RADA REPORT CHALLENGE
ДМИТРО
ДОБРОДОМОВ
Округ № 115, самовисуванець

Секретар Комітету з питань
запобігання і протидії корупції
Голова партії “Громадський
рух “Народний контроль”
Контакти: 044 255 34 63,
Dobrodomov.Dmytro@rada.gov.ua
Facebook: http://on.fb.me/1APcPBp
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Про
державну
мову.
Законопроект
забезпечить затвердженню української мови
як державної на всій території України у всіх
сферах суспільного життя.
Про внесення змін до Закону України "Про
Національну поліцію" (щодо ідентифікації
поліцейських). Ціллю прийняття проекту
Закону
є
удосконалення
системи
персональної ідентифікації поліцейських.
Така система дозволить громадянам легко
запам’ятовувати дані поліцейського у разі
можливих неправомірних дій з його боку, що
сприятиме
ефективному
проведенню
службових розслідувань за такими фактами.
Реалізація норм законопроекту сприятиме
лібералізації
законодавства
та
інтеграційному поступу України до ЄС.
Про внесення змін до Закону України "Про
Національну гвардію" (щодо ідентифікації
військовослужбовців
Національної
гвардії України під час виконання ними
завдань із охорони громадського порядку
та забезпечення громадської безпеки).
Ціллю прийняття проекту Закону є створення
системи
персональної
ідентифікації
військовослужбовців Нацгвардії, які залучені
до
виконання
завдань
із
охорони
громадського порядку та забезпечення
громадської
безпеки.
Законопроект
дозволить підвищити довіру до Нацгвардії і
зменшить кількість зловживань.
Про
внесення
змін
до
чинного
законодавства
України
щодо
вдосконалення механізму встановлення
протипоказань
для
повноцінного
виконання
своїх
функціональних
обов'язків особами, які займають або
претендують
на
посади,
що
передбачають зайняття відповідального
або
особливо
відповідального
становища, а також посад з підвищеним
корупційним ризиком.

ПАРЛАМЕНТСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ
▪ Наполягаємо на винесенні на розгляд Парламенту
законопроекту
щодо
скасування
депутатської
недоторканості.
▪ Спільно з колегами звернулись до Спікера Верховної
Ради та Регламентного комітету щодо систематичних
порушень Регламенту, відсутність депутатів на
пленарних засіданнях та кнопкодавства. Закликали
Спікера винести на розгляд законопроекти, які покликані
забезпечити дотримання депутатами вимог Регламенту
і парламентської етики.

БОРОТЬБА ЗА РЕФОРМИ І ПРОТИДІЯ
КОРУПЦІЇ
▪ Наполягаємо на проведенні аудиту першого року
роботи НАБУ (як це передбачено у законі) фаховими
аудиторами. Наш профільний Антикорупційний комітет
вже рекомендував від Ради призначити Роберта Сторча
(заступника головного інспектора у США, людину, яка
проводить аудит ФБР). Однак відповідна постанова і
досі не винесена на розгляд.
▪ Наполягаємо на розгляді законопроекту № 4812 щодо
посилення
повноважень
НАБУ
(у
частині
прослуховування і негласних слідчих дій) та створені
Антикорупційних судів.
▪ Разом з колегами звернулись до Президента щодо
виконання його передвиборчих обіцянок по проведенню
політичної реформи: вибори до Парламенту за
відкритими списками, зняття недоторканості, нове
законодавство про референдум, закон про імпічмент
Президента, розділення влади і бізнесу.

СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНА АКТИВНІСТЬ
▪ 22 січня був з робочою поїздкою у Турці, Старому
Самборі і Самборі (Львівська область), де зустрівся з
місцевими громадами та активістами “Народного
контролю”.
▪ 27-28 січня на запрошення організаторів відвідав 10-й
ювілейний Форум “Європа-Україна” у Жешуві, Польща.
Взяв участь у дискусії про прозорість роботи медіа і
вплив влади та олігархів на свободу слова.

