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Проект Закону “Про внесення змін до Закону
України “Про пенсійне забезпечення осіб,
звільнених з військової служби, та деяких
інших осіб” (щодо призначення пенсії дружинам
(чоловікам)
загиблих
(померлих)
військовослужбовців, які зайняті доглядом за
дітьми годувальника до 8-го віку та проходять
військову службу)”.
Прийняття
цього
проекту
забезпечить
встановлення соціальної справедливості, а саме
на рівні з дружинами/чоловіками загиблих
військовослужбовців, які працюють, будуть мати
право на пенсію в разі втрати годувальника і ті, які
проходять військову службу та доглядають дітей 8го віку.

ДОСЯГНЕННЯ
ПАРЛАМЕНТСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ
▪ На засіданні Комітету 27 січня було затверджено звіт про
підсумки роботи Комітету з питань запобігання і протидії
корупції за III сесію (вересень 2015 - січень 2016 року). За цей
період ми провели 25 засідань Комітету, в тому числі одне
виїзне до Сєвєродонецька Луганської області. Ми підготували
501 експертний висновок щодо законопроектів, серед яких 91
визнані такими, що містять корупціоногенні фактори. Звіт
опубліковано на сайті Комітету - bit.ly/1Pl6N0t.
▪ Як Голова міжфракційного об’єднання “Народний контроль”
та член “ЄвроОптимістів” виступили проти ухвалення
законопроекту № 3700, який встановлює партійну диктатуру і
порушує Конституцію: дозволяється керівникам партій вже
після виборів «тасувати» кандидатів у списку та в ручному
режимі вирішувати, хто пройде у Парламент.
▪ Оголошено мої депутатські запити щодо виділення коштів у
2016 році для завершення реконструкції Львівського обласного
клінічного перинатального центру, щодо негайного реагування
на техногенну катастрофу, яка сталася 12 січня, а саме вилив
води із вмістом кислих гудронів із Грибовицького
сміттєзвалища, щодо причин чотирьохмісячної затримки у
видачі студентських квитків студентам КНУ ім. Т. Шевченка.
▪ Надіслано 38 депутатських звернень.

БОРОТЬБА ЗА РЕФОРМИ І ПРОТИДІЯ
КОРУПЦІЇ
▪ Слідкую за справою по виплаті пенсій Януковичу і
Азарову.
Адже
відповіді
Пенсійного
фонду,
Генпрокуратури і судові ухвали суперечать одна одній.
Вимагаю припинення нарахування цим злочинцям
коштів з держбюджету.
▪ Виступив проти ухвалення президентського проекту
змін до Конституції у частині правосуддя, яка носить
виключно декоративний характер. Якщо не відбудеться
повноцінна судова реформа, всі інші ініціативи – у тому
числі антикорупційні – просто втратять свій сенс.
Натомість разом з іншими депутатами збираємо
підписи для реєстрації іншого варіанту реформи, що
передбачає, зокрема, звільнення всіх суддів і їх
конкурсний набір.
▪ Наполягаю на запровадженні електронного
декларування майна чиновників вже у цьому році. Наш
Комітет рекомендував прийняти в цілому відповідний
законопроект № 3755. Зараз декларації – це звичайні
папірці, за брехню, в яких чиновник піддається хіба
публічному осуду. За нової системи – це буде реально
дієвий антикорупційний інструмент.
▪ Підняв питання цільового використання коштів з
акцизу за бензин, які мають іти на ремонт доріг.
Натомість за кошти від акцизу Уряд перекриває власні
помилки та латає діри в “Нафтогазі” і Пенсійному
фонді. Зокрема, торік таким чином зникли 15 мільярдів
гривень. Для усунення цього пропоную якнайшвидше
ухвалити законопроекти № 2724 та 2725 про створення
Державного дорожнього фонду.

СУСУПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНА АКТИВНІСТЬ
▪ Взяв участь у підготовці і виступив як спікер на ІІІ
Антикорупційному форумі у Харкові 18 січня.
▪ За підсумками Антикорупційного форуму у Харкові
партія “Народний Контроль” оголосила мобілізацію до
лав Антикорупційної гвардії, аби якомога більше
громадян включилися у антикорупційну боротьбу на
місцях. Ми ініціюємо національну інформаційну
кампанію, щоб навчити людей як писати скарги та
позовні заяви, якщо їх права порушили корупціонери.
▪ 24-25 січня взяв участь у міжнародному форумі
“Україна - Європа” (м. Лодзь, Польща). Зокрема
намагався донести до європейських колег реальну
ситуацію в Україні і спростувати провокаційні заяви ексрегіоналки Ірини Бережної, що виступала на одній з
панелей форуму.

