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Про внесення змін до Основ законодавства
України про охорону здоров'я (щодо допуску
членів сім'ї, опікуна, піклувальника до пацієнта
у відділенні реанімації та інтенсивної терапії).
Основною метою законопроекту є створення
механізму гарантування права пацієнта на допуск
до нього членів сім’ї, опікуна чи піклувальника у
відділення реанімації та інтенсивної терапії.

ДОСЯГНЕННЯ

ПАРЛАМЕНТСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ
▪ Наполягаємо на ухваленні законопроекту про тимчасові
слідчі комісії і створенні ТСК у парламенті для розслідування
офшорного скандалу та корупційних дій екс-урядовців.
▪ Вчергове, разом з колегами по МФО “ЄвроОптимісти”,
нагадали про зобов’язання України перед Євросоюзом щодо
ратифікації Римського Статуту. Ратифікація Римського
статуту - це шанс на ефективне правосуддя, яке є
передумовою встановлення миру в Україні.
▪ Група “Народний контроль” не підтримала зміни до Закону
“Про прокуратуру” під конкретну людину. Призначити справді
незаангажованого,
фахового
Генпрокурора
слід
за
результатами відкритого і прозорого конкурсу. Тим не менше
сподіваємось на ефективну роботу очільника ГПУ.
▪ Прийняли законопроект № 3251, співавтором якого є і я.
Відтепер мито на вживані автомобілі знизиться у 9-12 разів і
автівки стануть суттєво доступнішими. Крім того, прийняття
законопроекту дозволить збільшити доходи державного
бюджету на 1,2 млрд. грн. за рахунок легалізації автомобілів,
які зараз є в митному режимі транзиту.

▪ Звернувся до ГПУ щодо необґрунтованості закриття
кримінального провадженню по крадіжці золотого батону
та інших цінностей з Межигір’я.
▪ На фоні підвищення тарифів, скерував відповідні
звернення щодо розмірів зарплат керівництва ПАТ
"Укргазвидобування",
ПАТ
"Укртрансгаз",
НАК
"Нафтогаз України" та НКРЕКП, а також поцікавився як
було проведено конкурс на посаду керівника ПАТ
«Укргазвидобування».
▪ Було оголошено мій депутатський запит щодо
правомірності та законності ліквідації диспетчерських
пунктів ЛКП «Львівелектротранс».
▪
Оголошено
мій
депутатський
запит
щодо
обґрунтованості
ліквідації
Вінницького
протитуберкульозного диспансеру № 2. Окрім того, це
питання було заслухано і на засідання Комітету ВРУ з
питань охорони здоров’я, де депутати однозначно стали
на сторону медичного колективу.
▪ Оголошено мій депутатський запит по факту незаконної
забудови Вишинського озеру у Вінниці.
▪ Підняв питання незаконного будівництва ЖК “Сонячна
Рів’єра” на Микітській-Слобідці у м. Києві.
▪ Звернувся до уповноважених органів щодо заборони
трансляції
сепаратистських
програм
одеським
телеканалом “Здоровье”.

СУСУПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНА АКТИВНІСТЬ
▪ В Острозі розпочала роботу приймальня осередку
“Народного контролю”. Загалом мої громадські
приймальні діють у 12 областях. Детальніше: http://bit.
ly/1WrSMnl.
▪ Звернувся до правоохоронних органів щодо об’
єктивного розслідування вбивства активіста “Народного
контролю”, депутата Кременецької міськради Віталія
Ващенка. Всі ознаки злочину свідчать, що це було
замовне
вбивство,
адже
Віталій
займався
розслідуваннями незаконної вирубки лісу та боровся із
свавіллям у судовій системі.
▪ 16 травня відвідав Вінницю, де зустрівся з містянами,
колективом
Вінницького
протитуберкульозного
диспансеру № 2 та відвідав територію Вишенського
озера, береги якого незаконно забудовують .
▪ 24 травня провів особистий прийом громадян у Сихові
(Львів) на своєму виборчому окрузі.
▪ 30 травня зустрівся з мешканцями Полтави та
колективами обласних закладів охорони здоров'я. Також
відкрили Полтавський осередок “Народного контроль”.

