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 внесення змін до статті 62 Закону
України "Про вищу освіту" (щодо
визначення частки студентів, які мають
право
на
отримання
академічної
стипендії).
Законопроект
покликаний
повернути стипендії студентам, шляхом
визначення на рівні закону частки студентів,
які мають право на стипендію: пропонується,
щоб це було не менше ⅔ студентів, натомість
зараз ця частка встановлюється кожним ВНЗ
і складає 40-45%.
Про
внесення
змін
до
деяких
законодавчих
актів
України
(щодо
заборони торгівлі алкоголем в нічний
час). Законопроект передбачає заборону
продажу пива (в тому числі безалкогольного),
алкогольних та слабоалкогольних напоїв з 22
до 8:00 (окрім як у ресторанах). Також,
збільшення штрафів за правопорушення,
пов’язані з продажем алкогольних напоїв
протягом нічного періоду доби.

ПАРЛАМЕНТСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ
▪ Наполягаємо на розгляді законопроекту № 4812 щодо
посилення
повноважень
НАБУ
(у
частині
прослуховування і негласних слідчих дій) та № 6011 про
створення Антикорупційного суду.
▪ Було ухвалено законопроект № 4772 щодо
добровільного приєднання територіальних громад, де я
був
співавтором.
Завдяки
прийнятим
змінам
полегшиться порядок визнання громад спроможними та
громади зможуть отримати додаткове фінансування.
▪ Наполягаємо на зупиненні торгівлі з терористами та на
невідкладному ухваленні закону про окуповані
території, який чітко визначить усі аспекти відносин з
тимчасово непідконтрольними територіями.
▪ Було оголошено мої депутатські запити щодо:
розслідування кримінальних проваджень за фактом
забруднення річок Хомора та Случ, що на
Хмельниччині,
а
також
забруднення
повітря;
недопущення побудови каскаду ГЕС на річці Дністер;
відновлення роботи Винниківського міського відділення
поліції; реставрації Поморянського замку (Львівська
область); щодо зміни умов оплати праці за роботу у
гірських населених пунктах;
щодо тривалого
розслідування трагічної загибелі В'ячеслава Чорновола
та Євгена Павлова.

ПОПРАВКИ
СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНА АКТИВНІСТЬ
53361

Подав поправки до законопроекту “Про
Конституційний Суд України”, що покликані
забезпечити реальний і прозорий конкурс на
посади суддів КСУ, відкриті засади роботи
Суду, унормування оплати праці Суддів.

ДОСЯГНЕННЯ
БОРОТЬБА ЗА РЕФОРМИ І ПРОТИДІЯ
КОРУПЦІЇ
▪ За ініціативи “Народного контролю” подали подання
до
Конституційного
Суду
щодо
визнання
неконституційними зміни до Бюджетного кодексу, яким
покладається фінансування освіти і медицини на
місцеві громади. Цей закон 1789-VIII порушує 11 статей
Конституції і 2 висновки КСУ.

▪ 1-2 лютого з робочою поїздкою відвідав Рівне,
Тернопіль, Кременець та Бучач (Тернопільська обл.), де
зустрівся з місцевими громадами, підприємцями та
активістами “Народного контролю”.
▪ 27 лютого провів особистий прийом громадян на
своєму виборчому окрузі на Сихові (Львів).
▪ Завдяки спільній роботі нардепів Львівщини, Уряд
виділив 45 млн грн на завершення реконструкції
Львівського обласного перинатального центру.
▪ Разом з колегами звернулись до міського голови Києва
В. Кличка з пропозицію перейменувати в рамках
декомунізації вулицю Ванди Василевської на вулицю
імені Богдана Гаврилишина (видатний український
економіст, професор, благодійник, громадський діяч).
▪ Прочитав лекцію для Центру політичної освіти щодо
роботи Парламенту та народних депутатів, перспектив
реформ у країні.

