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Звіт народного депутата України М.О. Фролова

Микола Олександрович Фролов

Обраний народним депутатом по одномандатному виборчому
округу №76 (Орджонікідзевський, Хортицький райони
міста Запоріжжя).
Дата набуття депутатських повноважень - 27 листопада 2014р.
Член депутатської фракції партії «Блок Петра Порошенка».
Заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань
податкової та митної політики з 04.12.2014.
Член міжпарламентської комісії зі співробітництва Верховної Ради
України та Національних Зборів Республіки Білорусь.
Член групи з міжпарламентських зв’язків з Республікою Корея.
Член групи з міжпарламентських зв’язків з Австрійською
Республікою.
Член групи з міжпарламентських зв'язків з Фінляндською
Республікою.
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Законотворча діяльність

З грудня 2014 по травень 2015 р. народний депутат України
М.О. Фролов взяв участь у 58 пленарних засіданнях
Верховної Ради України та у 18 засіданнях
Комітету Верховної Ради України з питань податкової
та митної політики.
За вказаний період народним депутатом України М.О. Фроловим
зареєстровано 8 проектів законів,
подано поправки до 2 проектів законів.
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Зміст проектів законів
розроблених та поданих на розгляд
Верховної Ради України
народним депутатом України
М.О. Фроловим
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Про внесення змін до Закону України «Про застосування реєстраторів
розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг»
(щодо державних гарантій суб'єктам господарювання у застосуванні ними
реєстраторів)
Реєстраційний номер 1088
Основною метою прийняття проекту Закону є врегулювання відносин, що виникають у
сфері

взаємовідносин

суб’єктів

господарювання,

які

зобов’язані

використовувати

реєстратори розрахункових операцій (РРО), виробників, постачальників та сервісних центрів,
що здійснюють обслуговування РРО, а також спрощення адміністрування РРО.
Проектом пропонуються зміни до Закону України «Про застосування реєстраторів
розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг», які
передбачають врегулювання відносин між суб’єктами господарювання, постачальниками та
сервісними центрами, заборону вимагати посвідчення особи при купівлі-продажу валюти,
спрощення адміністрування операцій з РРО, встановлення механізму зарахування коштів,
витрачених

суб’єктами

господарювання

на

придбання

модемів

або

реєстраторів

розрахункових операцій, в якості сплати податкових зобов’язань. Проект Закону України
«Про внесення змін до Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про
застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування
та послуг» (щодо державних гарантій суб’єктам господарювання у застосуванні ними
реєстраторів) розроблено на виконання Коаліційної угоди, підписаної депутатами Верховної
Ради України VIII скликання.
З січня 2013 року набрали чинності зміни до статті 3 Закону України «Про застосування
реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг»
№265/95-ВР від 06.07.1995р., якими передбачено створення РРО електронної контрольної
стрічки та подання до органів доходів і зборів звітності по дротових та бездротових каналах
зв’язку. Не зважаючи на це, діючий Закон передбачає, крім електронної, ще й паперову
звітність, а також відповідальність за неподання та/чи не збереження паперових документів.
При цьому на платників податків, користувачів РРО, покладено обов’язок власним
коштом замінити існуючі РРО чи переобладнати їх модемами для забезпечення можливості
передачі звітності по дротових або бездротових каналах зв’язку, не передбачено жодного
механізму впровадження компенсаторів для таких суб’єктів господарювання, які фактично
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вимушені власним коштом забезпечувати фіскальні функції необхідні контролюючому
органу.
Законопроект визначає правову основу для врегулювання таких питань:
- у разі подання контрольної стрічки в електронному вигляді звільнити суб’єктів
господарювання від обов’язку щоденно друкувати на реєстраторах розрахункових операцій
фіскальні звітні чеки і забезпечувати їх зберігання в книгах обліку розрахункових операцій;
- врегулювати відносини між суб’єктами господарювання та сервісними центрами під
час обслуговування або поточного ремонту РРО. Так, у разі не забезпечення сервісним
центром ремонту реєстратора протягом 6 днів, пропонується зобов’язати його на 7-й день
ввести в експлуатацію суб’єкта господарювання резервний реєстратор розрахункових
операцій, а у разі псування реєстратора розрахункових операцій до закінчення його терміну
експлуатації забезпечувати заміну, введення в експлуатацію та обслуговування нового
реєстратора розрахункових операцій;
- вилучити з Закону обов’язковість наявності цінника на товар у грошовій формі,
оскільки це не є питанням законодавства про застосування реєстраторів розрахункових
операцій, а є предметом законодавства про захист прав споживачів;
- вилучити з Закону норми про облік товарних запасів як таких, що врегульовані у
Законі України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та не є предметом
цього Закону;
- ввести відповідальність виробників, постачальників та сервісних центрів за
порушення вимог цього Закону;
- запровадити компенсатори суб’єктам господарювання шляхом зарахування
витрачених коштів для придбання модемів або реєстраторів розрахункових операцій, що
створюють контрольну стрічку в електронній формі, в рахунок податкових зобов’язань;
- заборонити вимагати посвідчення особи для купівлі-продажу іноземної валюти.
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Про внесення змін до Податкового кодексу України
щодо відновлення норм, які передбачають звільнення від сплати
земельного податку
Реєстраційний номер 1850-1
Законопроектом пропонується відновити норми в податковому законодавстві в
частині надання пільг на сплату земельного податку, що розповсюджується на заповідники, у
тому числі історико-культурні, національні природні парки, заказники (крім мисливських),
парки державної та комунальної власності, регіональні ландшафтні парки, ботанічні сади,
дендрологічні і зоологічні парки, пам'ятки природи, заповідні урочища та парки-пам'ятки
садово-паркового мистецтва; дослідні господарства науково-дослідних установ і навчальних
закладів сільськогосподарського профілю та професійно-технічних училищ; дошкільні та
загальноосвітні навчальні заклади незалежно від форм власності і джерел фінансування,
заклади культури, науки, освіти, охорони здоров'я, соціального захисту, фізичної культури та
спорту, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів.
Аргументи для їх відновлення є наступні.
Податковим кодексом до прийняття Закону України від 28.12.2014 №71-VIII «Про
внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо
податкової реформи» було передбачено, що пільгою на сплату земельного податку
користуються заповідники, у тому числі історико-культурні, національні природні парки,
заказники (крім мисливських), парки державної та комунальної власності, регіональні
ландшафтні парки, ботанічні сади, дендрологічні і зоологічні парки, пам'ятки природи,
заповідні урочища та парки-пам'ятки садово-паркового мистецтва; дослідні господарства
науково-дослідних установ і навчальних закладів сільськогосподарського профілю та
професійно-технічних училищ; дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади незалежно від
форм власності і джерел фінансування, заклади культури, науки, освіти, охорони здоров'я,
соціального захисту, фізичної культури та спорту, які повністю утримуються за рахунок коштів
державного або місцевих бюджетів.
Однак, цитований закон виклав у новій редакції ст. 282 Податкового кодексу України,
в результаті чого скоротився перелік юридичних осіб, яким надається пільга на сплату
земельного податку.
Таким чином, до числа платників земельного податку, зокрема, потрапили
заповідники, національні природні парки, бюджетні заклади культури, науки, освіти тощо.
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Крім того, за даними Держкомстату України в Україні станом на 2012-2013 навчальний рік
нараховується 19672 загальноосвітніх середніх шкіл та 16700 дошкільних навчальних
закладів.
Отже, частина наукових установ та організацій, навчальних закладів, що повністю
утримуються за рахунок бюджетних коштів, повинні будуть сплачувати земельний податок в
розмірах, що перевищує їх фінансування або становить значну його частину. Тому даний
законопроект підготовлений з метою відновлення надання пільг на сплату земельного
податку для заповідників, національних природних парків, закладів науки, освіти тощо.
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Про внесення змін до статті 213.3 Податкового кодексу України
щодо послаблення податкового навантаження на заклади у яких виховуються
діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування,
дитячі будинки сімейного типу, прийомні чи багатодітні сім'ї
Реєстраційний номер 2157
Проектом Закону пропонується закріпити норму, відповідно до якої легкові автомобілі
(конфісковані в установленому порядку, а також ті, за якими не звернувся власник до
закінчення терміну їх зберігання під митним контролем), що безоплатно передані закладам,
в яких виховуються діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, дитячим
будинкам сімейного типу, прийомним чи багатодітним сім’ям, у кількості, що не перевищує
необхідних потреб відповідного закладу або сім'ї, за зверненням служби у справах дітей.
Такі зміни пропонуються з огляду на те, що Законом України «Про забезпечення
організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування» (№ 2342-IV від 31.05.2005) передбачені заходи щодо додаткового
матеріального забезпечення таких дітей. Зокрема, передбачено, що з метою поліпшення
матеріального забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування,
органи доходів і зборів зобов'язані безоплатно передавати закладам, в яких виховуються
діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, дитячим будинкам сімейного типу,
прийомним сім'ям дитячі речі, м'який інвентар, транспортні засоби тощо, затримані
органами доходів і зборів і конфісковані в установленому порядку, а також ті, за якими не
звернувся власник до закінчення терміну їх зберігання під митним контролем, у кількості, що
не перевищує необхідних річних потреб відповідного закладу або сім'ї, за зверненням
служби у справах дітей.
Відтак, надаючи державну підтримку (у формі конфіскованих легкових автомобілів в
установленому порядку, а також, за якими не звернувся власник до закінчення терміну їх
зберігання під митним контролем) закладам і сім’ям, у яких виховуються діти-сироти та діти,
позбавлені батьківського піклування, дитячих будинків сімейного типу, прийомним чи
багатодітним сім'ям, законодавство України обтяжує такі заклади і сім’ї необхідністю сплати
акцизного податку, що у багатьох випадках є для них непосильним.
Тому законопроект має на меті підвищення державної підтримки закладів, у яких
виховуються діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, дитячих будинків
сімейного типу, прийомних чи багатодітних сімей.
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Про внесення змін до статті 4 Закону України «Про особливості здійснення
закупівель в окремих сферах господарської діяльності»
(щодо процедур закупівель установами (розпорядниками бюджетних коштів)
освіти, науки, культури, охорони здоров'я)
Реєстраційний номер 2158
Метою Закону України «Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах
господарської діяльності» від 24.05.2012 № 4851-VІ із змінами (далі-Закон) є встановлення
правових та економічних засад здійснення закупівель в окремих сферах господарської
діяльності. У зв’язку з тим, що при закупівлі послуг з забезпечення холодною та гарячою
водою, газо- та електропостачання, опалення відсутні принципи здійснення закупівель
пропонується статтю 4 Закону доповнити пунктом 14 такого змісту: «послуг з постачання
холодної та гарячої води, водовідведення, газо- та електропостачання, опалення, які
надаються установам (розпорядникам бюджетних коштів) освіти, науки, культури, охорони
здоров’я».
Проект Закону України Про внесення змін до Закону «Про особливості здійснення
закупівель в окремих сферах господарської діяльності» щодо процедур закупівель, на які не
розповсюджується дія цього Закону розроблено з метою вчасного укладання договорів з
постачання холодної та гарячої води, водовідведення, газо- та електропостачання, опалення,
які надаються установам (розпорядникам бюджетних коштів) освіти, науки, культури,
охорони здоров’я; економії бюджетних коштів – непотрібно оплачувати публікацію
оголошень у міжнародному інформаційному виданні з питань державних закупівель
Уповноваженого органу; економії робочого часу працівників, які займаються державними
закупівлями

додатково

від

основних

посадових

обов’язків

без

оплати.
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Про внесення змін до Бюджетного кодексу України
(щодо забезпечення можливості вищих навчальних закладів
розміщувати кошти на рахунках установ державних банків)
Реєстраційний номер 2327
Проект Закону України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо
забезпечення можливості вищих навчальних закладів розміщувати кошти на рахунках
установ державних банків» розроблено з метою забезпечення належного функціонування
вищих навчальних закладів та надання їм фінансової автономії шляхом забезпечення права
передбаченого Законом України «Про вищу освіту» на розміщення власних надходжень на
поточних та/або вкладних (депозитних) рахунках установ державних банків.
Проект Закону України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо
забезпечення можливості вищих навчальних закладів розміщувати кошти на рахунках
установ державних банків» розроблено з метою створення умов для вищих навчальних
закладів розміщувати кошти на рахунках установ державних банків. Закон України «Про
вищу освіту» від 1 липня 2014 року № 1556-VII та Бюджетний кодекс України від 08 липня
2010 № 2456-VI по-різному вирішують питання щодо розміщення на поточних рахунках у
банках державного сектору власних надходжень державних і комунальних вищих
навчальних закладів.
Відтак, Закон закріплює норму, згідно якої власні надходження державних і
комунальних вищих навчальних закладів, наукових установ, отримані від плати за послуги,
що надаються згідно з освітньою, науковою та навчально-виробничою діяльністю, благодійні
внески та гранти відповідно до рішення, прийнятого вченою радою вищого навчального
закладу, наукової установи, зараховуються на спеціальні реєстраційні рахунки, відкриті в
територіальному органі центрального органу виконавчої влади у сфері казначейського
обслуговування бюджетних коштів, або на поточні та/або вкладні (депозитні) рахунки
установ державних банків. Зазначені доходи, а також відсотки, отримані від розміщення
коштів вищого навчального закладу, наукової установи на вкладних (депозитних) рахунках в
установах державних банків, включаються до фінансового плану (кошторису) вищого
навчального закладу, наукової установи і можуть використовуватися на придбання майна і
його використання, капітальне будівництво та ремонт приміщень, поліпшення матеріальнотехнічного, навчально-лабораторного, навчально-методичного забезпечення освітнього
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процесу тощо в межах статутної діяльності вищого навчального закладу, наукової установи
(абз. 2 ч. 2 статті 70).
Водночас БКУ закріплює положення згідно з якими розміщення на поточних рахунках
у банках державного сектору власних надходжень державних і комунальних вищих
навчальних закладів, наукових установ та закладів культури, отриманих як плата за послуги,
що надаються ними згідно з основною діяльністю, благодійні внески та гранти здійснюється у
порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України (ч. 9 статті 13, абз. 4 ч. 2 статті 78).
Втім, на сьогодні це питання є законодавчо врегульованим і не потребує створення
додаткових механізмів відкриття рахунків у державних банках для державних і комунальних
вищих навчальних закладів, але створює перепони для реалізації права державних і
комунальних

вищих

навчальних

закладів,

наукових

установ

розміщувати

власні

надходження, отримані від плати за послуги, на поточних та/або вкладних (депозитних)
рахунках установ державних банків.
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Про внесення змін до Податкового кодексу України
(щодо оподаткування поворотної фінансової допомоги)
Реєстраційний номер 2328
Проект Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо
оподаткування поворотної фінансової допомоги)» розроблено з метою усунення прогалини
податкового законодавства України щодо оподаткування поворотної фінансової допомоги.
Законопроектом передбачається внести зміни до Податкового кодексу України, відповідно
до яких його положення буде доповнено нормою, що дозволить платникам податку на
прибуток підприємств зменшувати свій фінансовий результат до оподаткування на суму
поверненої поворотної фінансової допомоги, що була отримана до 01.01.2015 р. та включена
до складу доходів платників податків.
Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких
законодавчих актів України щодо податкової реформи» від 28.12.2014 р. № 71-VIII, надалі Закон, який набув чинності з 01.01.2015 р., змінено положення Податкового кодексу України,
що врегульовують порядок обчислення та сплати податку на прибуток підприємств.
До 01.01.2015 р. при поверненні позикодавцям сум поворотної фінансової допомоги,
що раніше були включені до складу доходів платників податків, останні мали можливість
збільшувати суму своїх витрат на суму поверненої поворотної фінансової допомоги.
Проте на сьогодні у зв’язку з набуттям Законом чинності Податковий кодекс України
не містить норми, яка б дозволяла включати відповідні суми до складу витрат або
зменшувати фінансовий результат до оподаткування на розмір повернутих платниками
податків сум поворотної фінансової допомоги.
Це має наслідком створення штучного оподаткування не прибутку підприємств, а
тимчасово наданих для поповнення обігових активів платників податку коштів у виглядів
поворотної фінансової допомоги (зокрема безпроцентних позик). Вказана ситуація створює
додаткове податкове навантаження на платників податку та може негативним чином
відобразитися на їх господарській діяльності та фінансовому стані, що може потягнути
виникнення негативних соціальних наслідків.
Крім того, внесені Законом зміни до Податкового кодексу України створюють
передумови для того, щоб вітчизняні підприємства не залучали кошти в іноземній валюті у
іноземних партнерів згідно договорів про надання поворотної фінансової допомоги. В свою
чергу, це впливає на зменшення інвестиційної привабливості економіки України.
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Метою законопроекту є полегшення ведення бізнесу в Україні та підвищення
інвестиційної привабливості України, зокрема:
- усунення недоліків чинного законодавства, які створюють штучне оподаткування тих
сум, що не є по своїй суті прибутком платників податку (зменшення податкового
навантаження);
- приведення норм Податкового кодексу України до таких основних засад
податкового законодавства України як нейтральність оподаткування та стабільність;
- стимулювання вітчизняних платників податків до залучення за кордоном коштів у
вигляді поворотної фінансової допомоги.
Для цього законопроектом передбачається внести зміни до пункту 18 підрозділу 4
Розділу XX «Перехідні положення» Податкового кодексу України, відповідно до яких його
положення буде доповнено нормою, що дозволить платникам податку на прибуток
підприємств зменшувати свій фінансовий результат до оподаткування на суму поверненої
поворотної фінансової допомоги, що була отримана до 01.01.2015 р. та включена до складу
доходів платників податків.
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Про внесення змін до Митного кодексу України щодо підтримки
вищих навчальних закладів та наукових установ державної форм власності,
евакуйованих із тимчасово окупованої території
Донецької або Луганської областей
Реєстраційний номер 2813
Законопроект передбачає тимчасове до 1 січня 2020 року звільнення від
оподаткування ввізним митом при ввезенні на митну територію України наукового,
лабораторного і дослідницького обладнання, реактивів, зразків, наукової літератури тощо,
що ввозяться евакуйованими із зони АТО вищими навчальними закладами та науковими
установами державної форми власності виключно для провадження освітньої, наукової,
науково-технічної та інноваційної діяльності.
На сьогодні з окупованої російськими терористичними військами території України
евакуйовані понад 25 університетів і наукових установ. Натомість, уся їх наукова база
(обладнання, бібліотеки, приміщення тощо) залишилися в руках окупантів.
Розташовані в нових місцях вищі навчальні заклади та наукові установи для
забезпечення навчального процесу та виконання наукової, науково-технічної та інноваційної
діяльності відновлюють свою матеріально-технічну базу з різних джерел, у тому числі за
рахунок допомоги зарубіжних вищих навчальних закладів і наукових установ. Ввезення
наукового, лабораторного і дослідницького обладнання та комплектуючих і матеріалів до
нього, реактивів, зразків, наукової літератури потребує сплати мита. В умовах обмеженості
фінансових ресурсів використання вищими навчальними закладами та науковими
установами такої зарубіжної допомоги суттєво ускладнюється та часом унеможливлюється.
Реалізація проекту Закону України «Про внесення змін до Митного кодексу України
щодо підтримки вищих навчальних закладів та наукових установ державної форми власності,
евакуйованих із тимчасово окупованої території Донецької або Луганської областей»
дозволить відновити матеріальну базу евакуйованих із зони АТО вищих навчальних закладів і
наукових установ державної форми власності та забезпечити необхідні умови для роботи
українських вчених, які опинилися у вкрай скрутному становищі через російську агресію.
Також законопроект сприятиме ефективному використанню наявного кадрового потенціалу
евакуйованих установ.
Реалізація проекту Закону України «Про внесення змін до Митного кодексу України
щодо підтримки вищих навчальних закладів та наукових установ державної форми власності,
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евакуйованих із тимчасово окупованої території Донецької або Луганської областей»
дозволить відновити матеріальну базу евакуйованих із зони АТО вищих навчальних закладів і
наукових установ державної форми власності та забезпечити необхідні умови для роботи
українських вчених, які опинилися у вкрай скрутному становищі через російську агресію.
Також законопроект сприятиме ефективному використанню наявного кадрового потенціалу
евакуйованих установ.
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Про внесення змін до статті 168 Податкового кодексу України
(щодо удосконалення порядку сплати (перерахування) податку до бюджету)
Реєстраційний номер 2816
Відповідно до ст. 93 Цивільного кодексу України місцезнаходженням юридичної
особи є фактичне місце ведення діяльності чи розташування офісу, з якого проводиться
щоденне керування діяльністю юридичної особи (переважно знаходиться керівництво) та
здійснення управління і обліку.
Відповідно до пп. 168.4.3, 168.4 ст. 168 Податкового кодексу України від 02.12.10 №
2755-VІ (надалі - ПКУ), суми податку на доходи, нараховані юридичною особою на користь
фізичних

осіб,

за

звітний

період

перераховуються

до

місцевого

бюджету

за

місцезнаходженням такого відокремленого підрозділу.
У разі, якщо відокремлений підрозділ не уповноважений нараховувати (сплачувати)
податок на доходи фізичних осіб, за такий відокремлений підрозділ усі обов'язки
податкового агента виконує юридична особа за своїм місцем реєстрації, як платник податків і
зборів за основним місцем обліку (п. 64.1 ст. 64 ПКУ).
У більшості випадків місцеві бюджети втрачають надходження у вигляді податку на
доходи фізичних осіб від юридичних осіб, що мають інші відокремлені підрозділи, що
розташовані та проводять діяльність на території одних населених пунктів, а зареєстровані в
інших населених пунктах.
Метою запропонованих змін є вдосконалення податкового законодавства у частині
справляння податків за фактичним місцем діяльності підприємств, що сприятиме
наповненню місцевих бюджетів та розвитку соціальної інфраструктури населених пунктів.
Для реалізації зазначеної мети законопроектом пропонується внести відповідні зміни
до підпунктів 168.4.2, 168.4.3 та 168.4.4 пункту 168.4 статті 168 Податкового кодексу України,
прийняття яких дозволить удосконалити порядок справляння податку на доходи усіх без
виключення

юридичних

осіб

за

місцем

здійснення

їх

фактичної

діяльності.
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Робота у виборчому окрузі № 76

За звітний період народним депутатом України М.О.Фроловим
проведені:
2 зустрічі з виборцями;
участь і виступи на 2 сесіях Запорізької обласної ради;
зустріч з членами Запорізької міської координаційної ради з питань
розвитку підприємництва;
зустріч з активом ветеранської організації Орджонікідзевського
району;
8 особистих прийомів громадян.
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В окрузі № 76 відкриті дві громадські приймальні народного депутата України
у Хортицькому (вул. Задніпровська, 15; телефон: 283-78-37) та Орджонікідзевському
(вул. Сєдова, 5; телефон: 236-33-39) районах, де двічі на тиждень (щовівторка та щочетверга)
проводяться прийоми громадян. За звітний період громадськими приймальнями проведено
39 прийомів громадян.
За заявами громадян, трудових колективів, представників установ та організацій
народним депутатом України М.О.Фроловим направлено 174 депутатських звернення
(в т.ч. 121 - за заявами громадян) до органів місцевої та центральної влади.
За тематикою звернення поділяються наступним чином:
Промислова політика
3
Аграрна політика і земельні відносини
4
Економічна, цінова, інвестиційна, регіональна політика, будівництво, підприємництво
5
Фінансова та податкова політика
14
Соціальний захист населення
8
Праця і заробітна плата
8
Охорона здоров’я
21
Комунальне господарство
31
Житлова політика
12
Забезпечення дотримання законності та охорони правопорядку
27
Сім’я, діти, молодь, спорт
5
Культура, туризм
3
Освіта, наукова, науково-технічна, інноваційна діяльність
10
Діяльність об’єднань громадян
2
Діяльність Верховної Ради України
5
Діяльність органів місцевого самоврядування
1
Обороноздатність, суверенітет, міждержавні і міжнаціональні відносини
5
Державне будівництво, адміністративно-територіальний устрій
1
Інше
9
Із 121 питання, порушених громадянами, більшість вирішена позитивно, на контролі
народного депутата України залишається 33 звернення.
Найбільш поширеним питанням у зверненнях виборців є діяльність органів місцевого
самоврядування у сфері житлово-комунального господарства. Завдяки втручанню народного
депутата України відремонтовано 9 об’єктів. Зокрема, вирішено питання щодо виділення
коштів з місцевого бюджету на ремонт покрівлі (площа 2000 кв. м) навчально-виховного
закладу № 108. На депутатському контролі перебуває ремонт 6 об’єктів.
Також на контролі народного депутата України питання діяльності кардіологічного
відділення КУ «Центральна лікарня Орджонікідзевського району». Жителі району стурбовані,
тим що відділення буде зачинено і вони будуть позбавлені можливості отримувати
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кваліфіковану медичну допомогу, оскільки на базі відділення планується створити міський
гемодіалізний центр.
Поширеною проблемою у зверненнях виборців є забезпечення дотримання
законності та охорони правопорядку. Переважно заявники звертають увагу на бездіяльність,
перевищення повноважень або навмисне затягування термінів розгляду справ. Один із
прикладів - справи, пов’язані з крадіжкою металевих конструкцій у садівничих товариствах,
розташованих на території

Хортицького району м. Запоріжжя та Запорізького району.

Завдяки втручанню народного депутата України розгляд однієї справи вже передано до суду,
по іншій - триває слідство.
Актуальною проблемою для Запоріжжя є соціальний захист учасників бойових дій в
зоні АТО, зокрема, забезпечення земельними ділянками для будівництва і обслуговування
житлових будинків. Завдяки неодноразовим зверненням народного депутата України на сесії
Запорізької міської ради було прийнято Положення про облік учасників бойових дій, які
отримали цей статус в результаті участі в АТО, а також членів сімей загиблих учасників АТО,
які виявили бажання отримати земельні ділянки для будівництва і обслуговування житлових
будинків на території м. Запоріжжя. Даним положенням передбачені критерії черговості
відведення земельних ділянок та інші передумови для реалізації прав учасників та членів
сімей загиблих в зоні АТО.
Завдяки оперативному втручанню М.О. Фролова був припинений процес ліквідації
ряду соціально важливі об’єктів культури. Зокрема, комунальних закладів «Запорізька
обласна бібліотека для юнацтва» та «Запорізький обласний центр художньо-естетичної
творчості учнівської молоді».
За підтримки народного депутата Україну юний композитор М. Папій зміг взяти участь
у IV Міжнародному конкурсі молодих композиторів та виконавців у м. Варна, Болгарія.
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Висвітлення діяльності
народного депутата України
в засобах масової інформації
Депутатська діяльність М.О. Фролова знаходить відображення на
персональному сайті народного депутата України
http://mfrolov.com.ua/.
За звітний період:
провів
2 прес-конференції для місцевих ЗМІ,
пряму лінію з читачами газети «МИГ»;
взяв участь у телепередачах
«З перших вуст», «По суті» (ТК «Запоріжжя»),
«Сфера интересов», «Грани» (ТРК «Алекс»»),
2 випусках програми «Аспекты» (ТК «МТМ»).
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