RADA REPORT CHALLENGE
ДМИТРО
ДОБРОДОМОВ
Округ №

самовисуванець

Секретар Комітету з питань
запобігання і протидії корупції
Голова партії Громадський
рух Народний контроль
Контакти

ЗАКОНОТВОРЧА
РОБОТА

ПОДАНО
ЗАКОНОПРОЕКТІВ
5377

5427-1

5455

5456

5470

Про
правовий
статус
України
в
Співдружності
Незалежних
Держав
Проект стосується припинення участі
України в органах СНД у зв язку з
військовою агресією Росії
Про відзначення
річчя створення
Української Повстанської Армії
Про внесення змін до Закону України
Про
Національну
поліцію
щодо
свободи
мирних
зібрань
Метою
законопроекту є створення належних умов
для вільної реалізації свободи мирних
зібрань та врегулювання питання належної
роботи
Національної
поліції
щодо
забезпечення свободи мирних зібрань
Про внесення змін до Закону України
Про Національну гвардію України щодо
свободи
мирних
зібрань
Метою
законопроекту є врегулювання питання
належної роботи Національної гвардії щодо
забезпечення свободи мирних зібрань

Про внесення змін до статті
Закону
України Про деякі питання ввезення на
митну територію України та реєстрації
транспортних
засобів
щодо
вдосконалення норм Закону України
Прийняття
законопроекту
сприятиме
недопущенню ввезення на митну територію
України транспортних засобів які не
відповідають екологічним нормам та буде
усунено подвійну перевірку митницею і
органами МВС

ПОПРАВКИ
Подано понад
поправок і пропозицій до законопроекту
Про Вищу раду правосуддя №
що сприятимуть
відкритості підзвітності прозорості і незалежності роботи
цього органу

ДОСЯГНЕННЯ

ПАРЛАМЕНТСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ
▪ Народний контроль виступає за фахове обговорення
Держбюджету і пов язаних з ним законопроектів із
вилученням антисоціальних норм і забезпеченням реальних
шляхів його наповнення
▪ Було оголошено мої депутатські запити щодо перевірки
кандидатури Сергія Храпатого перед призначенням на
посаду Голови національного агентства із забезпечення
якості вищої освіти щодо фінансування реконструкції
Львівського обласного клінічного перинатального центру
щодо термінів виплати субсидії на придбання скрапленого
газу твердого та рідкого пічного побутового палива для
населення щодо осучаснення пенсійних виплат щодо
ініціативи відновлення діяльності Новоград Волинського
військового госпіталю в комплексі з реабілітаційним центром

БОРОТЬБА ЗА РЕФОРМИ І ПРОТИДІЯ КОРУПЦІЇ
▪

Конституційний суд розпочав розгляд подання від
Народного контролю і
нардепів про неконституційність
закону про партійну диктатуру №
Наполягаємо на
визнанні його неконституційним та недемократичним
▪ За моїм депутатським зверненням розпочато кримінальне
провадження за фактом корупційних поборів у київському
дитсадку
▪ Як один з ініціаторів мораторію на вивіз лісу кругляку
закликаю ні в якому разі не скасовувати його в обмін на
європейський кредит

СУСПІЛЬНО ПОЛІТИЧНА АКТИВНІСТЬ
▪ Відвідав м Олевськ Дніпро Кам янське де зустрівся з
виборцями лікарями працівниками заводів та активом партії
▪
листопада провів особистий прийом громадян на моєму
му виборчому окрузі на Сихові м Львів
▪ Домігся поновлення розслідування крим провадження
щодо незаконного анулювання дозволу на роботу журналісту
Савіку Шустеру
▪ Вчергове підняв питання фінансування реконструкції
Львівського обласного перинатального центру Прем єр
міністр і Міністр економіки пообіцяли виділити необхідні
кошти щоб запустити роботу центру вже у наступному році
▪ Наш Антикорупційний комітет провів слухання щодо
розслідування злочинів на Майдані Поставили перед
керівництвом правоохоронних органів питання перебування
на посадах осіб які причетні до кривавих подій

