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Про внесення змін до Митного кодексу
України (щодо врегулювання транзиту та
тимчасового ввезення транспортних
засобів
особистого
користування).
Законопроект
дозволить
підвищити
економічну ефективність роботи митниць і
збільшити надходження до бюджету,
ліквідувавши при цьому корупційні схеми.
Про внесення змін до деяких законів
України щодо пенсійного забезпечення
осіб
начальницького
складу
Національного антикорупційного бюро
України.
Законопроект
приведе
у
відповідність пенсійне законодавство до
Закону «Про Національне антикорупційне
бюро
України»
та
дозволить
чітко
врегулювати
право
на
пенсійне
забезпечення осіб начальницького складу
НАБУ.
Про
Дисциплінарний
статут
Національного антикорупційного бюро
України.
Метою
законопроекту
є
врегулювання питань проходження служби,
застосування заохочень та дисциплінарних
стягнень до осіб начальницького складу
НАБУ.
Про внесення змін до Закону України
"Про перелік об'єктів права державної
власності,
що
не
підлягають
приватизації". Законопроект забезпечить
збереження
Державного
підприємства
«Солевиварювальний Дрогобицький завод»
у власності держави та матиме вплив на
ринок праці, оскільки передбачається
створення нових робочих місць.

ПОПРАВКИ
Подано понад 70 поправок і пропозицій до законопроекту
«Про Дисциплінарний статут Національної поліції
України» (№ 4670), що сприятимуть ефективному
проведенню службових розслідувань і забезпечать
дотримання прав як поліцейських, так і громадян.

ПАРЛАМЕНТСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ
▪ “Народний контроль” наполягає на голосуванні за зміни до
Конституції щодо зняття депутатської недоторканості.
▪ Група “Народного контролю” НЕ голосувала за
антисоціальний проект Держбюджету на 2017 рік і пов`язані з
ним зміни до Податкового і Бюджетного кодексів.
▪ Було оголошено мій депутатський запит щодо причин та
обґрунтованості
реорганізації
комунального
закладу
Львівської обласної ради "Самбірський протитуберкульозній
диспансер".

БОРОТЬБА ЗА РЕФОРМИ І ПРОТИДІЯ КОРУПЦІЇ
▪ Домоглися скасування Вінницькою облрадою незаконного
рішення про ліквідацію тубдиспансеру № 2. «Народний
контроль» буде продовжувати боротьбу за долю диспансеру,
аби покарати чиновників і не допустити розкрадання майна.
▪ Як один з ініціаторів мораторію на вивіз лісу-кругляку,
підтримав мітинги деревообробників та закликав Уряд та
нардепів не скасовувати мораторій в обмін на європейський
кредит.
▪ Наш Антикорупційний комітет відібрав кандидатуру до
комісії, що буде проводити аудит першого року роботи НАБУ.
Рекомендуємо Раді призначити Роберта Сторча (заступник
головного інспектора у США, це орган, що виявляє і розслідує
розтрати, шахрайства, зловживання робітників всіх
підрозділів і програм Мін’юсту США).

СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНА АКТИВНІСТЬ
▪ 11 грудня був присутній на звіті міського голови Дрогобича Т.
Кучми, обраного від “Народного контролю” та наших
депутатів місцевих рад району (Івано-Франківщина).
▪ 15 грудня відвідав м. Коростишів (Житомирська область), де
поспілкувався з громадою, а також місцевими медиками і
працівниками лісгоспу.
▪ 19 грудня прочитав лекцію для слухачів “Школи помічника
народного депутата”.
▪ Справу про вбивство нашого побратима Віталія Ващенка,
активіста
і
депутата
Кременецької
міськради
(Тернопільщина), направили до суду. Продовжуємо тримати
на контролі цю резонансну справу.
▪ Разом з нардепом С. Соболєвим виграли апеляційний суд у
нардепа С. Пашинського, яку він сам й ініціював після
оприлюднення фактів, що вказують на його можливу
причетність
до
зловживань
із
конфіскованими
«нафтопродуктами Курченка».

