RADA REPORT CHALLENGE
Звіт народного депутата за перший місяць роботи в Парламенті
ДМИТРО
ДОБРОДОМОВ
Округ № 115,
самовисуванець
Фракція: “Блок Петра Порошенка”
Комітет: Секретар Комітету з питань
запобігання і протидії корупції
Контакти:
044 255 34 63, Dobrodomov.
Dmytro@rada.gov.ua
Facebook: http://on.fb.me/1APcPBp

ІНІЦІОВАНО ЗАКОПРОЕКТІВ
І ПРОЕКТІВ ПОСТАНОВ
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Метою проетку є визнання таким, що втратив чинність
Закон України «Про всеукраїнський референдум» для
його подальшого доопрацювання, адже у чинній редакції
Закон, не тільки не відповідає вимогам Конституції
України, але й організаційно унеможливлює здійснення
народовладдя.
Законопроект покликаний відродити деревобробну
галузь України, знищити існуючи корупційні схеми при
експорті необробленого лісу, стоврити нові робочі місця
і напонити бюджеті усіх рівнів.
Проект
розроблено
для
удосконалення
антикорупційного
законодавства
в
частині
функціонування Національного антикорупційного бюро
та інших органів, уточнення окремих норм
законодавства з питань запобігання і протидії корупції та
легалізації (відмиванню) доходів.

ДОСЯГНЕННЯ
ПАРЛАМЕНТСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ
▪ Був присутній на усіх пленарних засіданнях та
засіданнях Комітету.
▪ Брав участь у блокуванні трибуну аби були
переголосовані рішення, прийняті з грубим порушенням
вимог Регламенту – не персональне голосування.
▪ Підтримав колективне звернення депутатів щодо
дотримання європейських принципів у процесі прийняття
бюджету.
▪ Разом із колегами боролись за те, щоб вивести із
повноважень Секретаря РНБО контроль і координацію
органів протидії корупції.
▪ Разом з колегами досягли того, що окремим рядком
видатків
профінансовано
роботу
Національного
антикорупційного бюро (249 млн. грн.) та агентства із
запобігання корупції (112,5 млн. грн.).
▪ Є членом робочої групи по створенню Тимчасової
спеціальної комісії з розгляду питання про позбавлення
недоторканості суддів та осіб, обраних на виборних
посадах.
▪ Надіслав 25 депутатських звернень та провів понад 10
зустрічей із виборцями.

БОРОТЬБА ЗА РЕФОРМИ

Законопроект покликаний скоротити кількісний склад
місцевих рад, а також чітко визначити кількість
депутатів кожної ради, позбавивши ці ради необхідності
приймати додаткові рішення про встановлення власного
кількісного складу. Зміни дозволять зекономити видатки
на утримання місцевих рад і створять передумови для
якісного покращення складу депутатського корпусу.

▪ Проведено зустріч з британським експертом Ієном
Роджерсом щодо роботи над новим законопроектом
«Про Рахункову палату».
▪ Долучився до удосконалення законопроекту № 1565
«Про особливості здійснення права власності у
багатоквартирному будинку».
▪ Запропонував шляхом внесення відповідних поправок
замінити корупціоногенний місцевий акцизний податок
на перерозподіл коштів з нині діючого акцизного податку
між місцевими бюджетами в загальному розмірі 5
відсотків.

Прийняття законопроекту покликане підвищити довіру
суспільства до Верховної Ради шляхом якісного доступу
до інформації про діяльність парламенту та народних
депутатів, збільшення рівня прозорості і відкритості в
роботі, запобігання корупції,посилення підзвітності.

ГРОМАДСЬКИЙ ОБОВ’ЯЗОК

Проект Закону передбачає заборону на обмеження або
повне припинення електропостачання або теплової
енергії закладам освіти та охорони здоров'я, а також суб’
єктам господарської діяльності, які виконують державне
оборонне замовлення на час проведення АТО.
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▪ Долучився до акції на підтримку дитячої лікарні
«Охмадит».
▪ Відвідав 2 навчальних семінари "Нова якість
українського парламенту: імпульс Майдану".
▪ Їздив у зону АТО, де ознайомився із ситуацією та провів
інспекцію гуманітарних та комерційних вантажів.
▪ Контроль над розслідуванням справи щодо знищення
майна громадській активістці Юлії Лацик
▪ Ініціювання створення відділку міліції у смт. Брюховичі
2015

