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Про внесення змін до Податкового кодексу
України
(щодо
сприяння
сільськогосподарським
виробникам
які
утримують велику рогату худобу). Мета
законопроекту
забезпечення
належного
функціонування господарств, які вирощують
велику рогату худобу, збереження робочих місць й
українського села.
Про захист викривачів і розкриття інформації
про шкоду або загрозу суспільним інтересам.
Покликаний забезпечити своєчасне виявлення та
запобігання діянням, які становлять шкоду або
загрозу суспільним інтересам, в тому числі
корупційним, додержання прав та ефективного
захисту
викривачів,
утвердження
свободи
діяльності ЗМІ та захисту свободи слова.
Про внесення змін до Бюджетного кодексу
України щодо забезпечення фінансування
захисту викривачів.
Про внесення змін до Закону України "Про
загальнообов'язкове
державне
пенсійне
страхування" (щодо перерахунку пенсій). Мета
- забезпечити належний соціальний захист
пенсіонерів, що мають право на перерахунок
пенсій.
Про врегулювання діяльності Національної
комісії, що здійснює державне регулювання у
сферах енергетики та комунальних послуг.
Метою проекту є врегулювання на законодавчому
рівні у відповідності до Конституції питання
здійснення НКРЕКП державного регулювання, а
також забезпечення ефективного регулювання
діяльності суб’єктів природних монополій у сфері
енергетики.
Про внесення змін до Закону України "Про
реабілітацію жертв політичних репресій на
Україні" (щодо реабілітації дітей жертв
політичних репресій). Цілями законопроекту є
досягнення високого рівня забезпечення гарантій
прав дітей реабілітованих громадян та усунення
прогалин у чинному законодавстві.

ПАРЛАМЕНТСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

▪ “Народний Контроль” спільно з іншими партіями
демократичної опозиції виступили з вимогою прийняття
законопроектів для зниження тарифів та створення ТСК
для розслідування високопосадової корупції і офшорних
скандалів.
▪ Нардепи “Народного Контролю” відзвітувати про рік
роботи політсили у парламенті.
▪ Не підтримав прийняття законопроекту № 4370-1, що
може зруйнувати реформу державної служби, цементує
та
узурпує
призначення
очільників
місцевих
адміністрацій у Президентських руках. Щоб запобігти
цьому, разом із колегами подав відповідні поправки.
▪ Як член групи дружби із Канадою, звернувся до
канадійського парламенту з проханням підтримати
петицію про скасування туристичних віз для українців.
▪ Оголошено мої депутатські запити щодо ремонту
дороги до найбільшого на Львівщині замку у с. Старе
Село і щодо забрудненню навколишнього середовища
та річки Хомора у селищі Понінка на Хмельниччині.

СУСУПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНА АКТИВНІСТЬ

▪ Виграв суд у нардепа від “Народного Фронту” Сергія
Пашинського. Нагадаю, С. Пашинський подав до суду за
захистом честі через оприлюднення на програмі
“Шустер Live” інформації про його причетність до
зловживання із конфіскованими "нафтопродуктами
Курченка", котрі були реалізовані внаслідок брудної
оборудки за заниженим цінами фірмі його бізнеспартнера, а частина узагалі зникла, як начебто неякісний
продукт.
▪ Депутати “Народного Контролю” у місцевих радах
ініціювали рішення про мораторій на підвищення
тарифів.
▪ 13 липня спільно з громадськими активістами та
підприємцями з усієї України взяв участь у акції під
стінами Адміністрації Президента з вимогою звільнити
голову Державної фіскальної служби Романа Насірова із
займаної посади і розслідування фактів його корупційної
діяльності.
▪ Вчергове очолив рейтинг найвідповідальніших
депутатів ВРУ за версією видання “Слово і діло”.

