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ПАРЛАМЕНТСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

8

Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про
вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки
Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів"
(щодо правового регулювання порядку організації і
проведення виборів)
Проект Закону про втрату чинності Регламенту Верховної
Ради України
Проект Постанови про скасування рішення Верховної Ради
України від 02 липня 2015 року про прийняття у другому
читанні та в цілому проекту Закону України "Про внесення
змін до Закону України "Про прокуратуру" (щодо
удосконалення та особливостей застосування окремих
положень)"
Проект Закону про внесення змін до статті 79-1 Земельного
кодексу України (щодо спрощення порядку формування
земельних ділянок)
Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих
актів України щодо запобігання корупції та конфлікту
інтересів у діяльності осіб, які займають політичні посади

2344 а

Проект Закону про внесення змін Закону України "Про
запобігання корупції" (щодо вимог до членів конкурсної
комісії з відбору кандидатів на посади членів
Національного агентства з питань запобігання корупції)

2354 а

Проект Закону про внесення змін до деяких законів
України щодо організації діяльності Кабінету Міністрів
України та центральних органів виконавчої влади

2452 а

ДОСЯГНЕННЯ

Проект Постанови про деякі заходи, спрямовані на
недопущення втрати ефективного контролю над частиною
території України та перебування представників збройних
сил інших держав на території України у порядку, що
суперечить Конституції України

▪ 14 липня на засіданні Антикорупційного комітету
заслухали заступників Генпрокурора Д.Сакварелідзе та В.
Каська щодо ситуації навколо затримань прокурорів. За
моєї ініціативи Комітет прийняв рішення рекомендувати
парламенту висловити недовіру Генпрокурору Шокіну.
▪ Увійшов до складу міжфракційного депутатського об’
єднання “Контрабанда-СТОП”.
▪ 17 липня офіційно вийшов з фракції “Блок Петра
Порошенка”.
▪ Надіслав 105 депутатських звернень та 12 депутатських
запитів.

БОРОТЬБА ЗА РЕФОРМИ І ПРОТИДІЯ
КОРУПЦІЇ
▪ Підтримав ініціативу щодо ліквідації автопарку Верховної
Ради як неефективної і дороговартісної структури.
▪ Відправив депутатські звернення до МВС, ГПУ, Вищої
кваліфікаційної комісії суддів та Вищої Ради юстиції щодо
ситуації навколо виправдання скандального екс-ректора
Податкової академії, хабарника Петра Мельника.
▪ Скерував депутатські звернення щодо розслідування
фактів корупції на Одеській митниці: до скандальної
злочинної схемі причетні високопосадовці з головного
слідчого управління МВС, яких підприємці Одещини
звинувачують у здирництві і хабарництві.
▪ Підняв питання щодо скасування преференцій на імпорт
скла в Україну з Росії, які діють ще з 2012 року та були
пролобійовані людьми з оточення Януковича.
▪ 7 липня Президент України підписав прийнятий
Верховною Радою 9 квітня ініційований мною Закон, який
запроваджує мораторій на експорт лісо – і пиломатеріалів у
необробленому вигляді.
▪ 14 липня Верховна Рада прийняла закон № 2423, який
посилює прозорість власності чиновників і відкриває
реєстри власності.

СУСУПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНА АКТИВНІСТЬ
▪ 4 липня виступив на з’їзді політичної партії “Громадський
рух “Народний Контроль”, де було прийнято рішення взяти
участь у місцевих виборах.
▪ Потрапив у перелік найбільш відкритих і відповідальних
депутатів, які постійно звітують про свою роботу за версією
громадського руху «ЧЕСНО» та інтернет-порталу
VoxUkraine.
▪ За час роботи І і ІІ сесій Верховної Ради VІІІ скликання
увійшов у першу трійку депутатів фракції «Блок Петра
Порошенка» за кількістю депутатських запитів у органи
влади.
▪ За версією порталу VoxUkraine маю один з найвищих
показників рейтингу “Депутати-реформатори”: 95,45 балів
із 97,75 можливих.

