rada report challenge
ЗВІТ НАРОДНОГО ДЕПУТАТА ЗА 2-Й КВАРТАЛ 2015 РОКУ

ДЕМЧАК
Руслан Євгенійович

Блок Петра Порошенка
Заступник голови комітету з питань
фінансової політики та банківської
діяльності.

ФРАКЦІЯ:

КОНТАКТИ ПОМІЧНИКА

КОНТАКТИ ПОМІЧНИКА З

ДЛЯ МАС МЕДІА:

КОНТАКТИ НДУ:

БЕНЦЛЕР
Юлія Вікторівна
(097) 946-76-54

ПИТ.ЗАКОНОТВОРЧОСТІ:

АНТОНЮК
Леся Йосипівна
(067) 404-34-45

Demchak.Ruslan@rada.gov.ua

ГРОМАД.ПРИЙМАЛЬНЯ:

demchak-ruslan.com.ua/contacty.html
відкрито у п’яти районах області
(Оратівський, Немирівський,
Липовецький, Погребищенський та
Іллінецький)

ГОЛОВНІ
ДОСЯГНЕННЯ:
У січні у Іллінецькому,
Немирівському,
Погребищенському,
Липовецькому та
Оратівському районах
за сприяння Народного
депутата України Демчака
Руслана Євгеновича
організовано та проведено
семінари щодо змін
у бюджетному та
податковому кодексах,
прийнятих Верховною
Радою.
У квітні за ініціативи
народного депутата
України - Руслана Демчака
для голів сільських,
селищних, міських
рад Немирівського,
Іллінецького, Оратівського,
Липовецького та
Погребищанського районів
проведено форум «Перші
кроки територіальних
громад на шляху
децентралізації влади».

ЗАКОНОТВОРЧІСТЬ

РОБОТА В КОМІТЕТІ
ТА ФРАКЦІЇ
Відвідано всі 10 засідань Комітету фінансової політики та
банківської діяльності, всі засідання фракції БПП (понад 20)
Брав участь у обговоренні питань
про:
• підготовку до другого
читання законопроекту про
гарантування вкладів і виведення
неплатоспроможних банків з
ринку;
• підготовку до третього
читання законопроекту про
реструктуризацію валютних
кредитів;
• законопроекти про споживче
кредитування та захист прав

споживачів фінпослуг;
• новий закон про страхування.
Повна інформація представлена
на сайті комітету:
komfinbank.rada.gov.ua

Ініційовано 10 законопроектів,
запропоновано 82 поправки.

Інформацію опубліковано на
сайті Верховної Ради.

ФІНАНСОВІ ВИТРАТИ НА
ДЕПУТАТСЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ
Особисті кошти
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ГОЛОВНІ
ДОСЯГНЕННЯ
(створено):
В рамках міжнародної
діяльності та поїздки у
Республіку Казахстан
створено план співпраці
урядів двох країн. Зокрема
наразі реалізується план
заходів з метою трансляції
українських телеканалів у
медіапросторі Казахстану.

ПАРЛАМЕНТСЬКИЙ
КОНТРОЛЬ
Подано 10 запитів та 73 звернення
Депутатські запити стосувалися таких тем:
• розслідування протиправних дій посадових осіб, які здійснювали незаконне
кримінальне переслідування політв’язнів;
• порушення процедури тендерних
закупівель;
• діяльності сумнівних інтернет-ресурсів
України;
• коштів на ремонт доріг, залучених під
державні гарантії Державним агентством
автомобільних доріг;
• трансляції українських телеканалів в
кабельних мережах Республіки Казахстан;
• допуску підприємств до участі в
спеціалізованих аукціонах з продажу
скрапленого газу для побутових потреб
населення;
• надання субвенції на фінансування
програм-переможців Всеукраїнського
конкурсу проектів розвитку місцевого
самоврядування.

РОБОТА З ГРОМАДЯНАМИ
Проблемні питання, з якими звертаються
у громадські приймальні:
• матеріальна допомога на лікування;
• проблемні питання району;
• підтримка учасників АТО;
• порушення прав громадян державними
та правоохоронними органами - 9%;
• соціальні питання;
• порушення процедури виділення землі
та приватизація;
• допомога в організації районних
масових заходів.
СПІВПРАЦЯ З ГРОМАДСЬКИМИ
ОРГАНІЗАЦІЯМИ:
• депутат на постійній основі комунікує
із представниками USAID щодо нових
спільних законопроектів;
• надрукував та розповсюдив серед
учасників АТО округу інформаційні
брошури про пільги для учасників
АТО, які були розроблені за підтримки
Міністерства соціальної політики та
американською компанією FMI. Для
України така брошура є соціально
важливою ініціативою та є першою

найбільш повною та актуальною з цієї
тематики.

МІЖНАРОДНА
ДІЯЛЬНІСТЬ
З 14 по 16 травня відбувся офіційний візит делегації
міжпарламентських зв’язків і співробітництва
Верховної Ради України з Парламентом Республіки
Казахстан на чолі з керівником міжпарламентської
групи дружби Україна-Казахстан Русланом
Демчаком.
З головами комітетів Мажилісу обговорювалися
питання стратегічних ініціатив та співпраці двох
країн у рамках діяльності комітетів Республіки
Казахстан: з фінансів та бюджету, економічних
реформ та регіонального розвитку, конституційного
законодавства, судової системи та правоохоронних
органів, міжнародних справ, оборони і безпеки.
В якості перспективних напрямків співпраці
визначені туристична, медична, нафтогазова галузі,
сільське господарство та транспортно-логістична
сфери.

