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РЕЙТИНГ

ТРИБУНА ДЕПУТАТА

        Шановні земляки!
        Звітую перед Вами за 2018-ий рік

Ваші накази, прохання і сподівання  – головний орієнтир в моїй депутатській роботі. З ними я 
звіряю і свою законотворчу діяльність, і свої пропозиції щодо соціально-економічного розвитку 
регіону.

Рік, що минув, був досить складним для кожного з нас. 
На жаль, не здійснилися наші сподівання на мир та економічний прогрес в Україні.
Але в такі часи найбільше цінуєш дружбу, єдність, спільне бажання зробити цей світ кращим. 
Ми вистояли і навіть маємо деякі тенденції до зростання економічного потенціалу нашої 

країни. 
То ж рушаймо далі! 

Разом ми зможемо все, що задумали! 

Січень – останній місяць дев’я-
тої сесії українського парламенту, 
коли підбиваються підсумки за 
2018 рік. Та більшість експертів 
вже встигли назвати головні над-
бання Верховної Ради. 

До ТОП-10 найважливіших зако-
нодавчих актів увійшли закони про 
реінтеграцію Донбасу, про Анти-
корупційний суд, про національну 
безпеку, який закріпив курс України 
до ЄС та членство в НАТО. 

Серед «топових» називають також 
закон про рівні права чоловіків та 
жінок на військовій службі, який 
знімає колишні обмеження для жі-
нок-військовослужбовців. Наразі 
українки мають шанс дослужитися до 
генеральських погон.

Звичайно, важливим експерти 
називають обрання нового складу 
ЦВК і вчасне прийняття закону про 
Державний бюджет на 2019 рік у 
збалансованому варіанті. 

І лише одним суто економічним 
в ТОП-10 є закон про «єдине вікно» 
в українській митниці, розробле-
ний народним депутатом Олегом 
Кришиним у тісній співпраці з екс-
пертним середовищем.  

Без перебільшення, цей закон 
вважають таким, що допоможе по-
бороти бюрократію та корупцію. 
Так, член Громадської ради при пар-
ламентському Комітеті з питань по-
даткової та митної політики Галина 
Вдовіна зазначає, що введення ме-
ханізму «єдиного вікна» на митниці, 

«є свого роду радикальним норма-
тивним проривом у вітчизняному 
законодавчому полі. Це – якісно нова 
стратегія правил і процедур, пов’я-
заних з контролем при переміщенні 
товарів через митний кордон Украї-
ни. Це дієве спрощення, прискорення 
і цивілізованість, які відчує на собі 
кожен суб’єкт зовнішньоекономічної 
діяльності. Це також значне зро-
стання бюджету та іміджу України 
в цілому», – каже пані Вдовіна.

Ефективно оцінюють діяльність 
Олега Кришина і експерти проекту 
«Rada4you». За цим незалежним оці-
нюванням депутат Кришин послі-
довно голосує «ЗА»:

 децентралізацію влади, за-
конопроекти, що розширяють 

повноваження органів місцевого са-
моврядування, сприяють бюджетній, 
адміністративній децентралізації та 
посиленню ролі громад;

 реформування фінансового та 
енергетичного секторів, податкової 
системи та системи державних моно-
полій;

 державну підтримку еколо-
гічних заходів, української культури, 
економічну дерегуляцію, підвищення 
доступності та якості медичного об-
слуговування у сільській місцевості і 
забезпечення державних фінансових 
гарантій надання медичних послуг та 
лікарських засобів;

 публічність закупівель, у тому 
числі, в Збройних Силах України.

Напевне, це головне з наших ба-
жань, незалежно від того, в місті чи 
в сільській місцевості ми мешкаємо, 
який ми маємо соціальний статус, 
якого ми віку та якою є наша про-
фесійна діяльність. 

Підбиваючи підсумки року, що минув, 
та будуючи плани на майбутнє, кожен з нас 
замислюється саме над цим. Адже наші 
сподівання на щастя в родині, на успіхи 
дітей, на здоров’я батьків, на можливість 
заробляти, добре відпочивати і отримува-
ти якісні послуги залежать саме від того, як 
ми захищені своєю державою, її законами.

Поки що ми більше сподіваємось 
на себе. Але впевненість прийде, якщо 
буде працювати економіка. Рік у рік ми 
переконуємось саме в цьому.

Буревії, замети та хуртовини. Це не про 
погоду. Саме так можна охарактеризува-
ти економічні виклики, з якими зіткнулася 
наша країна у 2018-му. Проте, ми втрима-
лися на плаву і не скотилися до дефолту, 
який був реальною загрозою. І хоча темпи 
зростання економіки не перекрили спаду 
2014-2015, вони були найвищими за останні 
три роки. Ми довели, що можемо розвивати 
і підтримувати громади, посилювати оборо-
ноздатність держави, налагоджувати відно-
сини із зовнішніми партнерами.

Велика подяка аграріям. У 2018-му 
врожай зернових сягнув рекордного 
рівня – понад 70 млн тонн. Він майже на 
40% перевищив показник, з яким країна 
вступила в період незалежності. У На-
ціональному банку рекордний врожай 
назвали одним із факторів, що дозволив 
підтримати курс гривні. Завдяки тако-
му результату можна сподіватися на ще 
один рекорд: у першому півріччі нового 
року Україна, ймовірно, досягне небаче-

Відчувати себе захищеними 

них раніше показників експорту продо-
вольства. І це знову підсилить економіку.

2018 став рекордним також і по кіль-
кості відремонтованих доріг. Завдяки 
початку роботи Дорожнього фонду, від-
новлено 3800 км доріг загальнодержав-
ного і місцевого значення. На ринку до-
рожнього будівництва з’явилися  іноземні 
будівельні компанії. Бюджетні видатки на 
галузь становили 39,9 млрд грн. У 2019-му 
обсяг фінансування зросте до 48,1 млрд, а 
на місця для ремонту доріг буде направ-
лено вже 14,7 млрд грн. Та цього вкрай 
мало! Тим більше, що в першу чергу бу-
дуть відремонтовані дороги загальнодер-
жавного значення та між обласними цен-
трами. Я цілком розумію відповідальність 
перед своїми виборцями в цьому питанні і 
намагатимусь, щоб ця нагальна проблема 
зрушила з мертвої точки.

Наприкінці 2018 на законодавчому 
рівні ми ввели середньострокове бюд-
жетне планування. Простою мовою це 
означає, що гроші, не витрачені до кінця 
року на інфраструктурні проекти, вже 
не «згорять». Роботи можна буде нор-
мально закінчити і в наступному році. А 
це – великі можливості на місцях для по-
новлення шкіл і дитсадків, будівництва 
та реконструкції інфраструктури: медич-
ної, соціальної, культурної, спортивної. 

Це також значить, що і підприємці бу-
дуть більш впевнено брати участь у тен-
дерах. Адже їм не доведеться за рахунок 
втрати якості поспішно завершувати 
проекти, образно кажучи, асфальт кла-
сти у калюжі. Є впевненість, що почнуть 
нормально фінансуватися довгостро-
кові споруди, а одіозні довгобуди отри-
мають шанс на завершення. 

Олег Кришин – серед найефективніших народних обранців

На рівні місцевих бюджетів таке плану-
вання дозволить раціональніше викори-
стовувати власні надходження. Вони будуть 
працювати на благо громад, а не лежати на 
депозитах. Такий принцип вже використо-
вується в 132 країнах світу. Він підтримуєть-
ся ООН та Всесвітнім банком. Наприклад, в 
США горизонт бюджетного планування ста-
новить 5 років, в ЄС – до 7 років.

Але для збільшення темпів економіч-
ного зростання необхідний більш си-
стемний підхід до реформування націо-
нальної економіки. І саме в такій роботі 
я вбачаю свій головний пріоритет. Не 
політика заради політичних дивідендів, 
а політика заради успіхів в економіці 
при всебічному використанні потенціа-
лу української науки.  І тоді наша країна 
буде експортувати не тільки катанку, 
ячмінь і насіння соняшнику, аміачну 
селітру і карбамідно-аміачну суміш. 

Ми будемо виробляти і продавати 
на зовнішніх ринках електронне, оптич-
не телекомунікаційне та мультимедійне 
обладнання, продукцію аерокосмічної 
галузі, суднобудування, сільгоспмаши-
нобудування, верстатобудування і фар-
мацевтики. Так, це питання не одного 
року. Але починати працювати в цьому 
напрямку потрібно негайно.

У новому році я продовжу роботу 
з удосконалення законодавства, щоб 
відродити промисловість і сільське го-
сподарство. Звичайно ж, я буду робити 
все можливе для того, щоб мої виборці 
відчули позитивні зміни в житті, щоб на 
належному рівні були забезпечені со-
ціальний захист населення, доступ до 
якісної освіти та медицини. Щоб люди 
отримували гідні зарплати і мали со-
ціальні гарантії. Щоб були встановлені, 
нарешті, справедливі ціни і тарифи.

Ваш народний депутат
Олег КРИШИН

 Протягом минулого року 
народний депутат Олег Кри-
шин відвідав 400 пленарних 
засідань Верховної Ради. 

 40 разів виступав з три-
буни. 

 Подав 15 законопроектів. 
 Вніс більше 200 пропо-

зицій і поправок до законів 
України (150 з них були врахо-
вані).

 Направив більше 300 де-
путатських запитів і звернень.

ТІЛЬКИ ФАКТИ:


