RADA REPORT CHALLENGE
ДМИТРО
ДОБРОДОМОВ
Округ №

самовисуванець

Секретар Комітету з питань
запобігання і протидії
корупції
Контакти

ДОСЯГНЕННЯ
ЗАКОНОТВОРЧА
РОБОТА
ПОДАНО ЗАКОНОПРОЕКТІВ

3247

3251

3301

Проект Закону про внесення змін до Закону
України Про теплопостачання щодо вибору
способу розрахунку за спожиту теплову енергію
Мета проекту надати споживачам теплової енергії
право вибору способу розрахунку за спожиту
теплову енергію за одноставковим чи двоставковим
тарифом зобов язавши при цьому теплогенеруючі
теплотранспортні та теплопостачальні організації
забезпечити таке право
Проект Закону про внесення змін до підрозділу
розділу ХХ Перехідні положення Податкового
кодексу України щодо стимулювання розвитку
ринку
вживаних
транспортних
засобів
Прийняття проекту позитивно вплине на розвиток
автомобільного ринку та дасть змогу громадянам
легалізувати свої придбані автомобілі що зараз
перебувають в митному режимі транзиту Вартість
автомобіля стане доступнішою окрім того протягом
року дозволить збільшити доходи державного
бюджету на
млрд грн
Проект Закону про внесення змін до Закону
України Про Державний бюджет України на
рік щодо державної підтримки вугільної
галузі Метою проекту є забезпечення своєчасної та
стовідсоткової
виплати
заробітної
плати
працівникам державних вугледобувних підприємств
та забезпечення видобутку вугілля шляхом
державної підтримки будівництва вугле
та
торфодобувних підприємств а також технічного
переоснащення зазначених підприємств

ПОДАНО ПОПРАВОК

3040

Проект Закону Про Національне агентство
України з питань виявлення розшуку та
управління
активами
одержаними
від
корупційних та інших злочинів
Поправки
покликані забезпечити прозоре функціонування
цього органу і усунути корупційні ризики

ПАРЛАМЕНТСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ
▪ жовтня парламент прийняв в цілому законопроект про
державне фінансування політичних партій №
а
співавтором якого я є
▪
жовтня у Верховній Раді України оголосили про
створення міжфракційного об єднання
Народний
контроль яке я очолив
▪ За моєї ініціативи Антикорупційний Комітет звернувся до
Голови парламенту щодо проведення публічного і
відкритого конкурсу на заміщення посади Керівника
апарату ВРУ
▪ Надіслав
депутатських звернень та на засідання
парламенту був оголошений мій депутатський запит щодо
нарахування
та
виплати
пенсій
колишнім
високопосадовцям і представникам режиму Януковича

БОРОТЬБА ЗА РЕФОРМИ І ПРОТИДІЯ
КОРУПЦІЇ
▪ Вимагаю у правоохоронців перевірити законність ухвали
Печерського райсуду у Києві який зняв арешт із так званих
нафтопродуктів Курченка
▪ Відправив депутатські звернення до Міністерства оборони
та ГПУ щодо захоплення олігархом Петром Димінським
га земель на Яворівському полігоні
▪ Завдяки моєму запиту не вдалося зам яти гучний
скандал у Обласній стоматологічній поліклініці у Білій
Церкві Головного лікаря Георгія Романова який упродовж
років використовував приміщення і ресурси поліклініки для
приватної практики звільнили із посади

СУСУПІЛЬНО ПОЛІТИЧНА АКТИВНІСТЬ
▪ Протягом місяця зустрівся з громадою міст Стрий
Дрогобич Трускавець Червоноград Сокаль Кіровоград
Дніпропетровськ Дніпроздержинськ Луцьк
▪ Взяв участь у передачі метрового прапора Небесної
сотні Музею Національно визвольної боротьби у Львові
▪ Провів зустрічей із мешканцями різних районів м Львів
▪ Як кандидат на посаду міського голови Львова підписав
Декларацію відповідальності перед виборцями ініційовану
ГР ЧЕСНО та ГО Активна Громада
Підписав
Велосипедну декларацію Національної громадської
кампанії Я за велосипед а також Меморандум про
співпрацю з коаліцією громадських організацій Прозорі
ради
▪
жовтня взяв участь у публічних дебатах кандидатів на
посаду мера Львова
▪ У рамках виконання Декларації відповідальності перед
виборцями опублікував проміжний і остаточний
фінансовий звіт по виборчій кампанії
▪ В межах кампанії руху Чесно Стеж за грошима взяв
участь у форумі присвяченого державного фінансування
політичних партій
▪

