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Проект Закону про внесення змін до Закону
України
"Про
прокуратуру"
(щодо
особливостей
функціонування
Кваліфікаційно-дисциплінарної
комісії
прокурорів протягом перехідного періоду).
Метою Проекту Закону є встановлення на
перехідний період реформування органів
прокуратури положень, які б виступили
додатковими гарантіями проведення прозорих
конкурсних процедур призначення прокурорів
на посади та усунення корупційних ризиків у
цьому процесі. Це призведе до підвищення
ефективності і професіоналізму у роботі органів
прокуратури, а також до зростання до неї довіри
з боку суспільства.
Проект Закону про внесення змін та
доповнень
до
Закону
України
"Про
адміністративні послуги" щодо покращення
умов надання адміністративних послуг.
Законопроект розроблено з метою покращення
умов
надання
адміністративних
послуг
фізичним та юридичним особам завдяки
розширенню
кола
суб’єктів
надання
адміністративних послуг, створенню правових
та
фінансових
механізмів
їх
взаємної
конкуренції за право обслуговування суб’єктів
звернень,
запровадження
принципу
екстериторіальності у наданні адміністративних
послуг, електронних форм їх надання,
забезпечення відкритості інформаційних систем
суб’єктів надання адміністративних послуг,
подолання
корупції
при
наданні
адміністративних послуг.

ДОСЯГНЕННЯ
ПАРЛАМЕНТСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ
▪ Разом з колегами з “Народного Контролю” звернулись до
Конституційного
суду
з
поданням
про
визнання
неконституційним закон “про партійну диктатуру” (№ 1006VIII), який звужує виборче право та легалізовує політичну
корупцію.

ПАРЛАМЕНТСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ
▪
Вимагаємо
врегулювання
питання
фінансування
профтехучилищ: 18.03.2016 року з трибуни ВРУ був оголошений
мій депутатський запит щодо конкретних напрямків
використання виділених Урядом 500 млн. грн. на фінансування
закладів профтехосвіти. Звернулись із позовом до Вищого
адміністративного суду на бездіяльність Голови ВРУ, який мав
підписати та офіційно оприлюднити Закон про державне
фінансування профтехучилищ.

БОРОТЬБА ЗА РЕФОРМИ І ПРОТИДІЯ КОРУПЦІЇ
▪ Завдяки тиску депутатів та резонансу у ЗМІ кіпрська компаніяорендар уперше за останні 10 років виплатила Україні 715 тис.
дол. за користування українськими риболовецькими суднами.
Мова іде про оборудку по оренді двох державних
риболовецьких кораблі вартістю у 15 млн. доларів.
▪ За моїм деп. зверненням розпочато крим. провадження щодо
бездіяльності чиновників Мінсоцполітики, яка призвела до
незабезпечення бійців АТО протезуванням закордоном.
▪ Домоглися обовʼязкового електронного декларування майна
чиновників та їхніх родичів вже у цьому році.
▪ За моїм деп. зверненням розпочато крим. провадження через
участь у корупційних схемах при закупівлі автівок посадовцями
ПАТ “Укртрансгаз”.
▪ Закликаю ВРУ не голосувати за злочинну ініціативу Уряду про
скасування мораторію на експорт лісу-кругляка, ініціатором
якого я виступив рік назад.

СУСУПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНА АКТИВНІСТЬ
▪ “Народний Контроль” приніс у парламент підписи громадян за
відставку Уряду. Свої підписи за відставку Кабміну на чолі з
Яценюком поставили понад 355 тисяч громадян. Другий рік ми є
свідками імітації урядових реформ.
▪ Відкрито мої громадські приймальні у Івано-Франківську,
Луцьку, Тернополі, Дніпропетровську, Рівному, Чернівцях,
Херсоні, Черкасах, Вінниці і Житомирі.
▪ За результати моніторингу діяльності парламентарів від
інтернет-ресурсу
"Слово
і
діло"
очолив
рейтинг
найвідповідальніших нардепів. Рівень виконання моїх обіцянок
становить 69%.
▪ Разом з нардепами і громадськими активістами 28 березня
вийшли на мітинг за обрання нового незалежного Генпрокурора
за конкурсом і належної роботи усієї структури ГПУ.
▪ Разом з депутати МФО «ЄвроОптимісти» зустрілися з 66-ою
очільницею Державного департаменту США Кондолізою Райс
щодо питань геополітичних тенденцій.
▪ Відвідав презентацію нової системи прозорих електронних
закупівель, захищену від сторонніх втручань, котру розробили і
експерти фонду "Innovation and development foundation",
засновником якого є Гіоргі Вашадзе.

