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Про
вшанування
учасників
антитерористичної операції, які загинули
на Сході України.
Вшанування
пам’яті
загиблих
на
державному рівні є вкрай важливим
завданням. Для гідного вшанування пам’яті
загиблих воїнів на кожному черговому
пленарному засіданні ВРУ пропонується
вшановувати
пам'ять
учасників
антитерористичної операції, які загинули
напередодні у зоні АТО хвилиною мовчання
із зачитуванням прізвища імені та по
батькові, звання.
Про Державну програму підтримки і
співпраці із закордонним українством на
2016 - 2020 роки.
Метою і завданнями прийняття Постанови є
розробка і затвердження нової Державної
програми
підтримки
і
співпраці
із
закордонним українством на 2016 - 2020
роки, забезпечити відповідну нормативноправову,
інституційну,
фінансову,
інформаційну базу як основу для втілення
такої програми.
Про внесення змін до статті 99
Конституції України щодо удосконалення
конституційної функції Національного
банку
України
для
забезпечення
економічного зростання країни.
Прийняття запропонованих змін дозволить
підвищити
рівень
відповідальності,
стабільності та результативності діяльності
Національного банку України, а також
поліпшить його взаємодію з урядом.
Проведення
центральним
банком
узгодженої грошово-кредитної політики
стане ефективним інструментом виходу з
кризи
та
відновлення
економічного
зростання держави, забезпечення цінової
стабільності та, як наслідок, підвищення
добробуту громадян.

ПАРЛАМЕНТСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ
▪ Прийнято в цілому три законодавчих акти, співавторами
яких я виступив: № 3752 щодо призначення пенсії дружинам
(чоловікам) загиблих (померлих) військовослужбовців, які
зайняті доглядом за дітьми годувальника до 8-го віку та
проходять військову службу, № 4989 про відзначення 200річчя Національного університету "Львівська політехніка", №
4990 про відзначення 200-річчя Львівського торговельноекономічного університету.
▪ У першому читані прийнято законопроект № 4541, що
дозволить зменшити бар’єри для працевлаштування та
проживання іноземців, котрі інвестують в Україну.

БОРОТЬБА ЗА РЕФОРМИ І ПРОТИДІЯ КОРУПЦІЇ
▪ Група “Народний контроль” НЕ голосувала за бюджет-2017 у
першому читанні. Ухвалення документу у поданій редакції
лише посилить зубожіння в країні.
▪ Антикорупційний комітет рекомендував Раді прийняти
законопроект «Народного контролю» № 5159 (щодо
удосконалення положень у частині запобігання корупції та
недопущення
випадків
уникнення
кримінальної
відповідальності). Законопроект підтримало НАБУ і
антикорупційна прокуратура.
▪ Подав поправки до законопроекту № 3491-д “Про освіту”,
більшість з яких стосується обов’язковості викладання
українською мовою у навчальних закладах усіх рівнів.

СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНА АКТИВНІСТЬ
▪ Відвідав м. Вінниця і Хмільник, де зустрівся з мешканцями,
нашими місцевими активістами, підприємцями і лікарями.
Продовжую тримати на контролі судову справу щодо
незаконного
рішення
про
ліквідацію
Вінницького
тубдиспансеру № 2.
▪ Після мого деп. звернення одеському каналу "Здоров'я"
винесено попередження за трансляцію програм і контенту
країни-агресора.
▪ Було оголошено мої депутатські запити щодо
заарештованих коштів та майна колишніх високопосадовців
режиму Януковича; перекваліфікування Ладижинського
дитячого
будинку-інтернату
(Вінничина)
на
психоневрологічний заклад; стану розслідування вбивства
депутата Кременецької міськради, громадського активіста
Віталія Ващенка (Тернопільщина); збереження після
адміністративно-територіальної реформи центру району у м.
Надвірна (Івано-Франківщина).

