
Член Партії «Блок Петра Порошенка»

Виборчий округ №18 (Немирівський, Погребищенський, 
Іллінецький, Липовецький та Оратівський райони)

43 955 виборці (51,68%) проголосувало за Руслана Демчака на 
виборах до Верховної Ради України

27 листопада 2014 р. прийняв присягу народного депутата України

• Заступник голови Комітету Верховної 
Ради України з питань фінансової політики і 
банківської діяльності 

• Керівник групи з міжпарламентських 
зв’язків з Республікою Казахстан 

• Заступник керівника групи з міжпарла-
ментських зв'язків з Алжирською Народ-
ною Демократичною Республікою 

• Секретар групи з міжпарламентських 
зв’язків з Королівством Бахрейн 

• Член групи з міжпарламентських зв’язків 
з Сполученим Королівством Великої Брита-
нії та Північної Ірландії 

ДЕПУТАТСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

СЕРЕД ІНШИХ ЗАКОНОПРОЕКТІВ

ПЛЕНАРНІ ЗАСІДАННЯ ТА РОБОТА В КОМІТЕТАХ

КЛЮЧОВІ ІНІЦІАТИВИ
У ЗАКОНОТВОРЧІЙ
ДІЯЛЬНОСТІ
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Виступи у Верховній Раді – 6

За ініціативи Руслана Демчака зареєстровано законопроект щодо державного регулю-
вання закупівельної ціни на молоко та підтримки села (№2089 від 10.02.2015)

№1107 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення 
безперешкодного доступу громадян до узбережжя водних об'єктів для загального 
водокористування

Коментуючи законопроект народний депутат України Руслан Демчак зазначає його важли-
вість прийняття: «Чимало випадків самовільного захоплення територій біля водойм по всій 
країні, коли орендарі обгороджують прибережні зони трьохметровими парканами та вважа-
ють орендовану територію – своєю власністю, а не власністю держави та громади, стали пре-
цедентом для внесення даного законопроекту у порядок денний парламенту. 

Для комплексного врегулювання даного питання передбачається внесення змін до Водного 
кодексу, Земельного кодексу, Кодексу про адміністративні правопорушення, законів «Про 
місцеве самоврядування в Україні» та «Про місцеві державні адміністрації». Прийняті зміни 
дозволять представникам влади на місцях більш оперативно та однозначно реагувати на 
запити громадян та достроково розривати договори оренди з орендарями-порушниками».

№ 1159 (02.12.2014) Про деякі заходи щодо 
посилення ролі територіальних громад в 
управлінні земельними ресурсами. 

№2143а (22.06.2015) Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України щодо 
масштабного стимулювання вітчизняного 
виробництва, залучення прямих іноземних 
інвестицій та розвитку малого та середнього 
підприємництва)  

№2441 (20.03.2015) Про внесення змін до 
Закону України «Про здійснення державних 
закупівель» (щодо сфери застосування 
закону)  

№2449 (20.03.2015) Про внесення змін до 
статті 8 Закону України «Про заходи, спря-
мовані на сприяння капіталізації та реструк-
туризації банків»  

№2456 (23.03.2015) Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України щодо 
удосконалення захисту прав споживачів 
фінансових послуг 

№2593 (07.04.2015) Про внесення змін до 
Податкового кодексу України щодо уточнен-
ня порядку застосування податкового комп-
ромісу

Руслан Демчак пропонує встановити мінімальну закупівельну ціну на незбиране сире товарне 
молоко другого ґатунку у розрахунку за 1 кілограм (без урахування податку на додану вар-
тість) на рівні 4 гривень.

За словами парламентаря даний законопроект зможе підтримати сільських жителів та усунути 
несправедливий розподіл додаткової вартості в молочній галузі.

Руслан

ЗВІТ НАРОДНОГО ДЕПУТАТА УКРАЇНИ

Демчак
 МІСЯЦІВ РОБОТИ
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РОБОТА ІЗ ЗВЕРНЕННЯМИ ГРОМАДЯН

17Кількість проведених
групових зустрічей
з виборцями

19Кількість днів
особистого прийому

За звітний період до народного
депутата України звернулось

понад 2100 осіб

Кількість розглянутих
письмових звернень
громадян 302

ГРОМАДСЬКІ ІНІЦІАТИВИ

В процесі дискусій по вирішенню питань 
учасників АТО, виникла ініціатива щодо ство-
рення в кожному районі Громадських органі-
зацій для захисту прав учасників АТО, які 
потім мають бути зареєстровані районними 
органами влади, як ветеранські організації.

Руслан Демчак зазначає: «Безумовно, сьо-
годні всі допомагають учасникам АТО: 
волонтери, депутати обласної ради,  керівни-
ки виконавчої влади районів, і тим не менш, у 
людей що повертаються із АТО, а також 
членів загиблих виникає чимало запитань. 
Це і фінансова допомога, і юридична, і пси-
хологічна, і сприяння у працевлаштуванні, і 
звільнення від сплати комунальних послуг».

За ініціативи народного депутата України Руслана Демчака проведено Форум «Перші 
кроки територіальних громад на шляху децентралізації влади».

У квітні за участі обласної державної адміністрації та народних депутатів відбувся захід для 
голів сільських, селищних, міських рад Липовецького, Немирівського, Іллінецького, Оратів-
ського та Погребищанського районів.

«Успішна реалізація реформи децентралізації, яка триває на нинішньому етапі, спрямована на 
підвищення фінансової незалежності місцевих бюджетів і рівня фінансової забезпеченості 
делегованих повноважень, упорядкування відносин між місцевими та державним бюджетами, 
підвищення ефективності використання бюджетних коштів та стане основою для всіх інших 
реформ, у тому числі медицини та освіти» – зазначив Руслан Демчак в рамках конференції.

Семінар щодо змін у бюджетному та податковому законодавстві

Протягом січня у Іллінецькому, Немирівському, Погребищенському, Липовецькому та Оратів-
ському районах за сприяння Народного депутата України Демчака Руслана Євгеновича було 
організовано та проведено семінари щодо змін у бюджетному та податковому кодексах, при-
йнятих Верховною Радою.

Роз’яснення по законодавству презентували Демчак Р. Є. та заступник начальника департа-
менту фінансів обласної державної адміністрації Горба Олександр Григорович, керівники фіну-
правлінь районів. Захід було організовано для голів та фінансистів сільських, селищних та 
міських рад за участю начальників управлінь та відділів райдержадміністрацій.

У рамках американської програми USAID 
«РАДА: підзвітність, відповідальність, демо-
кратичне парламентське представництво» 
діяльність Руслана Демчака моніториться 
Громадською мережею ОПОРА. Згідно 
останнього звіту визначено достатню актив-
ність депутата на сесіях Верховної Ради та 
доступним для виборців. www.oporaua.org 

На початку своєї депутатської діяльності 
Демчак Руслан, як кандидат в народні депу-
тати України в одномандатному виборчому 
окрузі №18, підписав меморандум про співп-
рацю з учасниками Громадським рухом 
«ЧЕСНО». www.chesno.org

Інформація про діяльність парламентаря 
також представлена на інтернет-ресурсі 
«Слово і Діло». www.slovoidilo.ua 

Руслан Демчак відкритий для громадян та є 
частим гостем на всеукраїнських телеканалах 
– 112, 5 канал, Еспресо ТV, NewsОne TV, а 
також на регіональному телебаченні. Крім 
того, народний депутат надає експертні думки 
для інтернет видань, веде власні блоги, 
приймає участь у політичних та економічних 
заходах Вінницької області. 

Громадські приймальні постійно працюють
з понеділка по п’ятницю у приміщеннях 
райдержадміністрацій з 8:00 до 17:00

Офіційний сайт 
http://ruslan-demchak.com.ua

Фейсбук 
www.fb.com/DemchakRuslanYevhenovych 

Електронна пошта 
Demchak.Ruslan@rada.gov.ua 

Прес-служба народного депутата
Бенцлер Юлія Вікторівна
(067) 548-08-41

Руслан Демчак ініціює створення в окрузі Громадських організацій для захисту прав 
учасників АТО

НЕЗАЛЕЖНИЙ КОНТРОЛЬ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕПУТАТА

ЗВ’ЯЗАТИСЬ ІЗ ДЕПУТАТОМ

Представник
у Липовецькому районі

ОСТАПЕНКО

Сергій Володимирович

(096) 588-52-81

lipovets18@gmail.com 

МАРУХНО

Віктор Петрович

(096) 278-93-69

18nemirov@gmail.com 

Представник
у Немирівському районі

Представник
у Погребищенському районі

НИКИТЮК

Володимир Олексійович

(096) 278-93-05

pogrebysh4e18@gmail.com 

Представник
у Іллінецькому районі

ШКОЛЬНИЙ

Ігор Сергійович

(096) 591-49-84

ilinci18@gmail.com

НАЙДА

Віра Миколаївна

(096) 279-08-67

orativ18@gmail.com

Представник
у Оратівському районі

Соціальні питання

Порушення прав
громадян держав-
ними та право-
охоронними
органами Підтримка

учасників
АТО

Проблемні
питання району

Матеріальна допомога
на лікування

Проблемні
питання,
з якими

звертались
громадяни

34%

34%

10%

9%

7%

4%

2% Допомога
в організації район-
них масових заходів

Порушення процедури
виділення землі
та приватизація


