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Секретар Комітету з питань
запобігання і протидії корупції
Голова партії “Громадський
рух “Народний контроль”
Контакти: 044 255 34 63,
Dobrodomov.Dmytro@rada.gov.ua
Facebook: http://on.fb.me/1APcPBp
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Про внесення змін до Закону України "Про
Національну
поліцію"
(щодо
виконання
рекомендацій, які містяться у коментарях
Генерального директорату з прав людини та
верховенства права Ради Європи). Мета
проекту - узгодити реформу поліції із стандартами
ЄС і зауваженнями Ради Європи.
Про внесення змін до деяких законодавчих
актів
України
(щодо
добровільного
приєднання територіальних громад). Проекти
№ 4772 та № 4773 спростять механізм
добровільного
приєднання
територіальних
громад. Це є важливим у контексті їх фінансової
підтримки.
Про внесення змін до Бюджетного кодексу
України (щодо добровільного приєднання
територіальних громад).
Про внесення змін до Закону України "Про
громадські об'єднання" (щодо врегулювання
діяльності
всеукраїнських
громадських
об'єднань та їх місцевих осередків з статусом
юридичної
особи).
Проект
дозволить
громадським організацям мати місцеві осередки зі
статусом юридичної особи. Це забезпечить
територіальним
громадам
право
на
самоорганізацію.
Про внесення змін до Закону України "Про
охорону
дитинства"
(щодо
права
на
безкоштовну освіту дітей багатодітних сімей).
Проектом передбачено відновити безоплатне
навчання у вищих навчальних закладах для дітей
із багатодітних родин.
Про внесення змін до Закону України "Про
соціальні послуги" (щодо надання соціальних
послуг з догляду за інвалідом). Проектом
передбачено збільшити розмір виплат для батьків,
що доглядають за дітьми-інвалідами та інвалідами
з дитинства з 52 гривень до розміру прожиткового
мінімуму.

БОРОТЬБА ЗА РЕФОРМИ І ПРОТИДІЯ КОРУПЦІЇ

▪ При голосуванні за судову реформу, “Народний
контроль” відстояв такі принципові положення як-от
створення Антикорупційного суду, відкликання суддів,
чиї 30% рішень за рік були скасовані вищими судовими
інстанціями, призначення суддів на конкурсній основі,
перевірка відповідності їхнього способу життя рівню
доходів.
▪ Оголошено мої депутатські запити щодо встановлення
усіх причин та обставин, що призвели до катастрофи,
яка сталася 30 травня 2016 року на Грибовицькому
сміттєзвалищі та запит щодо розслідування причин
бездіяльності, що призвели до цієї трагедії та
законодавчого врегулювання у сміттєвпереробній галузі.
▪ 6 червня разом з парламентською робочою групою з
керівництвом Львова та області мали нараду з виїздом
на полігон по питанню вирішення техногенної
катастрофи на Грибовицькому сміттєзвалищі.
▪ Оголошено мій депутатський запит щодо належного
функціонування Центру реабілітації та допомоги дітям в
місті Городок Львівської області.
▪ На засіданні Антикорупційного комітету за моїм
зверненням заслухали ситуацію навколо полтавського
комунального підприємства “Полтавафарм”. Комітет
вирішив звернутись до Голови Полтавської ОДА і Голови
обласної ради щодо пришвидшення проведення
прозорого конкурсу на посаду директора підприємства.
▪ “Народний контроль” виступив з однозначною
підтримкою звільнення старого складу ЦВК і закликав до
прозорої і відкритої дискусії щодо відбору і призначення
нових членів. ЦВК має складатись із рівновіддалених
людей, аби не заполітизувати роботу цього органу.

СУСУПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНА АКТИВНІСТЬ
▪ Відкрились мої громадські приймальні у м. Лисичанськ
та м. Запоріжжя. Загалом приймальні діють у 15
областях. Детальніше: http://goo.gl/0rIaIB.
▪ 20 червня зустрівся з Обухівським активом "Народного
контролю" (Київська область).
▪ 30 червня взяв участь у круглому столі щодо виконання
закону про декомунізацію, який організував Комітет ВРУ
з питань правової політики і правосуддя.

