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

ЗАКОНОТВОРЧА
РОБОТА
ПОДАНО ЗАКОНОПРОЕКТІВ
6190

ДОСЯГНЕННЯ

2

Про
внесення
змін
до
деяких
законодавчих
актів
України
щодо
встановлення
мінімальних
розмірів
ставок (окладів) заробітної плати та
підвищення розміру заробітної плати на
підприємствах, які реалізують більше 50
відсотків виробленої ними продукції,
товарів, робіт, послуг за межі митної
території
України
(експорт).
У
законопроекті йдеться про справедливу
оплату праці та встановлення мінімальної
галузевої зарплати на експортоутворюючих
підприємствах.

БОРОТЬБА ЗА РЕФОРМИ І ПРОТИДІЯ КОРУПЦІЇ
▪ Наполягаємо на прозорому призначенні аудитора НАБУ
від Парламенту на конкурсних засадах.
▪ Разом з колегами звернулись до Уряду щодо звільнення з
посади очільника ДФС Р. Насірова (оскільки він має інше
громадянство) та призначення нового керівника на
публічному конкурсі.
▪ Завдяки моєму зверненню Мінінфраструктури проведе
аудит роботи КП “Морська пошукова-рятувальна служба”,
яке взяло у лізинг авто, хоча придбати їх у власність було б
удвічі дешевше.
▪ Ініціював на засіданні Антикорупційного комітету ВРУ
заслуховування звіту по роботі НАЗК та відповідальності за
роботу реєстру декларацій.

ПАРЛАМЕНТСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ
6202

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.

ПОПРАВКИ

5610

6172

Подав поправки до законопроекту “Про
внесення
змін
до
Кримінального
процесуального кодексу України (щодо
удосконалення механізмів забезпечення
завдань кримінального провадження)”,
щоб забезпечити баланс між слідством та
підозрюваним. Завдяки цим поправкам
вдалося зняти такі небезпечні норми як
продовження строку тримання під вартою до
18 місяців та строку розслідування до 18
місяців, оголошення повісток через ЗМІ,
відтермінування діяльності ДБР, а також
укладення угод про вину з терористами.
Подав поправки до законопроекту “Про
внесення зміни до статті 3 Закону України
"Про запобігання корупції”. Поправки
покликані з одного боку забезпечити захист
прав наших військових, а з іншого - не
послабити антикорупційне законодавство.

▪ Оголошено мої депутатські запити щодо забезпечення
житлом простих львів'ян (просування житлової черги у м.
Львів), щодо реконструкції експонатів музею під відкритим
небом "Шевченківський гай", що у м. Львів, щодо можливих
махінацій із пільговим харчуванням для учнів молодших
класів у Володимирецькому районі Рівненської області,
щодо виділення коштів на ремонт Львівської дитячої лікарні
“ОХМАДИТ”, щодо державної підтримки ІІ Всеукраїнського
конкурсу юних музикантів "Франкове підгір'я".
▪ Профільний правоохоронний Комітет рекомендував
Парламенту ухвалити розроблені спільно з колегами
законопроекти № 5700 та № 5701 про жетони для поліції і
Нацгвардії.

СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНА АКТИВНІСТЬ
▪ 6 березня був з робочою поїздкою у м. Чернівці, де
зустрівся зі студентами Чернівецького університету,
представниками малого і середнього бізнесу, активістами
“Народного контролю”.
▪ 15 березня разом з незалежними профспілками,
ветеранами АТО, студентами та представниками малого
бізнесу, активістами “Народного контролю” з різних
куточків України провели попереджувальну акцію щодо
ухвалення
першочергових
для
українців
законів:
встановлення мінімальної галузевої зарплати, посилення
відповідальності
для
корупціонерів,
реформа
профтехосвіти, економічна блокада терористів, скасування
депутатської недоторканості тощо.
▪ Вимагаємо не допустити побудови каскаду ГЕС на
Дністрі. З відповідними зверненнями “Народний контроль”
звернувся до Кабміну.

