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ЗАКОНОТВОРЧА
РОБОТА
▪ Став ініціатором і співавтором Проекту Постанови про звільнення
А.Б. Авакова з посади Міністра внутрішніх справ України (реєстр. №
2846). Мотивами такого рішення є відсутність обіцяного
реформування міліції, бездіяльність у розслідуванні резонансних
справ як от злочині на Майдані, призначення на керівні посади осіб,
які підлягають люстрації, корупція, міліцейське хамство, побиття
журналістів, постійне ігнорування керівництвом МВС засідань
Антикорупційного комітету.
▪ Подав поправки до законопроекту “Про службу в органах місцевого
самоврядування” (реєстр. № 2489), які покликані прибрати можливі
корупційні ризики.
▪ На засіданні профільного комітету 15 травня було розглянуто 17
моїх поправок до законопроекту “Про Рахункову палату” (реєстр. №
2072), з яких було враховано 11.
▪ На засіданні профільного комітету 20 травня було розглянуто і
враховано мою поправку до законопроекту “Про внесення змін до
Податкового Кодексу України (щодо оподаткування неприбуткових
організацій)” (реєстр. № 2049), щодо виключення з переліку
неприбуткових організацій кредитні спілки.

ДОСЯГНЕННЯ
ПАРЛАМЕНТСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ
▪ Був присутній на усіх засіданнях Антикорупційного комітету.
▪ Надіслав 62 депутатських звернень та 8 депутатських запитів на
тему: надання земельної ділянки для нового розміщення ринку
"Санта Барбара" у місті Львові, фактів розкрадання щебеню при
будівництві автодороги Р-15 Жовква-Червоноград-Ковель, щодо
створення окремої бюджетної програми на 2016-2017 роки для
завершення ремонтно-реставраційних робіт будівлі Національного
академічного українського драматичного театру імені Марії
Заньковецької, 100-річчя з часу заснування якого буде відзначатися у
2017 році, щодо стану незадіяних приміщень Старокостянтинівського
гарнізону, які перебувають у власності Збройних Сил України, щодо
надання повної та достовірної інформації про заступників та радників
Міністра внутрішніх справ України, щодо правомірності присвоєння
спеціального звання підполковника внутрішньої служби Юрію
Соболті.
▪ Як член групи з міжпарламентських зв’язків з Литвою, здійснив
робочу поїздку у Вільнюс, де дізнався про досвід роботи литовського
Сейму, їх антикорупційну політику. Окрім того, був присутній на
шостій сесії Асамблеї Литовського, Польського та Українського
парламентів.

БОРОТЬБА ЗА РЕФОРМИ І ПРОТИДІЯ
КОРУПЦІЇ
▪ Увійшов до складу і є секретарем робочої групи з
перевірки фактів корупції в Уряді і державному секторі
економіки. Протягом місяця було проведено 6 засідань,
на яких було заслухано 5 підприємств, Міністерство
фінансів,
Міністерство
аграрної
політики
і
продовольства, Національний банк, Державну фінансову
інспекцію,
Миколу
Гордієнка
(екс-очільника
Держфінінспекції).
▪ Як член робочої групи з перевірки фактів корупції в
Уряді, взяв участь у підготовці проміжного і остаточного
звіту по роботі групи.
▪ Послідовно наполягаю на включенні до порядку
денного і розгляді у парламенті законопроекту рестр. №
1098 “Про тимчасові слідчі комісії і тимчасові спеціальні
комісії Верховної Ради України” для ефективного
здійснення парламентського контролю.
▪ Був одним з ініціаторів прийняття рішення на засіданні
антикорупційного комітету щодо звернення до МВС та
ГПУ по розслідуванню нападу на журналістів програми
«Наші гроші» телеканалу ZIK біля будинку заступника
міністра МВС Сергія Чеботаря. На комітеті прийняли
рішення звернутися з вимогою, щоб МВС провело
службове розслідування щодо побиття журналістів з
відстороненням від посади Чеботаря на час
розслідування. Також перевірити на відповідність
декларацію про доходи заступника міністра МВС
Чеботаря щодо того фактажу, що навели журналісти і
дати відповідну оцінку. Також підняли питання про
профпридатність начальника Київської обласної міліції,
який протягом тижня не зміг встановити осіб нападників,
в той час як журналісти маючи менші можливості
встановили цих осіб.

СУСУПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНА АКТИВНІСТЬ
▪ 18 травня взяв учать у круглому столі на тему
“Децентралізація влади: антикорупційний вимір” у м.
Чернівці.
▪
Зустрівся з громадським активом Чернівців, де
обговорили співпрацю у боротьбі з корупцією на
місцевому рівні.
▪ Тримаю на контролі судову справу по люстрації і
звільненню заступника Міністра внутрішніх справ
Василя Паскала.
▪ Підтримав XV ювілейний Міжнародний конкурс знавців
української мови імені Петра Яцика і нагородив
заохочувальною премією «Молодь обирає українську» за
третє місце учасницю конкурсу, студентку 3 курсу
Немировську Наталю з м. Самбір, Львівської області.
▪ Ввійшов до складу журі Міжнародного літературного
конкурсу романів, п’єс, кіносценаріїв, пісенної лірики та
творів для дітей “Коронація слова”.

