
ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ДЕПУТАТСЬКОЇ ГРУПИ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

З МІЖПАРЛАМЕНТСЬКИХ ЗВ’ЯЗКІВ З КАНАДОЮ 

Депутатську групу Верховної Ради України з міжпарламентських зв’язків з Канадою створено . До 
складу групи входять  народні депутати України, які представляють усі фракції та групи парламенту.



 відбулась онлайн-зустріч членів групи дружби з Надзвичайним і Поважним Послом Канади в Україні 
пані Ларисою Ґаладзою. Під час зустрічі представники України та Канади обмінялися взаємним досвідом роботи під час 
пандемії гострої респіраторної вірусної інфекції Covid-19, порушили питання участі Канади в механізмі розподілу вакцин 
COVAX, обговорили Угоду про мобільність молоді між Канадою та Україною, а також порядок денний шостої сесії 
Верховної Ради України.



15 жовтня 2019 року
144

5 лютого 2021 року

19 травня 2021 року відбулась онлайн-зустріч 
керівництва депутатських груп дружби в 
парламентах України та Канади. Сторони 
обговорили пріоритетні напрямки двосторонньої 
співпраці, надпартійну підтримку Канадою 
суверенітету, територіальної цілісності та 
євроатлантичних прагнень України, участь 
канадських депутатів у парламентському вимірі 
Кримської платформи, розвиток безвізового 
діалогу та підтримку Канадою реформ в Україні. 



Канадські депутати продовжили щорічну 
традицію на День вишиванки вдягати яскравий 
символ української культури на знак особливої 
дружби між Україною та Канадою.

Співголова, 

народний депутат 

Леся ЗАБУРАННА

Співголова, 

народний депутат 


Іван КРУЛЬКО

Пріоритетні напрямки роботи депутатської групи 
Верховної Ради України з міжпарламентських зв’язків з 
Канадою на 

 розвиток і поглиблення міжпарламентського 
співробітництва

 сприяння в реалізації спільних українсько-канадських 
проєктів

 обмін досвідом та інформацією у сфері 
законотворчості

 обговорення та реагування на ключові політичні 
події

 налагодження подальшої роботи щодо зміцнення 
торговельно-економічного та гуманітарного 
співробітництва, лібералізації візового режиму та 
спрощення процедури молодіжних обмінів між 
Україною та Канадою

 просування цілей і завдань Кримської платформи
 взаємодія з українською діаспорою в Канаді.

2022 рік

24 червня 2021 року

У травні 2021 року 

 відбулася зустріч Оксани Савчук з 
Надзвичайним і Поважним Послом Канади Ларисою 
Ґаладзою. Під час зустрічі обговорили можливість 
стажування української молоді в Канаді, гармонізацію 
українського законодавства щодо молодіжної політики 
відповідно до міжнародних практик, створення центрів 
захисту для жінок, які постраждали від домашнього 
насильства.



Члени депутатської групи Верховної Ради України з 
міжпарламентських зв’язків з Канадою знаходяться в 
постійній взаємодії з Посольством Канади в Україні та 
Посольством України в Канаді в різних галузях співпраці.



Комітет Верховної Ради України з 
зовнішньої політики та міжпарламентського співробіництва 
схвалив здійснення двосторонніх візитів парламентарів до 
України та Канади, однак через епідеміологічну ситуацію 
візит довелося відкласти. Сподіваємося, що вони стануть 
можливими у 2022 році.




