RADA REPORT CHALLENGE
ДМИТРО
ДОБРОДОМОВ
Округ №

самовисуванець

Секретар Комітету з питань
запобігання і протидії
корупції
Контакти

ЗАКОНОТВОРЧА
РОБОТА

ДОСЯГЕННЯ
ПАРЛАМЕНТСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

ПОДАНО ЗАКОНОПРОЕКТІВ

3474

Проект Закону про внесення змін до Закону
України Про професійні спілки їх права та
гарантії
діяльності
щодо
діяльності
студентських
профспілок
Законопроект
спрямований на забезпечення прав студентства У
керуючі
органи
студентської
профспілки
забороняється обирати не студентів Профспілки
мають щорічно публікувати фінансову звітність

ПОДАНО ПОПРАВОК

3040

3106

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
Профільним Комітетом враховано усі мої поправки
Проект Закону про внесення змін до деяких
законів України щодо особливостей державної
реєстрації органів місцевого самоврядування як
юридичних осіб Поправки покликані забезпечити
дотримання одного з основних принципів об
єднання громад задекларованого в законі
принципу добровільності і відповідне фінансування
таких громад

ДОСЯГЕННЯ

СУСУПІЛЬНО ПОЛІТИЧНА АКТИВНІСТЬ
▪ Разом з колегами по парламенту домоглися закриття кафе
у приміщенні Будинку профспілок що на Майдані
Незалежності у Києві Адже розважальному закладу не місце
там де під час Революції Гідності загинули люди

▪
листопада Верховна Рада ухвалила у першому читанні
законопроект №
який передбачає прозорі та чіткі
норми розміру штрафів Антимонопольного комітету
України для підприємств та співавтором якого я є
▪ Одним з перших поставив свій підпис під проектом
постанови про висловлення недовіри Уряду
▪ На засіданні парламенту було оголошено мої депутатські
запити
щодо
осучаснення
пенсій
затягування
розслідування кримінального провадження непроведення
Генпрокуратурою належної люстраційної перевірки Юрія
Шеремета розкрадання державних коштів при утеплені
шкіл на Буковині належного розслідування ДТП за участі
генерал полковника міліції Подоляки електрифікації села
на Рівненщині де років немає світла
▪ Надіслав депутатських звернень

БОРОТЬБА ЗА РЕФОРМИ І ПРОТИДІЯ
КОРУПЦІЇ
▪ Скерував звернення до Міністра аграрної політики і
продовольства щодо проведення прозорого і публічного
конкурсу на заміщення посади директора ДП Укрспирт
▪ Підтримав заяву про вчинення корупційного
правопорушення Прем єр міністром до Національного
антикорупційного бюро України щодо невиконання Закону
про заборону вивезення з України необробленої деревини
та потуранню корупції у лісовій галузі
▪ Тримаю на контролі справу щодо покарання екс Ректора
Податкової академії хабарника Петра Мельника На
початку
листопада
Апеляційний
суд
скасував
виправдальний вирок та повернув справу на новий розгляд
а вже
листопада ГПУ закінчило досудове розслідування
після ознайомлення сторони захисту обвинувальний акт
скерують до суду
▪ Підняв питання нарахування та виплати пенсій колишнім
високопосадовцям і представникам режиму Януковича
Наполягаю на проведенні розслідування по цьому факту
▪ Разом з колегами по Комітету скерували заяву про
вчинення злочину посадовцями Міністерства оборони які
через корупційні оборудки призведи до втрати
млн
грн з Державного бюджету
▪ Після ігнорування засідання нашого комітету Міністром
внутрішніх справ і очільницею Національної поліції
приєднався до акції громадських активістів по відставці
Василя Паскала з посади першого заступника глави
Нацполіліції Домоглися звільнення одіозного чиновника із
посади

