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Проект Закону про внесення змін до деяких законів
України щодо особливостей проходження державної
служби в органах дипломатичної служби. Проектом
передбачається приведення термінології Закону “Про
дипломатичну службу” у відповідність із новим Законом
“Про державну службу” та встановлюються особливості
проходження державної служби та дипломатичної
служби як державної служби особливого характеру в
органах дипломатичної служби.
Проект Закону про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо незастосування на
території України окремих нормативно-правових
актів комуністичного тоталітарного режиму та
місцевого
самоврядування,
що
суперечать
Конституції та загрожують унітарному устрою
України. Проект створить додаткові запобіжники від
загроз для унітарності України, ліквідує окремі залишки
тоталітарного комуністичного режиму, а також дозволить
покращити умови для реалізації права на свободу
мирних зібрань; ліквідує неконституційні радянські
правила найменування і перейменування населених
пунктів.
Проект Закону про внесення змін до Закону України
"Про статус і соціальний захист громадян, які
постраждали
внаслідок
Чорнобильської
катастрофи" щодо вдосконалення пенсійного
забезпечення учасників ліквідації наслідків аварії на
Чорнобильській АЕС та евакуйованих із зони
відчуження. Проект покликаний усунути спірні моменти
та відновити дію пільг у пенсійному забезпеченні 2 і 3
категорій учасників ліквідації наслідків аварії на
Чорнобильській АЕС та евакуйованих із зони відчуження
із врахуванням того, коли, де і скільки відпрацювала
дана особа в зоні відчуження як основна умова
призначення та розміру пенсій.
Проект Закону про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо зменшення
бар'єрів для залучення іноземних інвестицій (щодо
скасування реєстрації іноземних інвестицій та
внесення змін в правила працевлаштування та
тимчасового
проживання
іноземців).
Проект
покликаний врегулювати базові аспекти оформлення
дозволу на застосування праці іноземців та посвідки на
тимчасове проживання. Це спростить залучення
іноземних менеджерів та кваліфікованих працівників, що
необхідно на перших етапах розвитку дочірнього
підприємства. А також надати право отримувати
посвідку на тимчасове проживання іноземним
інвесторам, що дозволить їм проводити достатньо часу в
Україні для контролю над підприємством.

ПАРЛАМЕНТСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ
▪ Наполягаємо на створенні тимчасової слідчої комісії у
парламенті
для розслідування офшорного скандалу та
корупційних дій екс-урядовців.
▪ Група “Народний контроль” не підтримала “пакетне”
голосування за відставку Арсенія Яценюка, скасування
незадовільного звіту по його роботі і призначення нового
очільника Уряду. Так само не голосував за призначення нових
міністрів без конкретної програми дій та звіту.
▪ “Народний контроль” закликає демократичні сила
згуртуватись в опозицію Народної довіри.
▪ Група “Народний контроль” проти зміни Закону “Про
прокуратуру” під конкретну людину. Призначити справді
незаангажованого,
фахового
Генпрокурора
слід
за
результатами відкритого і прозорого конкурсу. Відповідні
законопроекти зареєстровані у ВРУ.

БОРОТЬБА ЗА РЕФОРМИ І ПРОТИДІЯ КОРУПЦІЇ
▪ “Народний котроль” підтримує освітян і закликає депутатів
подолати вето Президента стосовно законів про фінансування
профтехосвіти.
▪ Завдяки тиску громадських активістів домоглися реєстрації
кримінального провадження щодо незадекларованого майна
очільника Державної фіскальної служби Романа Насірова.
▪ «Народний контроль» закликає Уряд виконати першочергові
вимоги суспільства: 1. Аудит роботи попередників. 2. Розпочати
деофшоризацію. 3. Виважена співпраця з МВФ, зважаючи на
економічну ситуацію у країні. 4. Фінансування профтехосвіти. 5.
Медична реформа.
▪ Закликаємо парламентарів ратифікувати Римський Статут і
підтримати відповідні зміни до Конституції, щоб через
Міжнародний кримінальний суд домогтися покарання за
найтяжчі злочини на окупованих територіях сходу та в Криму.

СУСУПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНА АКТИВНІСТЬ
▪ Тримаю на контролі завершення реконструкції Львівського
обласного перинатального центру. Разом з колегами
звернулися до новообраного Прем’єр-міністра Володимира
Гройсмана щодо виділення необхідних коштів.
▪ Відкрито мої громадські приймальні у Рівному та
Хмельницькому. Загалом приймальні діють у 12 областях.
Детальніше: http://bit.ly/1WrSMnl.
▪ “Народний контроль” закликає не допустити укріплення
диктатури
шляхом
запровадження
кримінальної
відповідальності за наклеп, що запропонував нардеп Сергій
Пашинський.
▪ Виступив на захист свободи слова та проти переслідувань
журналіста Савіка Шустера. Подав заяву про злочин щодо
незаконного анулювання дозволу на роботу в Україні Савіку
Шустеру.

