RADA REPORT CHALLENGE
Звіт народного депутата України за січень
ДМИТРО
ДОБРОДОМОВ
Округ №

самовисуванець

Фракція Блок Петра
Порошенка
Комітет Секретар Комітету з
питань запобігання і протидії
корупції
Контакти

ІНІЦІЙОВАНО
ЗАКОНОПРОЕКТІВ І
ПРОЕКТІВ ПОСТАНОВ
Законопроект розроблено з метою створення конституційних
передумов для визнання державою Україна юрисдикції
Міжнародного кримінального суду на умовах передбачених
Римським статутом Міжнародного кримінального суду
Необхідність ратифікації Статуту
Міжнародні зобов язання із
ратифікації Статуту які Україна взяла на себе відповідно до ст
Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом
Необхідність покарання осіб винних у вчиненні найтяжчих
злочинів проти людяності у зоні АТО з боку Російської Федерації
Можливість притягнути до відповідальності осіб які вчиняють
злочин на території Автономної Республіки Крим Міжнародний
кримінальний суд стимулюватиме національні правоохоронні
органи та системи на яких безпосередньо покладений обов язок
щодо притягнення винних до відповідальності виконувати свої
функції
Додатковий засіб досягнення справедливості у разі
вичерпання національних можливостей кримінальної юстиції
Стримуючий фактор для осіб які мають намір вчинити злочин у
сфері міжнародного права

Д

року

Законопроект розроблено з метою запуску і забезпечення
ефективної роботи Національного антикорупційного бюро і
Національного агентства з питань запобігання корупції
Зокрема проект передбачає
Заборону працювати в Бюро
особам які останні
років працювали в антикорупційних
підрозділах СБУ МВС прокуратури
Повернення до
підслідності Бюро діяльність екс президентів
Створення
інституту детективів які одночасно будуть і слідчими і
оперативними співробітниками
Створення спеціалізованої
антикорупційної прокуратури
Належний рівень оплати праці
співробітникам Бюро

ПАРЛАМЕНТСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ
▪ За моєї ініціативи Комітет з питань запобігання і протидії корупції
звернувся до уповноважених органів з проханням надати списки осіб
яким було надано статус учасника бойових дій за участь в АТО
▪ За моєї пропозиції Комітет звернувся до правоохоронних органів
щодо перевірки долі і юридичного статусу арештованих активів екс
міністра енергетики і вугільної промисловості Є А Ставицького
▪ Надіслав депутатських звернення провів зустрічей із виборцями
та один особистий прийом громадян у м Винники

ДОСЯГНЕННЯ
БОРОТЬБА ЗА РЕФОРМИ І ПРОТИ
КОРУПЦІЇ
▪ Подані поправки до законопроекту №
Про
особливості
здійснення
права
власності
у
багатоквартирному будинку
▪ Ініціював звернення від Комітету щодо законності
повернення майже млн доларів родичам колишнього
аграрного міністра М В Присяжнюка а саме
перевірити законність дій слідчого судді В В Підпалого
а також бездіяльність працівників прокуратури які не
відреагували на вказану ухвалу
▪ Підписався за відставку Генпрокурора В Г Яреми
Виступив співавтором відповідного проекту Постанови
▪ За моєї ініціативи Комітет з питань запобігання і
протидії корупції звернувся до прокуратури Львівської
області щодо об єктивної і незалежної перевірки фактів
незаконних забудов та інших корупційних діянь в смт
Брюховичі
▪ Взяв участь у робочій групі із напрацювання єдиного
узгодженого законопроекту для запуску Національного
антикорупційного бюро Став співавтором відповідного
законопроекту №
Д
▪ Поставив перед керівництвом Державної фіскальної
служби питання доцільності перебування на посадах
низки посадовців подакових та митних органів

ГРОМАДСЬКИЙ ОБОВ ЯЗОК
▪ Контроль над розслідуванням справи щодо знищення
майна громадської активістки Юлії Лацик
▪ Відкрито дві громадські приймальні м Львів вул
Сихівська
поверх приміщення ЛКП Стимул
Сихів
прийом громадян проводиться щотижня у
вівторок та четвер із
до
м Винники вул
Шевченка
приміщення Народного дому прийом
громадян проводиться щочетверга з
до
▪ Долучився до громадського руху Ні хабарництву Я
не даю і не беру хабарів і підписав Декларацію
безхабарності
▪ Опублікував на своїй сторінці на сайті ВРУ
свою декларацію про майно і доходи за
рік автобіографію інформацію про помічників
звіт за грудень
року Інформація постійно
оновлюватиметься
▪ Відвідав навчальний семінар проекту Нова якість
українського парламенту імпульс Майдану

