RADA REPORT CHALLENGE

ДМИТРО
ДОБРОДОМОВ
Округ № 115, самовисуванець

Секретар Комітету з питань
запобігання і протидії
корупції
Контакти: 044 255 34 63,
Dobrodomov.Dmytro@rada.gov.ua
Facebook: http://on.fb.me/1APcPBp

ДОСЯГНЕННЯ
БОРОТЬБА ЗА РЕФОРМИ І ПРОТИДІЯ
КОРУПЦІЇ
▪ Звернувся до Генпрокурора та Прем’єр-міністра з приводу
захмарного по ціні перельоту Голови Державної фіскальної
служби Романа Насірова з Баку до Києва.
▪ 3 вересня зустрівся із експертами місії ЄС щодо оцінки
реалізації Україною завдань Плану дій щодо лібералізації ЄС
візового режиму для України у частині запобігання та протидії
корупції.
▪ 14 вересня взяв участь у конференції “UKRAINIAN PETROLEUM
MARKET”, де розповів про схему розкрадання “палива Курченка”.
▪ Звернувся до Міністра внутрішніх справ щодо поновлення на
роботі працівників «Беркуту», які пошкодили авто активіста
Майдану під час Революції Гідності. Також звернення були
надіслані в Генпрокуратуру, Вишу раду юстиції та Вищу
кваліфікаційну комісію суддів із вимогою перевірити
правомірність судових рішень про поновлення звільнених
«беркутівців».
▪ Скерував відповідні звернення щодо перевірки львівських
суддів, які поновили на роботі правоохоронця, звільненого за
участь у ДТП в стані алкогольного і наркотичного сп’яніння.
▪ Звернувся до голови Міжвідомчої комісії з питань розгляду
матеріалів про визнання учасниками бойових дій, Міністра
внутрішніх справ, Міністра юстиції щодо надання статусу
учасника бойових дій вищому керівництву Українського Бюро
Інтерполу, яке у 2014 році пробуло в зоні АТО лише чотири дні.
▪ Скерував депутатські звернення щодо люстрації
Юрія
Шеремета (начальника управління власної безпеки Державної
фіскальної служби), оскільки він займав керівні посади у
Генпрокуратури за часів Януковича.

СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНА АКТИВНІСТЬ
▪ 5-6 вересня здійснив поїздку на Прикарпаття, під час якої
відвідав м. Калуш, Івано-Франківськ, Надвірна і Коломия.
Зустрівся із жителями області.
▪ 10 вересня зустрівся із громадою м. Житомир.
▪ Підтримав іноземних добровольців, які захищають Україну,
щодо їх прагнення отримати українське громадянства. Для
цього 11 вересня взяв участь у відповідній прес-конференції,
ініціював звернення від 34-х нардепів до Президента,
скерував звернення до Державної міграційної служби щодо
недопущення депортації таких осіб, а також до Голови
парламенту та голів профільних комітетів щодо
пришвидшення
процедури
розгляду
необхідних
законопроектів.
▪ 12 вересня провів зустріч із мешканцями м. Вінниця.
▪ 19 вересня провів зустрічі із жителями Залізничного району
м. Львів та м. Винники.
▪ 20 вересня публічно відзвітував перед громадою Львова про
10 місяців роботи у Верховній Раді.
▪ 21 вересня на конференції львівської міської організації
політичної партії "Громадський рух "Народний контроль"
мене було висунуто на посаду міського голови Львова.
▪ 27 вересня зустрівся з мешканцями мікрорайону Рясне у м.
Львів, а також у селищі Брюховичі підтримав «Забіг здоров’я»
для дітей.
▪ Підписав Декларацію відповідальності із рухом "Чесно"
щодо прозорості і публічності своїх дій під час передвиборчої
кампанії.

ПАРЛАМЕНТСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ
▪ Ініціював створення міжфракційного об’єднання “Народний контроль”, заснованого на принципах і цінностях Майдану.
▪ 4 вересня на засіданні парламенту був оголошений мій депутатський запит щодо порядку виплати військовослужбовцям коштів за
виконання бойових наказів у зоні проведення антитерористичної операції.
▪ 14 вересня як співавтор законопроекту № 2123а взяв участь у круглому столі за участі іноземних експертів щодо державного
фінансування політичних партій.
▪ 26 вересня відбулося виїзне засідання Комітету з питань запобігання і протидії корупції у м. Сєверодонецьк на тему "Основні
напрямки запобігання і протидії корупції в Луганській області".
▪ Завдяки роботі депутатів з міжфракційного об’єднання “Львівщина”, а також моїм зверненням Уряд виділив понад 1,5 млн. гривень
на погашення заборгованості підрядникам, яка виникла під час реконструкції Львівського театру ім. М. Заньковецької.
▪ Надіслав 135 депутатських звернень.
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