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Звіт  

про роботу депутатської групи Верховної Ради України IX скликання з 

міжпарламентських зв’язків з Марокко у 2021 році 

 

Депутатська група з міжпарламентських зв’язків з Марокко була створена 

18.02.2021 з метою розвитку наявного потенціалу та поглиблення 

двостороннього торговельно-економічного та інвестиційного співробітництва 

між Україною та Марокко. 

 

До складу групи увійшли наступні народні депутати: 

 

ПІБ Посада 

Галайчук Вадим Сергійович  Керівник групи Фракція ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "СЛУГА НАРОДУ" 

Михайлюк Галина Олегівна  Заступник керівника групи Фракція ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "СЛУГА НАРОДУ" 

Кицак Богдан Вікторович Секретар групи Фракція ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "СЛУГА НАРОДУ" 

Вінтоняк Олена Василівна  Член групи Фракція ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "СЛУГА НАРОДУ" 

Потураєв Микита Русланович  Член групи Фракція ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "СЛУГА НАРОДУ" 

 

 

Відбулась організаційна зустріч з Надзвичайним і Повноважним Послом 

Марокко в Україні та в Грузії Пані Фауз Ель Ашабі, на якій були обговорені 

питання стратегічної співпраці. 

 

8 вересня 2021 року в Марокко відбулися вибори до Палати 

Представників (нижня палата) Парламенту Марокко  та до місцевих рад країни. 

За результатами виборів партія «Національне зібрання незалежних» 

(правоцентристи) отримала 102 мандати з 395. До Парламенту також пройшли 

такі партії: Партія автентичності та сучасності (Parti authenticité et modernité, 

PAM, лівоцентристи) – 86 місць в парламенті, Партія Істікляль (Parti de l'Istiqlal, 
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PI, правоцентристи) – 81, Союз соціалістів та народних сил (Union socialiste des 

forces populaires, USFP, соціал-демократи, ліві) – 35, Народний рух (Mouvement 

populaire, MP, ліберал-консерватори, аграрна партія) – 29, Партія прогресу та 

соціалізму ( Parti du progrès et du socialisme, PPS, ліві, колишня комуністична 

партія Марокко) – 21, Конституційний союз (Union constitutionnelle,  UC, 

центристи, консервативні ліберали) – 18, Партія справедливості та розвитку 

(Parti de la justice et du développement, PJD, переможець попередніх 

парламентських виборів, праві, помірковані ісламісти) – 13. 

10 вересня 2021 року Король Марокко Мохаммед VI призначив Азіза 

Аханнуша, лідера партії «Національне зібрання незалежних» (Rassemblement 

national des indépendants, RNI) – переможця парламентських виборів в країні, 

Прем’єр-міністром Марокко та доручив йому сформувати новий уряд. 

 

7 жовтня 2021 року Король Марокко Мохаммед VI призначив на посади 

членів нового Уряду Марокко, сформованого в рамках коаліційної угоди трьох 

партій, що набрали більшість голосів на нещодавніх парламентських виборах в 

країні (відбулися 8 вересня 2021 року):  партії «Національне зібрання 

незалежних» (Rassemblement national des indépendants, RNI, правоцентристи, 

реформатори), Партії автентичності та сучасності (Parti authenticité et modernité, 

PAM, лівоцентристи), Партії Істікляль (Parti de l'Istiqlal, PI, правоцентристи).  

 

Цілі на 2022 рік 

 

Підсумовуючи, зазначаємо про наміри у 2022 році сфокусувати роботу групи на 

організації і проведенні різних заходів, які сприятимуть розвитку ділових 

зв’язків із бізнес спільнотами наших країн, а також на сприянні в створенні групи 

дружби з Україною в парламенті Марокко і відповідному посиленні політичних 

контактів. 

 

 

 

 

З повагою 

Вадим Галайчук 

Голова групи з міжпарламентських зв’язків з Марокко 
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