
УТВОРЕННЯ ГРУПИ
15 жовтня 2019 року Депутатська група Верховної 
Ради України з міжпарламентських зв’язків з Ли-
товською Республікою, до якої увійшло 61 народний 
депутат України, розпочала свою діяльність.

Співголовами групи стали народні депутати Укра-
їни – Ігор Гузь і Юлія Овчинникова. 

НАЛАГОДЖЕННЯ 
СПІВРОБІТНИЦТВА
24 жовтня 2019 року Співголови групи зустрілися 
з Послом Литви в Україні Марюсом Януконісом та 
обговорили перспективний план і стратегічні кроки 
міжнародної співпраці двох країн. Серед них – 
здійснення візиту до Литви з метою налагодження 
співпраці з такою ж групою у Литві, відкриття нових 
консульств Литовської Республіки в Україні, на-
лагодження партнерства між містами двох країн, 
реалізація спільних культурних та інфраструктурних 
проєктів.

ПЕРШИЙ ВІЗИТ ДО ЛИТВИ.  
ОБМІН ДОСВІДОМ
Протягом двох днів, 10-11 грудня 2019 року, за орга-
нізаційного сприяння Посольства України в Литов-
ській Республіці відбувся робочий візит Ігоря Гузя 
до Литовської Республіки.

10 грудня у приміщенні Посольства України в Литовській 
Республіці відбулась робоча зустріч Ігоря Гузя з Послом 
України у Литві Володимиром Яценківським та відпо-
відальними співробітниками дипломатичної установи.

11 грудня за участю Посла України в Литовській 
Республіці відбулись окремі робочі зустрічі Ігоря 
Гузя з Президентом Асоціації литовських муніципа-
літетів Міндаугасом Сінкявічюсом та Директором цієї 
Асоціації Ромою Жакатєнє, з Заступником голови 
комітету Сеймаса ЛР із сільськогосподарських питань 
Казісом Старкявічюсом та членом цього ж Комітету 
Аурімасом Гадзюнасом, заступником Голови групи з 
міжпарламентської співпраці Сеймаса ЛР з Україною 
Лаурінасом Кащюнасом, Головою Комітету Сеймаса 
ЛР з питань державної адміністрації та місцевого 
самоврядування Гуодою Бурокєнє та депутатом 
Сеймаса ЛР Томасом Томілінасом.

Під час зустрічей сторони констатували активну та 
взаємовигідну співпрацю України та Литви у різних 
сферах міждержавного співробітництва, здійснили 
обмін думками з актуальних питань двостороннього 
порядку денного міжпарламентських взаємин на 
найближчу перспективу.

Під час візиту окрему увагу приділили питанням 
розвитку та активізації співробітництва між регіонами 
та органами місцевого самоврядування двох країн.

ІНІЦІАТИВНІСТЬ УКРАЇНСЬКОЇ 
СТОРОНИ
19 грудня 2020 року Ігор Гузь та Юлія Овчинникова 
разом із колегами з депутатської групи з міжпар-
ламентських зв’язків з Литовською Республікою 
провели робочу зустріч із Надзвичайним і Повно-
важним Послом Литовської Республіки в Україні 
Марюсом Януконісом. 

Ігор Гузь розповів дипломату подробиці свого візиту 
10-11 грудня до Вільнюса, домовленості з колегами 
з групи «дружби» у Литві та окреслені спільні плани 
щодо налагодження системної співпраці. 

Посол Литви в Україні підтвердив слова українського 
парламентаря. Він подякував йому за ініціативність 
і зауважив, що сама кількість членів групи «дружби» 
в Україні – це вже показник: майже 70 осіб.

УКРАЇНА – ЛИТВА: СТРАТЕГІЧНЕ ПАРТНЕРСТВО
3 вересня 2020 року відбулася зустріч із 
новопризначеним послом Литви в Україні 
Вальдемарасом Сарапінасом та членами 
міжпарламентської групи з Литовською Рес-
публікою.

Ігор Гузь зауважив, що, на жаль, у Литві, на 
відміну від України, так і немає керівника гру-
пи «дружби» з українськими парламентарями. 
Він висловив сподівання, що після місцевих 
виборів восени 2020 року, відбудеться пере-
завантаження литовської групи. Адже було 
багато планів щодо міжнародної співпраці 
двох країн, але вибори і ситуація з поши-
ренням коронавірусу внесли свої корективи. 

Посол Вальдемарас Сарапінас одразу ж 
у своєму виступі зазначив, що для нього 
велика честь і велика відповідальність 
представляти Литву в Україні. Він назвав 
нашу країну стратегічним партнером для 
Литви – країни, яка завжди підтримувала 
Україну в її міжнародній політиці, прагненні 
зберегти національну незалежність, ціліс-
ність і неподільність території держави. 
І зауважив: «Буду продовжувати хороші 
традиції співпраці наших країн, укріплювати 
дружбу».

«ДОРОЖНЯ КАРТА»  
МІЖНАРОДНОЇ СПІВПРАЦІ
За організаційного сприяння Посольства Литовської 
Республіки в Україні 21 грудня 2020 року відбулася 
телефонна розмова Ігоря Гузя і Юлії Овчинникової 
з новопризначеним Головою групи з міжпарламент-
ської співпраці Сеймаса Литовської Республіки з 
Україною паном Лаурінасом Кащюнасом.

Сторони вирішили напрацювати спільну «дорожню 
карту» партнерства на 2021 рік, яка включатиме 
робочі візити та Zoom конференції для обміну до-
свідом у питаннях формування бюджетних програм 
і акумулювання позабюджетних коштів; сприяння 
розвитку підприємництва в період пандемії; під-
тримці військових; місцевого розвитку міст і громад; 
розвитку внутрішнього туризму; питань безпеки.

ТВІННІНГ ОКРУГІВ
Співголова Депутатської групи Верховної 
Ради України з міжпарламентських зв’язків 
з Литовською Республікою Ігор Гузь та 
член групи з міжпарламентської співпраці 
Сеймаса Литовської Республіки з Україною 
Казис Старкявічюс беруть участь у проєкті 
«Твіннінг округів». Кращі практики країн 
Східної Європи та Балтії», який реалізовує 
Програма USAID РАДА. 

У рамках проєкту в 2021 році відбудуться 
спільні конференції, де депутати обміня-
ються кращими практиками та досвідом 
роботи у виборчому окрузі, комунікації та 
взаємодії з виборцями під час карантину.

У «Фейсбук» створена сторінка «Україна – Литва/Ukraine – Lithuania»
https://www.facebook.com/UkaineLithuania2020

з міжпарламентських зв’язків з Литовською Республікою  
у період з 15 жовтня 2019 року до 31 грудня 2020 року

ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ 
ДЕПУТАТСЬКОЇ ГРУПИ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ 

ЕКОНОМІЧНИЙ ВЕКТОР
15 грудня 2020 року Юлія Овчинникова 
разом із Міністром економіки та іннова-
цій Литовської Республіки та з головою 
групи з міжпарламентських зв’язків 
Сеймаса Литовського з Україною взя-
ли участь у відео- конференції на тему 
«Індустрія 4.0. Досвід України та Литви, 
перспективи співпраці» в рамках шостого 
українсько-литовського  економічного 
форуму.

Учасники обговорили досвід та стан 
упровадження індустрії 4.0 в Україні і 
Литві, державну політику в цій сфері, 
обмінялися досвідом та окреслили шляхи 
співпраці.

РАДА ОБМІНІВ МОЛОДІ
Юлія Овчинникова працює у складі україн-
ської частини Комітету Ради обмінів молоддю 
України та Литви, яка розпочала свою діяль-
ність відповідно до розпорядження Кабінету 
Міністрів України №765 «Про затвердження 
складу української частини Комітету Ради об-
мінів молоддю України та Литви» 25 червня 
2020 року.

Угода між Урядом України та Урядом Литов-
ської Республіки про Раду обмінів молоддю 
України та Литви укладена з метою  заохо-
тити молодь проводити спільні заходи, спря-
мовані на взаємне зближення, дослідження 
спільного коріння, допомогу в подоланні 
упереджень та стереотипів в оцінці спільної 
історії та зміцнення вже існуючих стосунків.

РОБОТА З ДИПЛОМАТИЧНИМ КОРПУСОМ
Як член Постійної делегації Верховної Ради України Юлія Овчинни-
кова провела зустріч із представниками дипломатичного корпусу 
«Балтік +» щодо перспектив співпраці на майданчику ПАРЄ, зокрема 
щодо переслідування кримських татар, воєнних злочинів на тимча-
сово окупованих територіях України, насильства проти учасників 
мирних демонстрацій у Білорусі, будівництва Північного потоку 2 
та арешту Олексія Навального.


