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Проект Закону про гарантії свободи мирних
зібрань в Україні Метою законопроекту є
створення умов для вільної реалізації свободи
мирних зібрань в Україні у відповідності до вимог
Конституції України та міжнародних стандартів
Законопроект у разі його прийняття може почати
змінювати негативну практику неправосудних
судових заборон мирних зібрань а також практику
незаконних силових розгонів та незаконних
затримань учасників мирних зібрань почати
переорієнтовувати органи державної влади і
органи місцевого самоврядування на повагу до
свободи мирних зібрань та сприяння у її реалізації
Проект
Закону
про
державний
фонд
гуманітарного
розвитку
України
Метою
законопроекту є сприяння розвитку гуманітарної
сфери держави шляхом створення правових
передумов для заснування Державного фонду
гуманітарного
розвитку
України
що
забезпечуватиме
реалізацію
державних
та
громадських соціальних культурних і гуманітарних
проектів ініціатив та здійснення ним діяльності
Проект Закону про внесення змін до
Бюджетного кодексу України щодо фінансової
підтримки на здійснення заходів гуманітарного
розвитку України

ДОСЯГЕННЯ
ПАРЛАМЕНТСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ
▪ Вимагаю повноцінного звіту Уряду про рік своєї
роботи Цей рік засвідчив повну неспроможність
виконавчої влади забезпечити виконання реформ і
боротьбу з корупцією тому Народний контроль
наполягає на відставці Кабміну
▪ Як член міжфракційного об єднання ЄвроОптимісти
публічно прозвітували про свою річну роботу
▪ Засудили ганебне всупереч регламенту ухвалення у
першому читанні законопроекту №
про
відкликання
місцевих
депутатів
партіями
У
демократичній країні право відкликати депутата треба
надавати виборцям а не партійним босам
▪ Виступив проти прийняття законопроекту про
легалізацію азартних ігор натомість разом з колегами
зареєстрували законопроект про розвиток гуманітарної
сфери №
▪ Не голосував за антисоціальний і лобістський проект
Державного бюджету який не пройшов належної
процедури прийняття
▪ На засіданні парламенту було оголошено мої
депутатські запити щодо порушення посадовцями МОЗ
температурного
режиму
зберігання
вакцини
поліомієліту щодо порушення строків розгляду
конституційного провадження у справі про визнання
Закону України Про всеукраїнський референдум
неконституційним щодо належного розслідування
кримінального провадження відносно Генерального
директора Концерну радіомовлення радіозв язку та
телебачення В Іщука
▪ Надіслав депутатських звернень

ДОСЯГЕННЯ
СУСУПІЛЬНО ПОЛІТИЧНА АКТИВНІСТЬ
БОРОТЬБА ЗА РЕФОРМИ І ПРОТИДІЯ КОРУПЦІЇ
▪ Провів депутатське розслідування щодо
перельоту
Голови ДФС Р Насірова а також його не задекларованої
нерухомості Вимагаю від правоохоронних органів і Уряду дати
належну оцінку діям цього чиновника а не прикриватись
недолугими висновками службового розслідування
▪ Разом з колегами домоглися належного фінансування
ключових антикорупційних органів окремим рядком видатків
Національне
антикорупційне
бюро
Спеціалізована
антикорупційна
прокуратура
Національне
агенство
запобігання корупції

▪ Відвідав круглий стіл Одеський пакет реформ де
презентували
стратегію
дерегуляція
дебюрократизація демонополізація децентралізація і
деконцентрація
▪ Як свідок дав свідчення у Генпрокуратурі у справі
нардепа В Парасюка і В Пісного
▪ Відвідав презентацію початку будівництва нового
сервісного центру надання адмін послуг у Київській
області
▪ Взяв участь у підготовці і виступив як спікер на
Антикорупційному форумі у Києві Презентував
Антикорупційний план Народного котролю який наші
місцеві депутати вже втілюють на місцях

