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Проект Постанови про утворення Тимчасової
слідчої комісії з питань перевірки фактів,
викладених у Звіті Міжнародної дорадчої групи
при Раді Європи від 31 березня 2015 року, що
свідчать
про
перешкоджання
вищими
посадовими
особами
об'єктивному
та
неупередженому розслідуванню злочинів, які
були вчинені проти життя, здоров'я та особистої
недоторканості людини під час мирних акцій
протестів у період з 21 листопада 2013 року по
22 лютого 2014 року.
Проект Закону про всеукраїнський референдум

ПОДАНО ПОПРАВОК І
ПРОПОЗИЦІЙ

55

Подав до другого читання поправки до пакету законопроектів
про реформу міліції: № 2561, № 2562, № 2822, № 2890.
Ці поправки і пропозиції спрямовані на:
▪ закріплення додаткових гарантій для захисту прав людини;
▪ забезпечення ведення реєстру спеціальних жетонів, які
мають носити поліцейські;
▪ запровадження муніципальної варти як пілотного проекту, у
зв’язку з російською агресією і запобігання виникненню
нестабільної ситуації у низці регіонів України;
▪ удосконалення законопроектів і приведення їх у
відповідність з чинними законами.
Подав поправки до законопроекту про місцеві вибори (№
2831-3) щодо неприпустимості скорочення складу місцевих
рад, зниження виборчого бар’єру та збереження можливості
одночасного кандидування особи як у місцеву раду, так і на
посаду міського голови.

ДОСЯГНЕННЯ
ПАРЛАМЕНТСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ
▪ За результатами моніторингу громадянської мережі
“ОПОРА” мене було визнано найактивнішим
депутатом-мажоритарщиком Львівщини.
▪ 9 червня провів особистий прийом громадян на
своєму окрузі на Сихові.
▪
Надіслав 125 депутатських звернень та 5
депутатських запитів щодо з'ясування причин зміни
умов пільгового проїзду громадським транспортом у
місті Львові та Львівській області; щодо негативної
ситуації, яка склалася у банках України з видачею
валютних депозитних вкладів після закінчення
терміну, зазначеного в договорі.
БОРОТЬБА ЗА РЕФОРМИ І ПРОТИДІЯ
КОРУПЦІЇ
▪ Як член і секретар робочої групи з перевірки фактів
корупції в Уряді, взяв участь у підготовці остаточного
звіту по роботі групи.
▪ У межах досудового розслідування, розпочатого за
моїм звернення, по факту зникнення цінностей з
Межигір’я, давав свідчення правоохоронним органам.
▪ За моїм депутатським зверненням розпочато
досудове розслідування по справі дачі хабара екснардепом Ігорем Скосарем за місце у виборчому
списку за квотою “Фронту змін” Арсенію Яценюку у
розмірі 6 млн. $. Давав свідчення по цій справі у
Генеральній прокуратурі.
▪ За моїм депутатським зверненням Генпрокуратура
розпочала досудове розслідування про зловживання
посадовцями Ощадбанку (політ на футбол у
Варшаву).
▪ Тримаю на контролі справу про розкраданню
нафтопродуктів Курченка, до якої причетні, зокрема,
високопосадовці МВС і нардеп Сергій Пашинській.
СУСУПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНА АКТИВНІСТЬ
▪ 23 червня публічно відзвітував перед громадою
115-го виборчого округу і всього Львова про
результати своєї 6-місячної роботи у парламенті.
▪ 23 червня у Львові провів круглий стіл з
громадськими організаціями на тему: "Змусимо владу
працювати чесно".
▪ Став членом Опікунської Ради Львівської дитячої
лікарні “Охмадит”.

