ЗМУСИМО ВЛАДУ
ПРАЦЮВАТИ ЧЕСНО!

ЗВІТ
за 10 місяців
народного депутата України

Дмитра
Добродомова
ЗА ЛЬВІВ БЕЗ КОРУПЦІЇ!

ШАНОВНІ ЛЬВІВ’ЯНИ!
Пропоную Вашій увазі звіт про мою роботу у Верховній Раді України. Депутатом парламенту мене обрали у жовтні 2014 року у виборчому окрузі №115 (Сихівський та
Личаківський райони та м.Винники). У цьому звіті коротко викладені головні результати моєї роботи. Для зручності, інформація поділена за такими напрямами:
•
•

Законодавча діяльність в парламенті;
Діяльність в якості Секретаря Комітету з питань запобігання і протидії корупції,

•

Діяльність, спрямована на вирішення проблем виборчого округу,

•

Діяльність, пов’язана із внутрішньо парламентським поділом
обов’язків,

•

Громадсько-політична діяльність та важливі суспільні ініціативи.

Сподіваюсь також почути Ваші пропозиції та зауваження – їх можна залишати у моїх громадських приймальнях (їх адреси подані
наприкінці звіту) чи надсилати мені електронною поштою на адресу zvernennya.dobro@ukr.net
Дякую за Вашу увагу та довіру.
З повагою, Дмитро Добродомов.

1. ЗАКОНОДАВЧА ДІЯЛЬНІСТЬ
За перший рік роботи роботи у парламенті Дмитро Добродомов став співавтором 42 законодавчих ініціатив:
33 проектів законів і 9 проектів постанов.

Вступили у дію три Закони, співавтором яких є Дмитро Добродомов:
•

№ 1660-д «Про внесення змін до
деяких законодавчих актів України щодо забезпечення діяльності Національного антикорупційного бюро та Національного
агентства з питань запобігання
корупції».

•

№ 1362 «Про внесення змін до Закону України «Про особливості державного регулювання діяльності
суб’єктів підприємницької діяльності, пов’язаної з реалізацією та
експортом лісоматеріалів» (щодо
мораторію на експорт лісо- та пи-
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ломатеріалів у необробленому вигляді). Власний законопроект.
•

№ 2423 «Про внесення змін до деяких законів України щодо посилення прозорості у сфері відносин
власності з метою запобігання корупції».

Підписано дві постанови, де співавтором виступив Дмитро Добродомов:
•

№ 2570 «Про Звернення Верховної
Ради України до Президента Росій-

ської Федерації про необхідність
дотримання Комплексу заходів
щодо виконання Мінських угод та
звільнення незаконно утримуваного народного депутата України VIII
скликання Надії Савченко».
•

№ 2571«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».

Найважливіші законопроекти та ініціативи:
1.

2.

Проект Постанови «Про звільнення А.Б. Авакова з посади Міністра
внутрішніх справ України», (реєстр. № 2846). Причини для створення постанови – відсутність
обіцяного реформування міліції;
бездіяльність у розслідуванні
резонансних справ, зокрема злочинів на Майдані; призначення
на керівні посади осіб, які підлягають люстрації; корупція у правоохоронній системі; ігнорування
керівництвом МВС засідань Антикорупційного комітету.
Проекти Законів (реєстр. № 2617
і 2618) щодо особливостей оподаткування операцій із ввезення
на митну територію України та
постачання на митній території
України деревообробного обладнання для відродження промислового виробництва. Законопроекти, які передбачають скасування мита на імпортне обладнання,
готуються до розгляну у другому
читанні. Вони є логічним продовження Закону про впровадження
10-річного мораторію на експорт
необробленої деревини.

3.

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, котрі були вчинені
проти життя, здоров’я та особистої недоторканності людини під
час мирних акцій та протестів у
період з 21 листопада 2013 року
по 22 лютого 2014 року», (реєстр.
№ 2058а). Мета – необхідність
встановити пильний парламентський контроль над розслідуванням злочинів під час Революції
Гідності.

4.

Проект Закону «Про внесення
змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2015
рік» (щодо підтримки державних

вугледобувних
підприємств)»,
(реєстр. № 2376-1). Завдяки цій
ініціативі та громадському розголосу було виділено 400 млн
грн на погашення заборгованості
і підтримку шахт – здебільшого
західноукраїнських. Положення
законопроекту були враховані
при прийнятті законопроекту №
2376.
5.

6.

7.

Проект Закону «Про внесення
змін до деяких законодавчих актів України з питань очищення
влади», (реєстр. № 2695). Мета –
удосконалити механізм люстрації. Проект очікує на висновок
Венеціанської комісії.
Проект Закону «Про внесення
змін до законів України «Про
прокуратуру» щодо конкурсного
порядку відбору кандидатів на
посаду Генерального прокурора
України та виключення підстав
для його необґрунтованого звільнення», (реєстр. № 2098). Ще не
розглядався.
Проект Закону «Про внесення
змін до деяких законодавчих актів України щодо запобігання і
протидії політичній корупції». 16
липня був прийнятий у першому
читанні, є одним із пунктів Угоди
про асоціацію, а також запровадження безвізового режиму»,
(реєстр № 2123а).

8.

Проект Закону № 2343а «Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запобігання корупції та конфлікту
інтересів у діяльності осіб, які займають політичні посади». Ще не
розглядався.

9.

Проект Закону № 2344а «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». Ще
не розглядався.

10. Проект Закону № 2431 «Про внесення змін до законодавства про
захист економічної конкуренції
щодо визначення органами Антимонопольного комітету України розміру штрафів за порушення законодавства про захист економічної
конкуренції». Включено до порядку
денного, але ще не розглядався.
11. Проект Постанови № 2479 «Про
утворення Тимчасової слідчої
комісії Верховної Ради України
з питань перевірки поширених
Головою Державної фінансової
інспекції України Гордієнком
М.Г. фактів корупційної діяльності в Кабінеті Міністрів України,
державних органах та підприємствах, діяльності ПАТ «Укрнафта»
та ПАТ «Укртранснафта».
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Подано поправки і пропозиції до законопроектів:
№ 1557 щодо реформи міжбюджетних
відносин і № 1578 щодо податкової
реформи – запропонував замінити корупційний місцевий акцизний податок
на перерозподіл коштів з нині діючого
акцизного податку між місцевими бюджетами в загальному розмірі 5%.
№ 1565 про особливості здійснення
права власності у багатоквартирному
будинку – 16 поправок, враховано 14.
Поправки передбачають максимальне
сприяння мешканцям багатоквартирних будинків реалізовувати їхні права.
Поправки прийняті ВРУ і підписані Президентом України.
№ 2072 про Рахункову палату – 17 поправок, враховано – 9. Поправки мають
забезпечити роботу Рахункової палати

як дійсно незалежного і професійного
органу аудиту, а також усунути суперечності із чинним законодавством.
Поправки прийняті ВРУ і підписані Президентом України.
№ 2831 про місцеві вибори – 15 поправок. Запропонував збільшити кількісний склад місцевих рад, зменшити прохідний бар’єр з 5 до 3%, аби молоді сили
могли потрапити до органів місцевого
самоврядування.
№ 2822 «Про національну поліцію», у
якому, зокрема, враховано 10 поправок
Д. Добродомова. Запропоновані ініціативи зроблять роботу поліції більш відкритою і допоможуть повернути довіру
людей до правоохоронців.

У межах законотворчої роботи:
1.

Взяв участь у робочій групі із
напрацювання єдиного узгодженого законопроекту для запуску
Національного антикорупційного
бюро, став співавтором відповідного законопроекту № 1660д, який створює належні умови
для ефективного запуску і роботи
Національного антикорупційного
бюро.

2.

Подав поправки до законопроекту «Про службу в органах місцевого самоврядування» (реєстр. № 2489) та «Про державну
службу» (реєстр. № 2490), котрі
мають усунути можливі корупційні ризики.

2. ДІЯЛЬНІСТЬ В ЯКОСТІ СЕКРЕТАРЯ КОМІТЕТУ З
ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ І ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ
1.

Окремим рядком видатків профінансовано роботу Національного
антикорупційного бюро (249 млн
грн) та Агентства із запобігання
корупції (112,5 млн грн).

2.

Їздив у зону АТО, де ознайомився
із ситуацією та провів інспекцію
гуманітарних та комерційних вантажів.

3.

За ініціативи Добродомова Комітет звернувся до уповноважених органів із проханням надати
списки осіб, які отримали статус
учасника бойових дій за участь в
АТО.

4.

За пропозицією Добродомова Комітет звернувся до правоохоронних органів щодо перевірки долі і
юридичного статусу арештованих
активів екс-міністра енергетики і
вугільної промисловості Є. А.
Ставицького.

5.

Ініціював звернення від Комітету щодо законності повернення
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майже 2 млн доларів родичам колишнього аграрного міністра М.
В. Присяжнюка.
6.

Ініціював звернення Комітету
до прокуратури Львівської області щодо об’єктивної і незалежної перевірки фактів незаконних забудов та інших корупційних діянь в смт. Брюховичі
Львівської області.

7.

Проводить постійний моніторинг
розслідувань стосовно екс-посадовців часів Януковича. На даний
момент триває пошук предметів
розкоші, котрі у 2014 році виявили у будинках Януковича та
Пшонки.

8.

Виявив факти зникнення цінностей
із резиденції Межигір’я. Зокрема,
«золотого батона». Ініціював проведення досудового розслідування
за цим фактом.

9.

Звернув увагу на корупцію на
держпідприємствах та Уряді.

Став ініціатором постанови про
створення Тимчасової слідчої комісії для розслідування цих фактів.
10. Ініціював розгляд на засіданні
Комітету питання зловживання
екс-керівника Південно-Західної
залізниці О. М. Кривопішина, ігнорування з боку МВС звернення
Комітету про переатестацію «Беркута», діяльність конвертаційних
центрів з ухилення від сплати податків.
11.

Ініціював звернення Комітету до
МВС та ГПУ щодо розслідування
нападу на журналістів програми
«Наші гроші» телеканалу ZIK біля
будинку уже екс-заступника міністра МВС Сергія Чеботаря. У зверненні йшлося про вимогу провести
службове розслідування із відстороненням від посади Чеботаря на
час розслідування, перевірити на
відповідність його декларацію про
доходи. У зверненні – вимога пере-

діяльності колишніх і діючих посадових осіб ДПІ у місті Львові та про
результати перевірки повідомити
Комітет.

ктору Шокіну. Причина – корупційні
скандали у ГПУ.
14. Разом із колегами підготував
звернення Комітету до Голови
ВРУ щодо прискорення розгляду
питання та визначення осіб до
складу конкурсної комісії з обрання кандидатів на адміністративні посади в Спеціалізовану
антикорупційну
прокуратуру,
щодо визначення кандидатури
до складу конкурсної комісії з
відбору членів Національного
агентства з питань запобігання
корупції.

вірити роботу начальника Київської
обласної міліції, який не зміг встановити осіб нападників попри наявність відео моменту нападу.
12. Оприлюднив нові факти корупційних схем із нафтопродуктами,
за якими було вкрадено 174 млн
гривень. До справи причетні високопосадовці із МВС і народний
депутат С. Пашинський.
13. 14 липня ініціював рішення Комітету рекомендувати парламенту висловити недовіру Генпрокурору Ві-

15. Ініціював звернення від Комітету до Міністра внутрішніх справ
України А. Б. Авакова щодо проведення повної всебічної перевірки діяльності та атестації працівників колишнього спецпідрозділу
«Беркут» із залученням експертів
і громадськості.
16. Комітетом було вирішено доручити
Генеральному прокурору України
Шокіну В. М., в. о. голови Державної
фіскальної служби України Мокляку
М. В. перевірити факти, викладені у
моєму зверненні щодо діючих схем
відмивання грошей через фіктивні
підприємства міста Львова та міста
Києва, а також причетності до цієї

17. Після свідчень Добродомова у
ГПУ прем’єр-міністра України А.
Яценюка та М. Мартиненка буде
викликано на допит до Генпрокуратури у справі екс-народного
депутата України Ігоря Скосара,
який заявив, що у 2012 році купив
прохідне місце у виборчому списку ОО «Батьківщина» за квотою
«Фронту змін», заплативши його
лідерам 6 млн доларів.
18. Комітет систематично відслідковує ситуацію роботи ДФС (митниці). У січні 2015 р. ініціювали розслідування щодо керівного складу ДФС, після чого було звільнено
з посад Білоуса, Хоменка та Макаренка.
19. Після виступу заступника голови
ДФС К. Лікарчука про відсутність
реформування митниці та існування корупції на вищому рівні,
Комітет вирішив ініціювати доповідь Кабміну та прем’єр-міністра
А. Яценюка за всіма озвученими
вище фактами, а також за фактами контрабанди у Закарпатській
та Одеській областях.

3. НАЙБІЛЬШ РЕЗОНАНСНІ ЗАПИТИ
1.

До Кабінету Міністрів України:

•

щодо вжиття невідкладних заходів
реагування для недопущення відміни курсування потяга №142/141
«Львів-Київ» з 20 лютого 2015 року
та необхідності відміни розпорядження «Укрзалізниці» № 183 від
28 січня 2015 року. Результат: потяг продовжує курсувати.

•

щодо порядку забезпечення житлом сімей загиблих військовослужбовців. Результат: Із державного бюджеті виділено 1,5 млрд
гривень. Місцеві державні адміністрації отримали доручення взяти сім’ї загиблих учасників АТО на

квартирний облік. Уряд опрацьовує
проект акту щодо окремого порядку забезпечення сімей таких військовослужбовців житлом.

незаконних дій стосовно учасників
Автомайдану.
3.

Запит до Міністра соціальної політики України Павла Розенка,
Голови Львівської ОДА, Прокурора Львівської області та міського
голови Львова щодо з’ясування
причин зміни умов пільгового
проїзду громадським транспортом.

4.

Запит до Міністерства оборони
України щодо стану незадіяних
приміщень
Старокостянтинівського гарнізону, котрі перебувають у власності Збройних Сил
України.

2. До Генеральної прокуратури України:
•

щодо прокурорського реагування
на злочини, вчинені службовими
особами Міністерства внутрішніх справ України під час подій на
Майдані та вчинення відповідних
процесуальних дій. Результат:
депутатський запит долучили до
матеріалів кримінального провадження, а прокурорів областей
зобов’язали організувати перевірку дій працівників ДАІ на предмет
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5.

Запит до Львівської міської ради
та ГУ МВСУ у Львівській області
та Департаменту державної архітектурно-будівельної інспекції у
Львівській області щодо незаконного будівництва житлового будинку та самовільного захоплен-

ня земельної ділянки за адресою:
вул. Кондукторська, 16, м. Львів.
6.

ського транспорту до військовослужбовців, учасників АТО у
м. Львові та Львівській області,
зокрема, ігнорування їх на зупинках громадського транспорту.
Результат: проведено виховні бесіди.

Запит до Львівської міської ради
та Львівської обласної державної
адміністрації щодо неналежного
ставлення перевізників громад-

4. НАЙБІЛЬШ РЕЗОНАНСНІ ЗВЕРНЕННЯ
1.

2.

3.

Звернення до МВС, ГПУ, Вищої
кваліфікаційної комісії суддів та
Вищої Ради юстиції із вимогою
перевірити правомірність рішення суддів Ірпінського міського
суду, які виправдали скандального екс-ректора Податкової академії Петра Мельника, якого упіймали на хабарництві.
Звернення щодо розслідування
фактів корупції на Одеській митниці: підприємці Одещини звинувачують у здирництві і хабарництві високопосадовців із головного слідчого управління МВС.
Звернення у ГПУ, Вищу раду юстиції та Вищу кваліфікаційну комісію суддів України, Міністра
внутрішніх справ А. Б. Авакова
із вимогою перевірити правомірність судових рішень про поновлення в органах МВС звільнених
працівників «Беркуту», які пошкодили авто активіста Майдану під
час Революції Гідності.

4.

5.

6.

Звернення до ГПУ, Вищої ради
юстиції, Вищої кваліфікаційної
комісії суддів України з вимогою
перевірити діяльність львівських
суддів, які поновили на роботі в
МВС правоохоронця, звільненого
за участь у ДТП в стані алкогольного і наркотичного сп’яніння.
Звернення до ГПУ з вимогою
перевірити, за чий кошт голова
Державної фіскальної служби
України Роман Насіров здійснив чартерний рейс із Баку до
вартість якого може становити
близько 50 тисяч євро. У разі
виявлення зловживань, внести
заяву до ЄРДР і розпочати кримінальне провадження.
Звернення до Прем’єр-міністра
А. Яценюка з вимогою негайно
скасувати преференції на імпорт
скла в Україну з Росії, котрі діють ще з 2012 року та були пролобійовані людьми з оточення
Януковича.

5. ПОЗИТИВНО ВИРІШЕНІ ПИТАННЯ ЗА
НАДІСЛАНИМИ ДЕПУТАТСЬКИМИ ЗВЕРНЕННЯМИ
1.

Надано приміщення для користування родині інвалідів Чорнобильської катастрофи.
Надано приміщення в оренду для
організації учасників бойових дій
в Афганістані.
Виділено кошти для ремонту аварійного Винниківського водогону,
укладено договір з підрядником
на виконання ремонтних робіт.

2.
3.
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4.
5.

6.

Підключено електролічильник в
будинку на вул. Кільцевій, № 2, м.
Винники.
Затверджено зразок довідки Міністерства оборони України для
безкоштовного харчування в дитячих садочках та школах дітей
учасників АТО.
Буде проведено ремонт аварійної підпірної стіни в Львівсько-

7.
8.
9.

му психоневрологічному диспансері.
Виділено кошти для благоустрою
скверу на пр. Червоної Калини,
109, м. Львів.
Вжито заходи для активізації досудового розслідування у низці кримінальних проваджень.
Частина депутатських звернень
приєднано до матеріалів кримі-

нальних проваджень. Зокрема, у
справі щодо привласнення землі
і майна санаторія «Пролісок», м.
Моршин.
10. У результаті депутатського запиту до Міністерства оборони України було активізовано роботу з
відновлення даху головного лікувального триповерхового корпусу
військового містечка №8 у м. Старокостянтинів. За фактами розкрадання елементів конструкцій
будівель та їх неналежного утримання організовано перевірку.
11. Після депутатського звернення
до МВС, ГПУ, Вищої кваліфікаційної комісії суддів та Вищої Ради
юстиції щодо ситуації навколо виправдання скандального
екс-ректора Національного університету державної податкової
служби Петра Мельника почалася перевірка правомірності дій
суддів Ірпінського міського суду,
які на початку липня виправдали екс-ректора П. Мельника,
підозрюваного у хабарництві.
Проти суддів, що виправдали П.

Мельника відкрито кримінальну
справу. Їх підозрюють у винесенні «завідомо неправосудному
вироку».
12. Після депутатського звернення
ГПУ розпочало розслідування
фактів корупції на Одеській митниці. Зокрема, підприємці Одещини звинувачують у здирництві
і хабарництві високопосадовців
із головного слідчого управління
МВС.
13. Після депутатського звернення
ГПУ відкрила кримінальну справу стосовно керівників державного «Ощадбанку» та його голови
А. Пишного. Слідчі встановили,
що представники «Ощадбанку»
зловживали службовим становищем, отримали від юридичних
осіб приватного права дохід у
вигляді оплати послуг авіа-перельотів Київ – Варшава – Київ на
загальну суму 459 тис. грн. Зараз
ведеться досудове розслідування.
14. У Львівському перинатальному
центрі 12 вересня 2015 року від-

новили ремонтно-реставраційні
роботи. Це реакція на депутатські
звернення до ГПУ для з’ясування
причин припинення ремонту у медичному закладі. Також до голови ЛОДА щодо контролю використання бюджетних коштів під час
проведення ремонтних робіт у
перинатальному центрі та забезпечення виконання необхідних
заходів для відновлення роботи
даного центру.
15. Завдяки депутатським зверненням було відновлено розслідування у низці кримінальних
справ, котрі раніше були закриті
слідчими.
Позитивно вирішені питання без надсилання депутатських звернень:
1. Ремонт прибудинкової дороги та
сходів на вул. Коломийській, 1519, м. Львів.
2. Опломбування лічильників водопостачання на вул. Володимира
Великого, м. Львів.
3. Облаштована зупинка на пр. Червоної Калини, м. Львів.

6. ТЕМИ І СПРАВИ, КОТРІ ПЕРЕБУВАЮТЬ НА КОНТРОЛІ
1.

2.

3.

4.

Ринок «Санта-Барбара» – у ВРУ
оголошено депутатський запит до
львівського міського голови щодо
забезпечення підприємців ринку
місцем праці.
Корупційне правопорушення у
Винниківській міській раді – надіслано депутатське звернення
до начальника головного управління Міністерства внутрішніх
справ у Львівській області щодо
об’єктивного розслідування кримінального провадження у цій
справі.
Напрацювання змін до законодавства, що дозволять людям
самостійно вирішувати, за яким
тарифом оплачувати за спожите
тепло – одноставковим чи двоставковим.
Незаконне будівництво багатоповерхових будинків на вул. Винна
гора, м. Винники (на місці запланованого дитячого садка).

5.
5.

6.
7.

8.

9.

Заходи задля відновлення функціонування санаторію «Пролісок»,
м. Моршин.
Смертельний випадок, який трапився у 8-мій міській клінічній
лікарні м. Львова з 12-річною дівчинкою з м. Винники
Львівській перинатальний центр
– проведення ремонтно-реставраційних робіт в медичному центрі.
Тримаю на контролі судову справу
по люстрації і звільненню заступника Міністра внутрішніх справ
Василя Паскала.
Контроль над арештованим майном колишніх високопосадовців
часів Януковича, зокрема екс-генпрокурора Пшонки, екс-міністрів
Присяжнюка і Ставицького, цінностей з Межигір’я.
Справа із розкраданням нафтопродуктів за «схемами Курченка», до
якої причетні високопосадовці з МВС
і народний депутат С. Пашинський.
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7. ДІЯЛЬНІСТЬ, ПОВ’ЯЗАНА ІЗ ВНУТРІШНЬО
ПАРЛАМЕНТСЬКИМ ПОДІЛОМ ОБОВ’ЯЗКІВ
Діяльність у складі робочих груп парламенту
1. щодо правомірності надання статусу учасника АТО. Спільно з іншими депутатами проводить роботу з виявлення недобросовісних випадків одержання статусу
учасника АТО та вдосконалення
цієї процедури.
2. Робоча група щодо перевірки
фактів корупції в Уряді і державному секторі економіки. Був
її секретарем. Протягом роботи
групи проведено 11 засідань, на
яких було заслухано представників 14 підприємств, Міністерства енергетики, Міністерства
інфраструктури,
Міністерства
фінансів, Міністерства аграрної
політики і продовольства, Національний банк, Державну фінансову інспекцію, Миколу Гордієнка
(екс-очільникаДержфінінспекції).
Взяв активну участь у підготовці
проміжного і остаточного звіту по
роботі групи.
3. Робоча група щодо підготовки
законопроекту зі зняття недоторканності. Працював у складі
робочої групи зі створення Тимчасової спеціальної комісії з розгляду питання про позбавлення

4.

5.

6.

недоторканності суддів та осіб,
обраних на виборних посадах.
Робоча група щодо напрацювання
законопроекту «Про Рахункову палату» і поправок до нього. Разом
із колегами співпрацювали з міжнародними експертами з Німеччини і Великої Британії у рамках
підготовки нового законопроекту
«Про Рахункову палату», зокрема
у частині посилення ролі цього органу у боротьбі з корупцією.
Робоча група щодо написання законопроекту з державного фінансування партій. Група проводить
роботу із громадськими експертами, органами державної влади,
опрацьовуючи єдину концепцію,
котра буде покладена в основу
ґрунтовного законопроекту.
Робоча група щодо обґрунтованості підвищення тарифів на комунальні послуги. Збирав матеріали і факти, котрі передавав для
вивчення на робочій групі.

Парламентська діяльність у міжнародному контексті
Бере участь у групах міжпарламентських зв’язків:
•
з Китайською Народною Республікою,

•
•
•
•
•
•
•

•

•

•

Республікою Польщею,
Сполученими Штатами Америки,
Грузією,
Австралією,
Канадою,
Литовською Республікою.
Разом із членами міжфракційного
об’єднання «ЄвроОптимісти» здійснили робочий візит до Польщі, де
зустрілись із Президентом та головою Парламенту Польщі. Вивчали
польський досвід реформ, зокрема
децентралізацію.
Як член групи з міжпарламентських зв’язків з Литвою, здійснив
робочу поїздку у Вільнюс, де вивчав досвід роботи литовського
Сейму, їх антикорупційну політику.
Окрім того, був присутній на шостій сесії Асамблеї Литовського,
Польського та Українського парламентів.
Як член групи із зв’язками з Австралією, підтримав відповідне
звернення про скасування безвізового режиму для австралійців, які
приїжджають відвідати Україну.
Як член групи з міжпарламентських зв’язків із США, беру участь
у напрямі роботи, пов’язаної із реформами, зокрема у сфері боротьби з корупцією.

8. УЧАСТЬ У ДІЯЛЬНОСТІ МІЖФРАКЦІЙНИХ ОБ’ЄДНАНЬ
•
•
•
•

«Народний контроль»,
«Львівщина»,
«ЄвроОптимісти» ,
«Контрабанда-СТОП»,
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•
•
•

«Захистимо вугільну галузь»,
«Україна-Європейський Союз»,
З реформування податкового, митного
та земельного законодавств України;

•

З питань профілактики і боротьби з
інфекційними захворюваннями.

9. ГРОМАДСЬКО-ПОЛІТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ
1.
2.

3.

Здійснює заходи для підтримки дитячої лікарні «Охматдит». Увійшов
до складу опікунської ради лікарні.
Підтримав діяльність громадського руху «Ні, хабарництву! Я не
даю і не беру хабарів». Підписав
Декларацію безхабарності.
Спільно із львівськими депутатами у співпраці із головою Львівської ОДА Олегом Синюткою
сформували пропозиції, котрі

4.

5.

сприятимуть у вирішенні проблем Львівщини до Державного
бюджету на 2015 рік.
Бере участь в інформаційній кампанії на тему «Децентралізація
влади: антикорупційний вимір».
У рамках кампанії взяв участь у
круглих столах у більшості обласних центрів України.
У рамках сприяння розвитку
українського культурного про-

6.

стору підтримав XV ювілейний
Міжнародний конкурс знавців
української мови імені Петра
Яцика. Взяв участь у роботі журі
Міжнародного літературного конкурсу романів, п’єс, кіносценаріїв,
пісенної лірики та творів для дітей «Коронація слова».
Підтримав ініціативу щодо ліквідації автопарку ВРУ як неефективної і дороговартісної структури.

10. ДОСЯГНЕННЯ ЗА 10 МІСЯЦІВ РОБОТИ У ВРУ
•

•

•

•

•

Увійшов у ТОП-5 найвідповідальніших депутатів за версією громадсько-політичного проекту «СЛОВО і
ДІЛО».
За результатами моніторингу громадянської мережі «ОПОРА», Добродомова визнано найактивнішим депутатом-мажоритарником
Львівщини.
За підсумками Центру експертних
досліджень «ТЕМА», потрапив у
п’ятірку «Найкращих народних депутатів від Львівщини».
Потрапив у перелік найбільш відкритих і відповідальних депутатів,
які постійно звітують про свою роботу.
За версією громадського руху
«ЧЕСНО» та Інтернет-порталу

•

•

VoxUkraine має один із найвищих
показників рейтингу «Депутати-реформатори»: 95,45 балів із 97,75
можливих. Отже, Д. Добродомов
голосуванням підтримує справді
важливі та ефективні законотворчі
ініціативи.
Спільними зусиллями громад сіл
Лісники і Ходосівка на Київщині, активістів і народних депутатів партії
«Громадський рух «Народний контроль» змусили МВС і РНБО звернути увагу на брутальне знищення
прадавнього Чернечого лісу, де розпочалася незаконна забудова.
На підставі депутатського запиту
щодо необхідності проінспектувати
освітню галузь на Львівщині, проти чиновників, що наживались на

•

•

школярах, відкрили кримінальну
справу. Під час ревізій було виявлено порушень фінансової дисципліни на суму 4706,76 тис. гривень.
На вимогу народних депутатів від
Львівщини, зокрема і Дмитра Добродомова, Кабінет міністрів України виділив понад 1,5 млн гривень
на погашення заборгованості підрядникам, які проводять реконструкцію Львівського театру ім.
М. Заньковецької.
Надіслав звернення щодо оголошення Чернечого лісу заказником
місцевого значення. У результаті
Київська обласна державна адміністрація підтримала цю ініціативу
і здійснює підготовчі заходи для
цього.

11. ІНШІ ВАЖЛИВІ ІНІЦІАТИВИ
1.

2.

3.

Підтримав колективне звернення
депутатів щодо дотримання європейських принципів у процесі
прийняття бюджету.
Разом із колегами боролись за те,
щоб вивести із повноважень Секретаря РНБО контроль і координацію органів протидії корупції.
Ініціював звернення Комітету з
питань запобігання і протидії корупції до Президента і Прем’єр-міністра із закликом провести відкритий конкурс на посаду Голови
Антимонопольного комітету.

4.

5.

6.

Ініціював звернення Комітету
до Голови ВРУ публікувати на
сайті парламенту інформації
про депутатів, які прогулюють
засідання комітетів, озвучувати
їхні прізвища на пленарних засіданнях та слідкувати, штрафувати за прогули.
Поставив перед керівництвом
Державної фіскальної служби
питання доцільності перебування
на посадах низки посадовців податкових та митних органів.
Опублікував на своїй сторінці на

7.

сайті ВРУ свою декларацію про
майно і доходи за 2013 і 2014
роки, автобіографію, інформацію
про помічників, місячні звіти про
свою роботу, інформацію про громадські приймальні. Дані постійно оновлюються.
Послідовно наполягає на включенні до порядку денного і розгляді у парламенті законопроекту (реєстр. № 1098) «Про тимчасові слідчі комісії і тимчасові
спеціальні комісії Верховної
Ради України» для ефективно-
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го здійснення парламентського
контролю.
8. Давав свідчення у ГПУ у справі
про дачу хабара екс-народного
депутата України Ігоря Скосара,
який заявив, що у 2012 році купив
прохідне місце у виборчому списку ОО «Батьківщина» за квотою
«Фронту змін», заплативши його
лідерам 6 млн доларів.
9. Надіслав звернення щодо оголошення Чернечого лісу заказником місцевого значення. У результаті Київська
обласна державна адміністрація
підтримала цю ініціативу і здійснює
підготовчі заходи для цього.
10. 17 липня офіційно вийшов із
фракції «Блок Петра Порошенка».
Причина рішення – невиконання
нардепами важливих пунктів коаліційної угоди.
11. 4 липня виступив на з’їзді політичної партії «Громадський рух «Народний Контроль», де було прийнято рішення про участь у місцевих
виборах 25 жовтня 2015 року.
12. 2 вересня до Секретаріату Верховної Ради України разом з
Олегом Мусієм, Богданом Мат-

ківським, Андрієм Антонищаком
та Євгеном Рибчинським подали заяву про створення нового
міжфракційного об’єднання у ВРУ
«Народний контроль».
13. Прийняв рішення висувати свою
кандидатуру на посаду міського
голови Львова під гаслом «Львів
без корупції».
14. Разом із групою народних депутатів України, членів партії «Громад-

ський рух «Народний контроль», не
голосував за внесення запропонованих змін до Конституції України.
Причина – запропоновані зміни до
Основного Закону України містять
загрозу територіальній цілісності
держави і суперечать інтересам
громадян України. Надання преференцій окремим територіям на
рівні Конституції є неприйнятним.
Україна – унітарна держава.

ДМИТРО ДОБРОДОМОВ Є ЛІДЕРОМ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ
«ГРОМАДСЬКИЙ РУХ «НАРОДНИЙ КОНТРОЛЬ»
ПРОГРАМА «НАПРЯМКИ ДІЙ» політичної партії «Громадський рух «Народний
контроль» на період 2015-2018 років
Чергова спроба українців побудувати модерну європейську країну під реальною
загрозою через нездатність державного
апарату відмовитись
від роз’їдаючої
корупції. Як наслідок – зростаюча недовіра до керівництва країни в середині та
зневіра зовнішніх партнерів України; неефективність воєнної протидії ворогу; розчарування в правильності європейського
вектору розвитку.
Пріоритет 1 - протидіяти корупції для
успішного втілення реформ та відстоювання прав і свобод громадян, збереження державності України.
Для реалізації вказаного пріоритету ми
пропонуємо:
•
проводити люстрацію службовців
місцевого самоврядування та дер-
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•
•

•

•
•

жавних органів;
формувати громадський кадровий
резерв для публічних органів влади;
контролювати виконання публічними органами влади всіх рівнів зобов’язань, взятих перед учасникам
АТО та їх сім’ями;
запровадити дієвий механізм участі
громадян у формуванні та втіленні
місцевої політики через громадську
експертизу нормативних актів органів місцевого самоврядування;
запровадити виключне поіменне голосування депутатів місцевих рад;
обмежити можливості поєднувати
роботу у виконавчому органі з депу
татською діяльністю в одній місцевій раді;

•

домогтися застосування відкритості засідань органів влади;
•
домогтися оприлюднення декларацій депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів;
•
захищати права особи та здійснювати контроль за діяльністю місцевої влади через проекти «Гаряча
лінія», «Громадська приймальня»,
телепроект журналістських розслідувань
Баланс суспільних інтересів та потреб досягається через ефективне спілкування
влади та громадян, взаємне врахування
потреб та інтересів, відкритий розподіл
ресурсів, можливість для платників податків вільно визначати фінансові пріоритети, можливість провадити громадський

контроль за владою та реального впливу
на суспільні процеси.
Пріоритет 2 – посилити роль громадських спільнот та об’єднань громадян:
неурядових організацій, об’єднань співвласників багатоквартирних будинків,
органів самоорганізації населення та інших інститутів громадянського суспільства
Для реалізації вказаного пріоритету ми
пропонуємо:
•
запровадити та популяризувати
форми прямої демократії – місцевий референдум, громадські слухання, місцеві ініціативи, засоби
електронної демократії;
•
запровадити податкову філантропію
та інші дієві механізми підтримки неприбуткових та волонтерських організацій, благодійних фондів тощо;
•
будувати незалежні громадські засоби суспільної комунікації;
•
запровадити державну підтримку
політичних партій.
Обмеження монополій, які стали основою
нерівної конкуренції та призводять до несправедливого розподілу доходів, належний правовий захист приватної власності
гарантуватимуть розвиток власної економічної спроможності, базованої на активній
підприємницькій участі дрібного, малого та
середнього бізнесу, та, як наслідок, належного пенсійного забезпечення.
Пріоритет 3 – створити нові робочі місця через спрощене ведення бізнесу, обмежити вплив монополій, забезпечити
правовий захист приватної власності.

Для реалізації вказаного пріоритету ми
пропонуємо:
•
зменшити кількість податків та варіативність їх застосування;
•
зменшити оподаткування заробітної плати;
•
встановити соціально справедливу
шкалу оподаткування податком з
доходів фізичних осіб;
підвищити захист соціально незахищених верств населення;
посилити вплив професійних асоціацій;
запровадити реальне оподаткування
предметів розкоші.
Якість публічних послуг (освітніх, медичних, комунальних, соціальних, адміністративних та інших) напряму вказує
на здатність держави ділитися повноваженнями й готовність працювати над
обслуговуванням інтересів та потреб су-

спільства.
Пріоритет 4 – надавати якісні публічні
послуги силами спроможних територіальних громад
Для реалізації вказаного пріоритету ми
пропонуємо:
•
домогтися впровадження розроблених заходів з децентралізації
публічної влади в інтересах територіальних громад;
•
запровадити центри надання адміністративних послуг в усіх центрах
нових територіальних громад;
•
забезпечити правову можливість
для проведення громадського
контролю за якістю надання публічних послуг.
Затверджено З’їздом політичної партії
«Громадський Рух «Народний Контроль»
04.07.2015 року

АДРЕСА ГРОМАДСЬКОЇ ПРИЙМАЛЬНІ
«ГРОМАДСЬКОГО РУХУ «НАРОДНИЙ КОНТРОЛЬ»:
м. Львів, вул. С. Крушельницької, 3, де надають БЕЗКОШТОВНІ юридичні
консультації громадянам за графіком:
Понеділок з 18:00 до 20:00.
Середа з 14:00 до 16:00.
П’ятниця з 11:00 до 13:00.
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МИ ОБ’ЄДНАЛИ:
ЖУРНАЛІСТІВ, ВОЛОНТЕРІВ
ТА УЧАСНИКІВ АТО,
СОЦІАЛЬНО ВІДПОВІДАЛЬНИХ
ПІДПРИЄМЦІВ, ГРОМАДСЬКИХ
АКТИВІСТІВ

РАЗОМ ЗРОБИМО БІЛЬШЕ!
АДРЕСИ І ГРАФІК РОБОТИ ГРОМАДСЬКИХ ПРИЙМАЛЕНЬ НАРОДНОГО
ДЕПУТАТА УКРАЇНИ ДМИТРА ДОБРОДОМОВА (115 ВИБОРЧИЙ ОКРУГ)
АДРЕСА

ГРАФІК РОБОТИ

ВІДПОВІДАЛЬНА ОСОБА

КОНТАКТНИЙ ТЕЛЕФОН

Проспект Червоної Калини, 66,
Прийом громадян
м. Львів (приміщення Сихівської район- щовівторка і щочетверга
ної державної адміністрації, 1 поверх) з 10:00 до 17:00

Помічник- консультант народного
депутата Юлія Гупало

(067) 670-52-69
zvernennya.dobro@ukr.net

Вул. Шевченка, 5, м. Винники
(приміщення «Народного дому»)

Помічник-консультант народного
депутата Володимир Почаєвець

(067) 586-35-75
zvernennya.dobro@ukr.net

Прийом громадян щочетверга з
9:00 до 18:00

