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ДОСЯГНЕННЯ
БОРОТЬБА ЗА РЕФОРМИ І ПРОТИДІЯ КОРУПЦІЇ
▪ 4 серпня, Президентом було підписано закон “Про Національну поліцію”. У Законі, зокрема, враховані й мої поправки,
які зроблять роботу поліції більш відкритою і допоможуть повернути довіру людей до правоохоронців. Наприклад, при
будь-якому затриманні особи поліцією відлік часу утримання її в спеціально відведених для цього приміщеннях
починається з моменту фактичного затримання. У разі застосування до особи спеціальних засобів, вогнепальної зброї
поліцейський має у письмовій формі повідомити про це свого керівника.
▪ 4 серпня Президентом було підписано закон щодо посилення прозорості у сфері відносин власності з метою
запобігання корупції, співатором якого я є. Завдяки цьому акту будь-який громадянин, ввівши прізвище чиновника, з
реєстру речових прав на нерухоме майно зможе дізнатися про дату придбання квартири або будинку, місто та область
(окрім точної адреси та номеру квартири, що є способом захисту від шахраїв та зловмисників). Аналогічно – з
земельними ділянками та автомобілями.
▪ Після мого депутатського звернення Вища кваліфікаційна комісія суддів розпочала перевірку правомірності дій
суддів Ірпінського міського суду, які на початку липня виправдали екс-ректора Національного університету державної
податкової служби України Петра Мельника, якого у 2013 році затримали при отриманні хабара у 80 тис. гривень за
вступ у академію.
Окрім того щодо зазначених суддів Ірпінського міського суду відкрито кримінальну справу. Їх підозрюють у винесенні
«завідомо неправосудному вироку» (ст. 375 КК України).
▪ Звернувся до Нацкомісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, аби
пришвидшити прийняття постанови, що стимулюватиме до встановлення сонячних станцій домогосподарств.
▪ Отримав відповідь на свій депутатський запит щодо аудиту освітньої галузі на Львівщині. За результатами ревізії
Держфінінспекції встановлено порушень майже на 3,4 млн. грн. Триває досудове слідство.
▪ Довів, що діти війни, учасники війни та жертви нацистських переслідувань, мають право безкоштовно користуватися
послугами міського і приміського транспорту Львова та Львівської області.
▪ Після мого 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), Генпрокуратурою було відкрите кримінальне провадження за цим фактом.

СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНА АКТИВНІСТЬ
▪ За результатами Центру експертних досліджень "Тема" очолив другу позицію у рейтингу найактивніших нардепів
Львівщини, третю позиція як найвідкритіший народний обранець, а також – за сумою усіх показників – увійшов у п’
ятірку найкращих парламентарів.
▪ Виступив із критикою проекту змін до Конституції України (щодо децентралізації), як такого, що містить загрозу
територіальній цілісності держави і суперечать інтересам громадян. Ці зміни не пройшли публічного обговорення. Саме
тому активісти політичної партії «Громадський рух «Народний контроль» проводять по містам України акції, де
пояснюють громадянам, які ризики і небезпеки містять у собі запропоновані зміни.
▪ Прийняв рішення балотуватись на посаду мера Львова.
▪ 19 серпня з робочою поїздкою відвідав м. Харків, де було прийнято рішення, що харківський осередок партії “ГР
“Народний контроль”, об’єднавшись з партією «Контролюй владу», візьме участь у місцевих виборах.
▪ Надіслав 110 депутатських звернень.

