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Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України щодо встановлення галузевої
мінімальної заробітної плати та підвищення
розміру галузевої мінімальної заробітної
плати для робітників (працівників) в окремих
експортних галузях промисловості України.
Проект підвищить рівень оплати працівників у
експортних галузях економіки, посилить правовий
захист працівників на оплату праці, а також
надасть можливість збільшити надходження до
бюджетів різних рівнів.
Про внесення змін до Кримінального та
Кримінального
процесуального
кодексу
України щодо удосконалення положень у
частині запобігання корупції та недопущення
випадків
уникнення
кримінальної
відповідальності.
Проект удосконалює законодавство, дозволить
запобігти
випадкам
уникнення
осіб
від
кримінальної
відповідальності,
підвищить
ефективність
досудового
розслідування,
покращить ситуацію у сфері боротьби з корупцією.
Пропонується, зокрема, скасувати заставу для
осіб, підозрюваних у вчиненні корупційних
злочинів, довічне ув’язнення для ТОП-хабарників.
Про професійну освіту в Україні. Проект
розроблений з метою створення
умов для
відкриття нових потоків фінансування та
можливості участі в цьому процесі приватного
капіталу, підвищення престижу та зацікавленості
населення в професійній освіті.
Про визнання такими, що втратили чинність
Укази Президії Верховної Ради РРФСР "Про
перейменування районів і районних центрів
Кримської АРСР від 14 грудня 1944 року, "Про
перейменування сільських Рад і населених
пунктів Кримської області" від 21 серпня 1945
року, "Про перейменування населених пунктів
Кримської області на території Автономної
Республіки Крим" від 18 травня 1948 року.

ПАРЛАМЕНТСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ
▪ У першому читанні прийнято законопроекти № 4772 та
№ 4773, співавторами яких я є, що спростять механізм
добровільного приєднання територіальних громад.
▪ Подав пропозиції до проекту держбюджету на 2017 рік
щодо
спрямування
коштів,
передбачених
«недоліквідованим»
органам,
на
підтримку
профтехосвіти.
▪ Долучився до ініціативи “Відкритий парламент”.
Основна мета якої, забезпечити більшу прозорість
роботи Ради та залучити громадян до парламентських
процесів.

БОРОТЬБА ЗА РЕФОРМИ І ПРОТИДІЯ КОРУПЦІЇ
▪ Запобігли “законотворчим” атакам на Е-декларування.
Виступив категорично проти запровадження т.зв.
“нульового” декларування для держслужбовців, бо це
спосіб легалізувати незаконно здобуті статки.
▪ На засіданні нашого Антикорупційного комітету
підтримали двох чесних суддів С. Бондаренка і Л.
Гольник, що заявили про корупцію і тиск у своїх судах.

СУСУПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНА АКТИВНІСТЬ
▪ Було оголошено мої депутатські запити щодо надання
субвенції
на
розвиток
соціально-економічної
інфраструктури для міста Винники Львівської області;
щодо забезпечення належного фінансування та
функціонування Львівської обласної дитячої лікарні
"ОХМАТДИТ"; щодо необхідності виділення коштів для
завершення реконструкції Львівського обласного
клінічного перинатального центру; щодо термінів
відкриття трамвайної лінії на житловий масив Сихів у
місті Львові.
▪ Давав свідчення у справі по розшуку “золотого батону”
та інших цінностей з Межигір’я.
▪ Домігся відкриття кримінального провадження по факту
забруднення повітря у Понінці (Хмельниччина) внаслідок
роботи картонно-паперової фабрики.
▪ Продовжую тримати на контролі судову справу щодо
незаконного рішення про ліквідацію Вінницького
тубдиспансеру № 2.
▪ Зустрівся з керівниками обласних осередків
«Народного контролю» для обговорення політичної
ситуації і презентації подальшого плану дій.

