RADA REPORT CHALLENGE

ДМИТРО
ДОБРОДОМОВ
Округ №

самовисуванець

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

ІНІЦІЙОВАНО
ЗАКОНОПРОЕКТІВ І
ПРОЕКТІВ ПОСТАНОВ
Проект Постанови про Звернення Верховної Ради України
до Президента Російської Федерації про необхідність
дотримання Комплексу заходів щодо виконання Мінських
угод та звільнення незаконно утримуваного народного
депутата України
скликання Надії Савченко
Проект Постанови про запровадження персональних
санкцій проти осіб відповідальних за незаконне ув язнення
в Російській Федерації народного депутата України члена
Постійної делегації у Парламентській Асамблеї Ради
Європи Надії Савченко
Проект Закону про внесення змін до розділу ХХ Перехідні
положення Податкового кодексу України щодо
особливостей оподаткування операцій з ввезення на митну
територію України та постачання на митній території
України деревообробного обладнання для відродження
промислового виробництва

ДОСЯГНЕННЯ
БОРОТЬБА ЗА РЕФОРМИ І ПРОТИДІЯ
КОРУПЦІЇ

▪ Виявив факти зникнення цінностей з Межигір я у тому
числі золотого батона та ініцював здійснення
досудового розслідування з приводу їх крадіжки
▪ Увійшов до складу і є секретарем робочої групи з
перевірки фактів корупції в Уряді і державному секторі
економіки Протягом х тижнів квітня було проведено
засідання на яких було заслухано
підприємств
Міністерство
енергетики
та
Міністерство
інфраструктури
▪ Долучився до діяльності робочої групи з визначення
обґрунтованості підвищення тарифів на комунальні
послуги
▪ Ініціював звернення від Антикорупційного комітету до
Голови Верховної Ради щодо публікування на сайті
парламенту інформації про депутатів що прогулюють
засідання комітетів озвучувати їх прізвища на пленарних
засдіаннях та слідкувати щоб це відображалось на їх
зарплаті

СУСУПІЛЬНО ПОЛІТИЧНА АКТИВНІСТЬ
▪ Взяв учать у кргулих столах на тему Децентралізація
влади антикорупційний вимір
у Івано
Франківську і Коломиї
у Хмельницькому
у Тернополі
у Луцьку
у Рівному і
Житомирі
▪ Зустрівся з громадським активом Івано Франківська
Коломиї Хмельницького Тернополя Луцька Рівного
Житомира обговорили співпрацю у боротьбі з корупцією
на місцевому рівні

ПАРЛАМЕНТСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ
Проект Закону про внесення змін до розділу ХХІ
Прикінцеві та перехідні положення Митного кодексу
України щодо особливостей оподаткування ввізним митом
деревообробного обладнання для відродження
промислового виробництва
Проект Закону про внесення змін до Закону України Про
електроенергетику щодо заборони відключення об єктів
централізованого водопостачання та водовідведення від
системи енергопостачання
Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих
актів України з питань очищення влади
Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих
актів України щодо правового забезпечення відкритості баз
даних та прозорості реєстраційних процедур
Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих
актів України щодо конкурсної процедури призначення
керівників державних та комунальних закладів культури
театрів бібліотек музеїв
Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих
актів України щодо пенсійного забезпечення посадових осіб
органів місцевого самоврядування що обіймають виборні
посади та посадових осіб які відповідають за мобілізаційну
роботу в місцевих державних адміністраціях

▪
квітня було прийнято ініційований мною
законопроект №
щодо мораторію на експорт
необробленого лісу
▪
квітня було прийнято
Постанови парламенту
співавтором яких я виступив щодо звільнення Надії
Савченко №
та запровадження персональних
санкцій проти осіб відповідальних за її ув язнення
№
▪ У рамках усунення можливих корупційних ризиків
мною було подано поправки до другого читання до
законопроетів
№
щодо
оподаткування
неприбуткових організацій та №
про державну
службу
▪ Був присутній на усіх засіданнях антикорупційного
комітету зокрема
спільне засідання із
правоохоронним комітетом де заслуховували заяви екс
очільниа Держфінінспекції М Г Гордієнка
заслуховували ГПУ МВС і СБУ щодо стану розслудвання
злочинів на Майдані
▪ Ініціював розгляд на засіданні Комітету таких питань
зловживання екс керівника Південно Західної залізниці
О М Кривопішина ігнорування з боку МВС звернення
Комітету про переатестацію Беркута
діяльність
конвертаційних центрів по ухиленню від сплати
податків
▪ Надіслав
депутатських звернень та депутатських
запити

