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ШАНОВНІ ЗАПОРІЖЦІ!
Я хотів би подякувати кожному мешканцю 

Дніпровського та Заводського районів міста За-
поріжжя за висловлену у 2014 році підтримку та 
делегування мене до Верховної Ради України. 

Також хочу подякувати кожному за актив-
ність, безліч звернень з проблемами, пропози-
ціями щодо того, як зробити життя запоріж-
ців та мешканців мого округу краще. Саме 
завдяки вашій активності, ми змогли здобути 
позитивні результати та вирішити окремі 
проблеми міста.

Хотів пригадати той стан країни та ті 
умови, в яких ми, команда Президента України 
Петра Порошенка, прийшли до управління вищи-
ми органами державної влади. З одного боку, українці 
активною участю в Революції Гідності показали запит 
на зміни, реформи та початок справжнього руху України до Європи. В той же 
час, цей рух треба було відстоювати зі зброєю в руках: Росія прагнула поверну-
ти нас у свою зону впливу, цинічно розпаливши війну на Донбасі та анексувавши 
Крим.

Не дивлячись на це, за 5 років ми змогли суттєво просунутись і в відношенні 
протистояння збройній агресії Росії, створивши спільно з волонтерами та до-
бровольцями повноцінну сучасну обороноздатну армію, і в напрямку внутрішніх 
перетворень. 

Створення антикорупційних органів, разом з запровадженням системи 
електронного декларування та прийняттям численних актів, спрямованих на 
дерегуляцію економіки, заклало підґрунтя боротьби з корупцією та підвищення 
ефективності використання державних коштів.

Декомунізація, підтримка української мови, запровадження мовних квот в 
ефірах, відновлення друку україномовної літератури та підтримка національ-
ного кінематографу – все це віддаляє нас від впливу агресивної імперії та ут-
верджує українську національну свідомість.

Прийнята реформа децентралізації та створення і підтримка діяльності 
ОСББ дозволяє українцям брати у свої руки відповідальність за життя на міс-
цях. І я радий, що мешканці мого округу не побоялись цієї відповідальності, та 
ми спільними зусиллями змогли поліпшити стан житлового фонду Запоріжжя. 

Я впевнений, що досягнень за ці 5 років було значно більше, ніж згадані мною. 
Вірю, що так само спільними зусиллями ми продовжимо працювати на благо 
України, роблячи започатковані нами зміни невідворотними. 

Дякую кожному запоріжцю, кожному мешканцю мого виборчого округу та 
моїй команді. Це були важкі, але насичені 5 років, і VIII скликання Верховної Ради 
України займе гідне місце в історії державотворення.

СЛАВА УКРАЇНІ!





ГРОМАДСЬКА 
ДІЯЛЬНІСТЬ ТА 

РЕВОЛЮЦІЯ ГІДНОСТІ

Ігор Артюшенко на момент початку виборчої кампанії до Верховної 
Ради України у 2014 році був відомим громадським діячем в місті За-
поріжжя. Очолюючи громадську організацію «Українська справа», він 

став відомим як антикорупційний активіст, що протистоїть зловживанням 
у держзакупівлях та використанні бюджетних коштів міською владою.

Починаючи з 2010 року, коли 
в Україні заговорили про інститут 
«смотрящих» від сім’ї Януковича, май-
бутній парламентар став на захист ін-
тересів запоріжців, намагаючись зупи-
нити корупційні схеми, які в той період 
були поширеними в комунальному го-
сподарстві. 

Тож через запити 
та аналіз діяльності 
міської влади про-
водилось розкриття 
корупційних схем в 
сфері ЖКГ, міського 
транспорту, кому-
нальній медицині та 
фармацевтиці тощо. З цієї метою 
на базі «Української справи» була 
створена громадська ініціатива 
«Стоп-відкат». 

Окрім цього, громадська організація 
проводила роботу над популяризацією 
української культури та традицій, ор-
ганізовуючи масові заходи патріотично-
го спрямування.

Під час Революції Гідності Ігор 
Артюшенко став одним з лідерів Май-

дану в Запоріжжі. За це 
двічі його авто піддава-
лося атакам з боку не-
відомих осіб: спочатку 
облито кислотою, а зго-
дом розмальовано фа-
шистською символікою. 
Міліція розслідувати ці 
інциденти за надумани-

ми причинами відмовилась. 
На наступний день після крива-

вого розгону Майдану 26.01.2014 в 
Запоріжжі, Ігоря Артюшенка було об-





стріляно і вивезено невідомими 
особами. Згодом виявилось, 
що його затримано За-
порізьким УБОЗ за cт. 
208 УПК (тобто без суду).

Проти активіста було 
відкрите кримінальне 
провадження за діяння, 
що містять ознаки зло-
чинів, передбачених части-
ною 1 статті 341 ККУ: Захо-
плення державних або громадських 
будівель чи споруд (захоплення будівель 
чи споруд, що забезпечують діяльність 
органів державної влади, органів місце-
вого самоврядування, об’єднань грома-
дян, з метою незаконного користування 
ними або перешкоджання нормальній 
роботі підприємств, установ, органі-
зацій), а також ч.1 294 Масові завору-
шення (організація масових заворушень, 
що супроводжувалися насильством над 
особою, погромами, підпалами, знищен-
ням майна, захопленням будівель або 
споруд, насильницьким виселенням гро-
мадян, опором представникам влади 
із застосуванням зброї 
або інших предметів, які 
використовувалися як 
зброя, а також активна 
участь у масових завору-
шеннях).

Після затримання суд 
обрав в якості запобіж-
ного заходу цілодобовий 
домашній арешт. Після 
цього в рамках обшуку 
у активіста вилучили 
будь-які засоби зв’язку.

Після перемоги Революції 
Гідності всі кримінальні спра-

ви проти лідера Майдану 
закриваються, а потім і за 
судовим рішенням його 
було повністю реабіліто-
вано.

З квітня 2014 року лі-
дер запорізького Майдану 

стає головою Комітету гро-
мадського контролю за діями 

влади при Запорізькій обласній дер-
жавній адміністрації. На цій посаді він 
продовжує боротьбу зі зловживання-
ми з боку місцевої влади.

Навесні 2014 році разом з си-
лами Самооборони Майдану Ігор 
Артюшенко бере активну участь у 
придушенні проросійських акцій в 
Запоріжжі, завдяки чому вдається 
зберегти стабільну та мирну ситуа-
цію в регіоні. 

Після початку збройної агресії 
на Донбасі, майбутній парламентар 
очолює Благодійний фонд «Лебедія», 
який займається активною волонтер-

ською діяльністю задля 
покращення забезпе-
чення армії та добро-
вольчих формувань.

В 2014 році вису-
нутий від Блоку Петра 
Порошенка по мажо-
ритарному округу № 
75 (Дніпровський і За-
водський райони За-
поріжжя) до Верховної 
Ради України. Переміг, 
набравши 30 % голосів. 
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ДІЯЛЬНІСТЬ 
В СЕСІЙНІЙ ЗАЛІ 
ВЕРХОВНОЇ РАДИ

ЗАКОНОТВОРЧА АКТИВНІСТЬ ТА ПІДТРИМКА 
КЛЮЧОВИХ ЗАКОНОПРОЕКТІВ

За 5 років діяльності де-
путат відзначився зраз-
ковою відвідуваністю 
пленарних засідань 
Верховної Ради Украї-

ни, а саме за даними письмової 
реєстрації Ігор Артюшенко 
відвідав 99% засідань Вер-
ховної Ради України.

Також депутат ак-
тивно працював у Комі-

теті з питань запобігання та про-
тидії корупції (відвідав близько 
80% засідань, 20 % пропусків 
засідань - з політичних причин 
через намагання окремих колег 

перетворити антикорупцій-
ний комітет на майданчик 

для власного піару та з’я-
сування відносин, а не 
для конструктивної ро-
боти).

Парламентар був автором або співав-

тором 67 проектів законів, з яких:

• ініціатором 13 проектів законів;

• співавтором 54 законопроектів.

П’ять проектів законів набрали 
законної сили. Зокрема, вони спря-
мовані на утвердження національ-
ної ідентифікації українців, захист 
від інформаційної агресії, розвиток 
державної мови та національної 
культури, а також захист прав лю-
дини.

Зокрема, законної сили набули такі 
документи, як:

Закон України «Про внесення змін 
до Закону України «Про засади 

запобігання і протидії корупції» 
(щодо декларантів, що перебува-

ють на військовій службі);

Закон України «Про забезпечен-
ня функціонування української 

мови як державної»;

Закон України «Про внесення 
змін до деяких законодавчих 

актів України щодо удоскона-
лення процедури реабілітації 

жертв репресій комуністичного 
тоталітарного режиму 1917 - 1991 
років»;

Закон України «Про забезпечен-
ня функціонування української 

мови як державної»;

запобігання і протидії корупції» 
(щодо декларантів, що перебува-

актів України щодо удоскона-
лення процедури реабілітації 





Закон України «Про внесення 
змін до Закону України «Про 

гастрольні заходи в Україні» 
(щодо особливостей організації 

та проведення гастрольних заходів 
в Україні за участі громадян країни- 
агресора).

Важливо зазначити, що Ігор 
Артюшенко в рамках роботи в 
сесійній залі доклав зусиль до ро-
зробки та прийняття численних за-
конодавчих ініціатив, спрямованих 
на захист української мови, зокре-
ма, до впровадження мовних квот в 
ефірі телебачення та радіомовлен-
ня, посилення відповідальності за 
злочини проти державності та на-
ціональної безпеки, запровадження 
механізму парламентського кон-
тролю над діяльністю Президента 
шляхом подання проекту закону 
про імпічмент тощо. 

Також Ігор Артюшенко підтриму-
вав законопроекти, які започаткову-
ють зміни в країні та впливають на 
впровадження важливих реформ, а 
саме:

• У СФЕРІ БЕЗПЕКИ: закрі-
плення в Конституції курсу Украї-
ни на вступ до ЄС та НАТО; Закон 
про державну безпеку; Закон про 
деокупацію Донбасу; ініціативи, 
спрямовані на підвищення захисту 
військовослужбовців (в тому числі 
і соціального); створення Міністер-
ства у справах ветеранів.

•  В ЕКОНОМІЧНІЙ 
ТА АНТИКОРУПЦІЙ-
НІЙ СФЕРАХ: закон про 
валюту; приватизацію 
державних підприємств; 

створення Вищого Антикоруп-
ційного Суду та інших антикоруп-
ційних органів; перезапуск роботи 
НАЗК; створення системи Прозорро; 
запровадження електронного декла-
рування тощо.

• В СФЕРІ СТАРТУ РЕФОРМ: 
початок судової, медичної, пенсійної, 
освітньої реформ, а також децентралі-
зації, яка дозволила втричі збільшити 
бюджет рідного міста – Запоріжжя.

• В НАПРЯМКУ ПІД-
ТРИМКИ НАЦІОНАЛЬ-
НОЇ САМОІДЕНТИФІКА-
ЦІЇ ТА РОЗВИТКУ 

УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА КУЛЬТУРИ: 
звернення до Вселенського Патріарха 
щодо надання Томосу на автокефалію 
для Православної Церкви України; 
впровадження квот на українську мову 
в ефірі телебачення та радіомовлення 
тощо;

• Задля подолання політичної 
корупції та оновлення еліти, підтри-
мав прийняття Виборчого кодексу, що 
змінює правила гри під час формуван-
ня Верховної Ради та прибирає стару 
дискредитовану виборчу систему.

Принципово голосу-
вав ПРОТИ ініціатив, 
які уповільнюють ро-
звиток економіки дер-
жави (продовження 

мораторію на продаж 
землі) та загрожують державності, а 
також проти популістських законо-
проектів та ініціатив.

Користуючись пе-
редбаченим законо-
давством правом, 
народний депутат 
України Ігор Артю-

шенко надіслав 74 де-
путатські запити до центральних та 
місцевих органів влади.

Переважно вони стосувались не-
обхідності розслідувань злочинів про-
ти активістів Майдану, корупційних 
діянь різних посадових осіб, захисту 
прав громадян, зокрема – учасників 
бойових дій на Донбасі, а також членів 
сімей загиблих Героїв Небесної сотні 
та українських Воїнів.

Закон України «Про внесення 
змін до Закону України «Про 

гастрольні заходи в Україні» 
(щодо особливостей організації 

ТРИМКИ НАЦІОНАЛЬ-

УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА КУЛЬТУРИ:

створення Вищого Антикоруп-





за час депутатської ро-
боти було надіслано 

      депутатських    
   звернень. 

Серед них – понад 30 
повідомлень до право-
охоронних органів про 
скоєні правопорушення;

Всі 5 років парламентської діяльності Ігор Артюшенко особисто 
підтримував зв’язок з мешканцями власного виборчого округу. В 
цілому за час роботи у 8 скликанні Верховної Ради парламентар:

провів 557 зустрічей 

з виборцями та 68 

особистих прийомів громадян;

під час зустрічей та прийомів 
було прийнято в роботу 

766 звернень громадян 
(в тому числі і колективних);

загальна кількість гро-
мадян (враховуючи ко-
лективні звернення),  

які звернулися до народ-
ного депутата України – 

10522.

В рамках роботи громадської приймальні народного депутата також 
надавалась безкоштовна фахова первинна юридична допомога. За час 
функціонування ініціативи безкоштовно консультацію отримали декіль-
ка сотень мешканців виборчого округу.

Одним з пріоритетів в роботі народного депутата Ігоря Артюшенка 
була підтримка створення ОСББ та заохочення активних громадян, які 
не бояться брати на себе відповідальність за власне житло. 

Реагуючи на чисельні звернення голів та членів правлінь ОСББ 
Дніпровського та Заводського районів вирішити проблему заощаджен-
ня енергії в їх будинках, Ігорю Артюшенку вдалось посприяти виділенню 
на ці потреби субвенції з державного бюджету.
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РОБОТА
НА ОКРУЗІ

під час зустрічей та прийомів 
було прийнято в роботу 

766 
(в тому числі і колективних);

загальна кількість гро-

лективні звернення),  
які звернулися до народ-
ного депутата України – 

особистих 

      





За рахунок виділених коштів у 78 
багатоповерхівках округу були замінені 
тамбурні двері та вікна у під’їздах. Безу-
мовно, це вплинуло і на зовнішній вигляд 
будинків, і позитивно позначилось на 
можливості економії на енергоносіях.

Також в рамках взаємодії з ОСББ Заводського та Дніпровського 
районів були проведені наступні заходи, спрямовані на підтримку 

співвласників багатоквартирних будинків:

Кошти на реалізацію проектів-пе-
реможців конкурсу, що був запо-
чаткований парламентарем та його 

командою, отримали 27 багато-
квартирних будинків.
Здебільшого вони стосувались бла-
гоустрою прибудинкової території, а 
також впровадження заходів з енер-
гозбереження у будинках.





В рамках конкурсу 
«Зелене місто для 
ОСББ» більше 

150 
саджанців дерев 
та кущів були 
передані та ви-
саджені на прибу-
динкових територіях.

Спільно з мешкан-
цями будинків 

було проведе-
но кілька де-
сятків толок з 
п о к р а ще н н я 
благоустрою 

прибудинкових 
територій.

Не залишився 
без уваги народно-
го депутата і один з 
ключових культур-
них об’єктів міста 
Запоріжжя, розта-
шований також на 
території виборчого 
округу №75, – 
КОНЦЕРТНИЙ ЗАЛ 
ІМЕНІ ГЛІНКИ.

За рахунок отриманої субвенції, виділення якої домігся Ігор Артю-
шенко, у будівлі провели роботи з ремонту крівлі, фасаду, сцени та кон-
цертної зали, а також виконана заміна внутрішніх комунікацій.

З метою контролю за ходом ремонтних робіт народний депутат не-
одноразово особисто проводив інспектування та перевірки їх перебігу.

За рахунок коштів державного бюджету, в Дніпровському та Завод-
ському районах була реалізована програма по заміні системи вуличного 
освітлення на сучасні енергозберігаючі світлодіоди. В рамках програми 
сучасне освітлення отримали мешканці 14 вулиць виборчого округу.

Окрім цього, в 10 школах Дніпровського та Заводського районів 
завдяки діям народного депутата з’явились нові комп’ютерні класи.

За рахунок отриманої субвенції, виділення якої домігся Ігор Артю-

динкових територіях.

Спільно з мешкан-
цями будинків 

прибудинкових 
територій.





Реагуючи на звернення, народний депутат надавав і іншу допомогу 
установам Дніпровського та Заводського районів міста. Зокрема, спор-
тивне спорядження, комп’ютерну та офісну техніку, кошти на проведен-
ня ремонтів – все це передавалось школам, позашкільним навчальним 
закладам, літнім дитячим таборам та Центру військово-патріотичного 
виховання.

Підтримуючи маленьких запоріжців, командою парламентаря були ор-
ганізовані численні екскурсії, відпочинок, а також святкові заходи. Зокрема:

З метою організації яскравого дозвілля для дітей, командою Ігоря 
Артюшенка було проведено декілька десятків святкових заходів, участь 
в яких змогли взяти до тисячі маленьких запоріжців.

Для дітей українських захисників, а також представників багатодіт-
них сімей та соціально незахищених верств населення були організовані 
поїздки до Карпат та на курорти Азовського моря. 

Всього безкоштовний відпочинок отримало близько 1200 дітей.
Окрім цього, діти військовослужбовців змогли відвідати з туристич-

ною метою Австрію та Данію.





РОЗБУДОВА 
ПАРТІЙНОГО ОСЕРЕДКУ

20 серпня 2015 року Ігор Артюшенко очолив Запорізьку міську ор-
ганізацію партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність».

Під час перебування  парламен-
таря на керівній посаді, команда 
«БПП «Солідарність» взяла участь 
у виборах до Запорізької міської 
ради. За результатами виборів 
команда президентської партії 
отримала підтримку понад 27 ти-
сяч запоріжців (10,5% виборців) та 
провела до міської ради 8 депутатів.

Згодом саме представники 
фракції Блоку Петра Порошенка 
стали авторами прогресивних рі-
шень, спрямованих на підтримку 
ОСББ, реалізацію стратегії розвит-
ку міста, розвиток інфраструктури 
тощо.

З 23 липня 2016 очолює За-
порізьку територіальну організа-
цію Партії «Блок Петра Порошен-
ка «Солідарність».

За цей час головами 17 Об’єд-
наних територіальних громад 
ставали представники партії. 

Ще понад 60 кандидатів стали 
депутатами міських, селищних 

та сільських рад у 18 ОТГ.





Незважаючи на те, що партія 
створювалась буквально з 
нуля, на сьогоднішній момент 

на території Запорізької області 
утворено 20 районних та місь-

ких партійних організацій та 169 
первинних організацій, функціо-
нує 20 громадських приймалень. 
Актив партії в Запорізькій області 
налічує 2205 членів.

В рамках роботи офі-
су Запорізької тери-
торіальної органі-
зації партії вперше 
за історію розвитку 
партійних організа-
цій було створено 
коворкінг – вільний 
майданчик для прове-
дення круглих столів, 
конференцій, фо-
румів, культмасових 
заходів тощо для різ-
номанітних громадсь-
ких організацій міста 
та області. 

нуля, на сьогоднішній момент 
на території Запорізької області 





ПОГЛИБЛЕННЯ 
МІЖНАРОДНИХ ЗВ’ЯЗКІВ 
ТА ОБМІН ДОСВІДОМ

За часи парламентської діяльності Ігор Артюшен-
ко з робочою поїздкою відвідував і інші країни, 
де проводив робочі зустрічі з високопосадовця-

ми, переймав досвід проведення реформ, встановлю-
вав контакти для співпраці тощо.

Зокрема, парламентар провів такі 
візити:

Поїздка у Словаччину, в рамках 
якої були проведені зустрічі з Ге-
неральним консулом Словаччини в 

Україні, представниками місцевого 
самоврядування, бізнесу, торгівель-

но-промислової палати. 
В результаті робочого візиту Ігор 
Артюшенко домовився про достав-
ку до Запоріжжя гуманітарного ван-
тажу для забезпечення сімей вояків 
АТО та вимушених переселенців з 
Донбасу.

В і д в і д а в 
Японію з ро-

бочою поїзд-
кою, де про-

тягом декількох 
тижнів проходив 
навчальний курс 
в числі українсь-
кої делегації як 
член Комітету Верховної Ради України 
з питань запобігання і протидії корупції. 

В рамках ознайомчого візиту, ор-
ганізованого Міжнародним ре-
спубліканським інститутом (ІRI, 

США), відвідав Вільнюс, де провів 
зустріч з представниками держав-

ної влади та дипломатами республіки 
Литва. 

Зокрема, парламентар провів такі 

Японію з ро-
бочою поїзд-

кою, де про-

Україні, представниками місцевого 
самоврядування, бізнесу, торгівель-

тань запобігання і протидії корупції. 

спубліканським інститутом (ІRI, 
США), відвідав Вільнюс, де провів 





ПДТРИМКА 
ОБОРОНОЗДАТНОСТІ

УКРАЇНИ
Окрім того, що Ігор Артюшенко протистояв агресії Росії парламентськими 

методами, ініціюючи та підтримуючи законопроекти, спрямовані на пе-
рехід ЗСУ на стандарти НАТО, захист та популяризацію державної мови 

та національної культури, реформування країни та відхід її з зони впливу Росії, 
важливим напрямком роботи також була волонтерська діяльність.

Особливо на початку збройної агресії підтримка та забезпечення армії става-
ло питанням життя та смерті для всієї держави.

Тому для підтримки обороноздатності парламентарем та його командою, 
включно з Благодійним фондом «Лебедія», були організовані гуманітарні ван-
тажі на передові позиції наших захисників як з числа НГУ, так і частин ЗСУ.

Зокрема, командою народного депутата та ним особисто були організовані:

перерахування 100 тисяч гривень 
від БФ «Лебедія» у Фонд оборони 

Запорізької області;

поїздка на передові позиції війсь-
кових з частини 3033 Національ-

ної гвардії України з передачею їм 
приладів нічного бачення;

допомога у організації візиту козацьких організацій до Маріуполя з гу-
манітарною допомогою для бійців запорізького 37-го окремого мотопіхот-
ного батальйону;





Регулярна 
п е р е д а ч а 

м е д и к а -
ментів, а та-

кож необхідно-
го обладнання 
55 Окремій ар-
т и л е р і й с ь к і й 
бригаді.

Організація благодійних фести-
валів по збору коштів на допомо-

гу військових, зокрема - благодій-
ного рок-концерту на підтримку 

полку «Азов».

Також спільно з іншими благодій-
ними фондами були передані ліж-
ка та медикаменти для військового 

шпиталю та «Міської  лікарні екстре-
ної і швидкої медичної допомоги» За-
порізької міської ради, де проходять 
лікування поранені військові.

Організація благодійних фести-
валів по збору коштів на допомо-

гу військових, зокрема - благодій-
ного рок-концерту на підтримку 

ка та медикаменти для військового 
шпиталю та «Міської  лікарні екстре-

м е д и к а -

Передача 
портатив-

них душо-
вих кабін вій-

ськовій частині 
3033 НГУ перед 
перебазуванням 
її військових на 
передову;

Передача 
портатив-

них душо-
вих кабін вій-





ПОПУЛЯРИЗАЦІЯ 
УКРАЇНСЬКОЇ 

КУЛЬТУРИ

Як Голова Запорізької обласної організації ВУТ «Просвіта»               
ім. Т. Шевченка Ігор Артюшенко багато уваги приділяє і розвит-
ку української культури та поширенню української музики, пісні, 
літератури.

Зокрема, за ініціативою парламентаря були проведені наступні заходи:

ВУТ «Просвіта» 
ім. Т. Шевчен-

ка відсвяткувало 
своє 150-річчя на 

державному рівні; 

вперше в Запорізькій області 
на рівні Запорізької обласної 
ради та Запорізької міської 

ради прийнято програми ро-
звитку і функціонування україн-
ської мови; 

відбулась пре-
зентація книги 

запор і зького 
історика Юрія 

Щура «Будь перший 
в боротьбі і пере-
могах»: Український 
націоналістичний 
рух на Запоріжжі», 
видана за сприянням 
парламентаря; 

видана книга «Спогади петлюрівського генера-
ла», в якій зібрані спогади учасника Національ-
но-визвольних змагань 1917-1920 років, генера-

ла Армії УНР Олександра Вишнівського;

відбулась пре-
зентація книги 

запор і зького 
історика Юрія 

ім. Т. Шевчен-
ка відсвяткувало 

своє 150-річчя на 

ради та Запорізької міської 

ла Армії УНР Олександра Вишнівського;
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вийшла друком 
в світ антологія 
письменників 

З а п о р і з ь к о г о 
краю «Не мліють 
джерела Дніпрові…», 
яка була видана 
спільно Запорізькою 
Просвітою, Запорізь-
ким відділенням 
Національної спілки 
письменників Украї-
ни та Товариством 
української мови – 
Чикаго;

пройшов патріотичний музичний фестиваль «Пісні, 
народжені в АТО», в рамках якого учасники бойових 
дій заспівали власні композиції, що змальовують 

шлях України до перемоги у війні проти російського 
агресора.

за підтрим-
ки Запорізь-

кої Просвіти 
вийшли друком 

матеріали для 
лекцій на тему 
“Українська ре-
волюція 1917-
21рр.”;

в світ антологія 
письменників 

З а п о р і з ь к о г о 

кої Просвіти 

побачила світ книга 
доктора історичних 

наук Володимира Бон-
даренка, присвячена віль-
нокозацьким формуван-
ням м. Олександрівськ, 
що боролися за Незалеж-
ність України на  початку 
ХХ ст.;

дій заспівали власні композиції, що змальовують 
шлях України до перемоги у війні проти російського 

В Запоріжжі та області були 
організовані презентації істо-
ричної фотовиставки «УПА. 
Історія нескорених»;





ВІДНОВЛЕННЯ 
НАЦІОНАЛЬНО -
ПАТРІОТИЧНОГО 

ВИХОВАННЯ МОЛОДІ

В умовах україно-російської війни 
вкрай необхідно, щоб підростаючі 
покоління українців виховувались 
на засадах патріотизму та мали 
змогу опановувати елементарні 
військові навички.

Ігор Артюшенко ще з початку каденції 
підтримував ідею відновлення та поши-
рення національно-патріотичної гри 
«Сокіл»-«Джура» та її максимальну 
популяризацію серед шкільної мо-
лоді.

З цією метою парламентар у 
2014 році став ініціатором проведення 
фінального всеукраїнського етапу гри на 
теренах Запоріжжя – острові Хортиця.

Відповідно, всі подальші роки обласні зма-
гання проводились за активною підтримкою 
народного депутата, а їх учасники неодмін-

но отримували цінні 
подарунки від Ігоря 
Артюшенка.

П а р л а м е н т а р , 
очоливши міжфрак-
ційне депутатське 
об’єднання «За на-

ціонально-патріотичне виховання молоді», 
визначив напрямок розвитку позашкільного 
навчання та патріотичного виховання юного 
покоління одним з найбільш пріоритетних у 
власній діяльності.

Також Ігор Артюшенко взяв участь у ор-
ганізації та проведенні 10 ювілейного фіналу 

гри, який проходив у Київській області 
(Переяславі-Хмельницькому) у 2018 

році. Після змагань переможці та при-
зери відвідали урочисте засідання у 
Верховній Раді.

«Ця гра виховує справжніх патріотів 
української держави, людей, які пиша-

ються бути українцями, які пишаються 
державним Прапором, Тризубом, Гімном. 

Підлітки, які пройшли через цю гру – майбутня 
еліта нашої держави. А національно – патріо-
тичне виховання 
молоді – запорука 
стабільності і про-
цвітання України»,- 
зазначив Артю-
шенко, дякуючи 
і організаторам, і 
учасникам гри.





ПІДТРИМКА 
ЮНИХ ТАЛАНТІВ

Як випускник Запорізького 
обласного музичного учи-
лища ім. П. Майбороди, 
Ігор Артюшенко підтримує 
молоді таланти та докла-

дає зусиль для їх розвитку та про-
фесійного зростання.

Зокрема, за останні два роки за 
сприяння парламентаря пройшов ці-

лий ряд музичних конкурсів для май-
бутніх зірок музичної сцени, зокрема:

«Баянне коло на Запоріжжі», що 
об’єднало молодих баяністів з 
різних куточків України. Пере-

можці та призери заходу отри-
мали дипломи, а наймолодшому 

конкурсанту народний депутат вру-
чив спеціальний подарунок;

Відкритий конкурс молодих 
піаністів, який проводився два 
роки поспіль на базі Запорізь-

кого Державного Музичного 
Училища – у 2018 та 2019 ро-

ках та зібрав загалом близько 100 
учасників зі всієї України.

Відкритий конкурс молодих 
піаністів, який проводився два 
роки поспіль на базі Запорізь-

кого Державного Музичного 
Училища – у 2018 та 2019 ро-

ках та зібрав загалом близько 100 

можці та призери заходу отри-
мали дипломи, а наймолодшому 





ЛІДЕР-РЕФОРМАТОР 
ТА ВІДПОВІДАЛЬНИЙ 

ПОЛІТИК
Ігор Артюшенко увійшов у ТОП-політиків, які відповідально поставились до ви-

конання своїх зобов’язань перед виборцями та до ефективності власної праці, 
спрямованої на зміну України та якості життя її мешканців.

Зокрема, за різними експертними рейтингами саме Ігор Артюшенко посів 
місця у першій десятці лідерів за різними критеріями.

Окрім цього, за результатами моніторингу мережі «Опора», парламентар має 
найнижчий серед колег від Запоріжжя показник по кількості пропущених голо-
сувань у сесійній залі Верховної Ради.

За версією 
сайту «Слово 
і діло» парла-
ментар вико-

нав 71% даних 
виборцям обіцянок, 

ставши найрезультатив-
нішим нардепом серед пред-
ставників Запорізької області, а 
також увійшовши до 10% най-
відповідальніших політиків су-
часної України. 
Рейтинг складався за резуль-
татами аналізу даних обіцянок 
парламентарями та результатів 
їх виконання. Зокрема, з 29 обі-
цянок, які зафіксували експерти, 
20 є виконаними, а 5 знаходяться 
у процесі виконання.

За рейтингом сай-
ту VoxUkraine, Ігор 
Артюшенко посів 
10-те місце за ін-
дексом корисності 
для реформ серед 
депутатів-мажоритарників (15 місце се-
ред всіх депутатів). 
VoxUkraine розробив Індекс підтримки 
реформ (ІПР) — інструмент для оцінки 
підтримки депутатами реформаторських 
законів. ІПР показує, наскільки макси-
мально можливий внесок зробив обра-
нець у прийняття 247 прогресивних та 9 
анти-реформаторських законів, які вико-
ристовувалися в індексі iMoRe. Ці закони 
відбирали й оцінювали понад 40 неза-
лежних експертів.

За даними відомої мережі «Опора» з моніторингу 
виборчого процесу та діяльності депутатського 
корпусу, Ігор Артюшенко посів перше місце за рів-
нем активності серед представників Запорізької 
області у Верховній Раді. 
Оцінка складалась за результатами роботи народ-
них депутатів в парламенті та на округах, можливо-
стей взаємодії виборців з народними депутатами.





ВЗАЄМОДІЯ 
ЗІ ЗМІ

З метою роз’яснення політич-
ної ситуації та звітування 
за свою роботу за 5 років 

діяльності на посаді народного 
депутата України взяв участь у:

350   прямих ефірах;

37  брифінгах в кулуарах 
Верховної Ради України;

27   програмах та інтерв’ю в записі 
як на телеканалах, так і на радіо; 

надав  48   коментарів телекана-
лам та радіостанціям в кулуарах 
Верховної Ради та коментарів в те-
лефонному режимі; 

29  коментарів виїзним студіям 
різних телеканалів.

ОСНОВНИМИ ВІДВІДУВАНИМИ ТЕЛЕКАНАЛАМИ БУЛИ:

До зміни власників відвідував 112 Україна, News ONE та ZIK. Проте, 
останні два роки, попри численні запрошення, з ними співпраця не вела-
ся принципово через присутність серед кінцевих бенефіціарів відвертих 
проросійських діячів з антиукраїнськими позиціями.





ПЕРЕСЛІДУВАННЯ 
ЗОВНІШНІМ ВОРОГОМ

Маючи чітку та неодноразово публічно виказану проукраїнську 
позицію та голосуючи і пропонуючи законопроекти, спрямо-
вані на знищення російського впливу в Україні, парламентар 
став справжнім ворогом для країни-агресора.

Про це може свідчити факт по-
трапляння Ігоря Артюшенка до 
«санкційного списку», який був за-
тверджений урядом Росії та підпи-
саний Дмитром Медведєвим.

Ці заходи передбачають заборону 
на в’їзд до Росії, а також на будь-яку 
діяльність на її території. Разом з на-
родним депутатом у списку опини-
лось більше ста його колег, а також 
найвищі посадовці з числа членів уря-
ду, керівництва парламенту тощо.

Окрім цього, після повернення 
в країну представників колишнього 
режиму Віктора Януковича, 
Ігор Артюшенко, як пред-
ставник парламентської біль-
шості, якій вдалось прийняти 
сотні реформаторських за-
конів, потрапив у список де-
путатів та чиновників, яким 
вимагають заборонити виїзд 
за межі України протягом 

року з моменту проведення парла-
ментських виборів. 

У список увійшли майже 200 по-
садових осіб, щодо яких скандально 
відомий Окружний Адміністратив-
ний Суд міста Київ відкрив провад-
ження. Позов став більш відомим як 
«список Портнова».





ОТРИМАНІ НАГОРОДИ, 
ВІДЗНАКИ, ПОДЯКИ

За активну роботу, волонтерську діяльність, вагомий внесок у розви-
ток як України в цілому, так і Запорізької області зокрема, та інші 
здобутки парламентар був удостоєний наступний нагород та відзнак:

відзнакою Президента України – медаллю «За гу-
манітарну участь в Антитерористичній операції», 
яка була заснована Указом Президента України 
Петра Порошенка 17 лютого 2016 року;

Орденом Святого Архістратига Михаїла, за 
заслуги з відродження духовності  в Україні 
та утвердження Помісної Української Право-
славної Церкви;

Орденом 55 окремої артилерійської брига-
ди, за активну волонтерську діяльність, яку 
проводив парламентар та його команда для 
запорізьких воїнів.

ТАКОЖ ПАРЛАМЕНТАР ЗА РОКИ 
КАДЕНЦІЇ ОТРИМАВ ТАКІ ПОДЯКИ 

ВІД РІЗНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ, УСТАНОВ, 
ГРОМАДСЬКИХ ОБ’ЄДНАНЬ:

Міністерства молоді та спорту та Світово-
го конгресу українських молодіжних ор-
ганізацій за допомогу в проведенні Між-
народної акції «Українська політика та ЗМІ 
очима молоді».

Запорізької міської громадської організації 
«Асоціація осіб з інвалідністю «Оберіг» за 
вагомий особистий внесок у вирішення со-
ціальних проблем дітей-інвалідів інвалідів, 
плідну благодійну діяльність, високу соціаль-
ну відповідальність.

Запорізького музичного училища ім. Платона 
Майбороди за сприяння у проведенні конкур-
сів молодих музикантів.





Центру військово-патріотичного виховання та допризовної підготов-
ки учнівської молоді Дніпровського району м. Запоріжжя за система-
тичну співпрацю та особистий внесок у розвиток матеріально-технічної 
бази центру.

Запорізького обласного товариства бать-
ків дітей інвалідів та інвалідів за вагому 
підтримку у проведенні Обласного фе-
стивалю творчості людей з обмеженими 
можливостями та за активну громадську 
позицію, небайдужість, милосердя.

Благодійної організації Благодійний 
фонд «Солдатські матері» за самовід-
дану безкорисну справу з підвищення 
обороноздатності держави, боєготов-
ності армії, масштабне постачання ма-
теріально-технічних засобів військовим 
підрозділам і соціальний захист учас-
ників бойових дій та їх сімей.

Міжнародної федерації змішаних єди-
ноборств MMA та Української федерації 
змішаних єдиноборств MMA за особи-
стий внесок у розвиток спортивної діяль-
ності, утвердження престижу спорту та 
активну співпрацю зі спортивною спіль-
нотою м. Дніпрорудне.



Хочу подякувати Ігорю Андрійовичу Артюшенку за плідну 
працю у найвищому законодавчому органі влади в надскладний 
період новітньої історії України. Особливо відзначу властиву йому 
розважливість, яка щоразу проявлялась під час гострих дискусій 
та обговорень з принципових питань в законодавчій діяльності, в 
комітетах ВР та сесійній залі, а також і в засобах масової інфор-
мації.

Дуже шкодую, що Ігор Андрійович Артюшенко не увійшов до 
складу Верховної Ради 9-го скликання. Але той організаторсь-
кий талант, який він проявив, як під час Революції Гідності в За-
поріжжі в якості організатора, так і в роботі Верховної Ради 8-го 
скликання, безумовно, заслуговує на повагу та надалі допомагати-
ме в роботі на благо України та Запоріжжя.

Ігор належить до когорти молодих реформаторів, що прийшли роз-
будовувати Державність України в драматичний період початку російсь-
ко-української війни. В період, коли ані досвід, ані методи пострадянської 
партійно-господарської еліти не дозволяли вирішити кризові питання краї-
ни. Згадайте – у жодного з управлінців не було досвіду роботи в країні, яка 
знаходилася в стані війни з Росією. В тій обстановці, коли будь-яке рішення 
може або врятувати життя мільйонам, або знищити країну як таку.

Саме тоді молоді політики, що мали досвід перемог Майдану та силових 
протистоянь, стали у керма країни. І виключно завдяки їх патріотизму ми 
змогли розпочати масштабні реформи. Саме Ігор разом з більшістю парламен-
ту став у витоків реформ поліції, державного управління – децентралізації, де-
комунізації тощо. 

І остання – найвизначніша з усіх. Бо завдяки активній підтримці Ігоря 
нам вдалося провести масштабну чистку від маркерів радянської імперії в об-
ласті, прибрати тисячі назв, пов’язаних з катами українського народу. І не лише 
прибрали – завдяки І. Артюшенку ми активно відновлювали нашу історію – 
встановлюючи пам’ятні знаки діячам української революції, видаючи україн-
ську книгу, створюючи новий український музей!

Ігор Артюшенко проявив себе в парламенті ефективно, ре-
зультативно, активно. Саме завдяки його підтримці, українці 
змогли побачити закони, які стали основою для початку реформ 
в Україні.

Я не перший рік займаюсь моніторингом виборів та діяль-
ності представницьких органів влади. Можу підтвердити, що 
парламентар посідає місця в першій десятці багатьох рейтингів, 
сформованих експертами, невипадково.

Ігор Артюшенко дійсно заслуговує на найвищі оцінки за власну 
активну позицію та професіональні якості, завдяки яким розви-
вається українська державність та зміцнюються її демократич-
ні традиції та інституції. 

Віталій Андрійович 
ЖАДЬКО
Доктор філософських наук, 
професор

Роман Миколайович 
П’ЯТИГОРЕЦЬ
Голова Запорізької обласної 
громадської організації 
«Комітет виборців України»

Владислав Валерійович 
МОРОКО

Директор Департаменту 
культури, туризму, 

національностей та релігій 
Запорізької ОДА 
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