового забезпечення розвитку області (Наталія
Музиченко).
УЧАСТЬ В ПЛЕНАРНИХ ЗАСІДАННЯХ КИЇВСЬКОЇ
Депутати Київської обласної організації ВО «Свобода» приймають активну участь у
пленарних засіданнях облради. На кожній сесії свободівцями піднімаються різні гострі
політичні та соціальні питання, які турбують виборців Київщини. Загалом, членами фракції
були зроблені 9 заяв, та більше 30 виступів. Зокрема, заяви фракції стосувались наступних
питань:
‐
‐
‐
‐
‐

Щодо заборони транзиту російських вантажівок через територію України;
Щодо заборони будівництва централізованого сховища відпрацьованого ядерного
палива у Київський області;
Про недопущення розміщення біженців з Сирії у притулку в м. Яготин Київської
області;
Про продовження мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення
та передачу прав розпорядження землями місцевим громадам;
Про належне фінансування професійнотехнічної освіти в Україні.

ПРОЕКТИ РІШЕНЬ
Фракцією ВО «Свобода» було підготовлено та зареєстровано 8 проектів рішень, більшість з
яких була підтримана депутатським корпусом Київської обласної ради. У тому числі:
‐

Про заяву проти політичних репресій;

‐
‐
‐

‐
‐
‐

Про відставку уряду А. Яценюка;
Про перегляд закону України «Про державний бюджет України на 2016 рік»
Про звернення до Верховної ради України про неприпустимість прийняття змін до
Конституції України в частині надання особливого статусу окремим районам
Донецької та Луганської областей;
Про належне розслідування обставин вбивства 17річного мешканця Боярки Михайла
Медведєва;
Про запобігання незаконної діяльності автогазозаправних пунктів (АГЗП);
Про підтримку законопроекту №2093 щодо повернення соціальних пільг та
компенсацій особам, постраждалим внаслідок аварії на Чорнобильський АЕС;

Окрім того, фракцією була розроблена та подана на затвердження програма щодо соціальних
виплат дітям військовослужбовців, які загинули під час участі в антитерористичній операції,
захищаючи цілісність України.
ДЕПУТАТСЬКІ ЗАПИТИ ТА ЗВЕРНЕННЯ
Важливим інструментом депутатів у вирішенні питань виборців є депутатські запити та
звернення. За період 100ної депутатської діяльності членами фракції ВО «Свобода» у
Київський обласній раді було зроблено більш ніж 70 запитів та звернень щодо відновлення
прав та інтересів мешканців Київщини. Серед питань, які піднімались у запитах та
зверненнях найчастіше були вирішення проблем учасників АТО, земельні питання,
поліпшення житлових умов, вирішення проблем з Пенсійним фондом, житлово
експлуатаційними конторами, водо та газопостачальними компаніями, вирішення
екологічних проблем, боротьба з незаконною вирубкою лісу.
Окремо стоїть питання щодо недопущення дискримінації монополістом ПрАТ
«Київобленерго» приватних операторів телекомунікаційних мереж. ВО «Свобода» виступила
ініціатором створення круглого столу щодо вирішення проблеми з монополістом та
збереження тарифів на телекомунікаційні послуги (інтернет, IPтелефонію тощо), оскільки
вільний інформаційний простір є гарантією інтелектуального та технологічного розвитку
Київщини.
РОБОТА З ВИБОРЦЯМИ
Незважаючи на те, що у фракції ВО «Свобода» лише 7 депутатів, було прийнято рішення
щодо забезпечення рівного доступу усіх виборців Київської області до депутатів Київської
обласної ради, що представляють ВО «Свободу», а тому всі райони Київщини було поділені
та закріплені за відповідними депутатами, які за мірою можливостей зобов’язались бути
присутніми на сесіях місцевих ради, вести прийом громадян по всім закріпленим районам,
представляти їх інтереси у Київський обласній раді.
На даний час відкрити та працюють громадські приймальні у більшості районних та
обласних центрах Київської області, а у м. Біла Церква працюють взагалі 3 приймальні, в
яких здійснюється депутатами та їх помічниками постійний прийом громадян.
Окрім того, депутатом Максимом Запаскіним створена онлайн приймальня, де в будьякий
момент
можна
оформити
відповідну
заяву,
пропозицію
або
скаргу
(http://www.zapaskin.org/office.html). Зазначений сервіс дозволяє відслідковувати хід та
результати розгляду звернень. Вже 9 звернень було зареєстровано саме через цій інтернет
сайт.
ГРОМАДСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Депутати Київської обласної ради виступають ініціаторами та спонсорами різних конкурсів
та заходів, особливо які стосуються нашої молоді.
У м. Біла Церква, за сприянням депутатів Київської обласної ради були проведені заходи
щодо святкування дня рідної мови, конкурс читців творів Лесі Українки, показ
документальнохудожніх фільмів щодо історії України.
Також був організований концерт гурту старовинної музики «Хорея Козацька» в
Білоцерківському міському будинку органної та камерної музики залі.
Окремо стоїть питання надання матеріальної допомоги, в межах депутатських фондів було
надано понад 70 тисяч гривень матеріальної допомоги важкохворим на різні захворювання,
та особам, які опинилась у важких матеріальних умовах.
З гордістю можемо заявити, що на останньому засіданні фракції було прийнято рішення
підтримати ветеранів УПА, що мешкають у Київський області, та надати кожному по 5 тис.
гривень матеріальної допомоги із депутатських фондів кожного члена фракції ВО
«Свобода».

