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

ДОСЯГНЕННЯ
БОРОТЬБА ЗА РЕФОРМИ І ПРОТИДІЯ
КОРУПЦІЇ

СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНА АКТИВНІСТЬ

▪ Виступив з ініціативою заслухати звіт про роботу
НАЗК на Антикорупційному комітеті ВРУ, зокрема і
щодо провалу перевірки декларацій та неналежної
роботи Реєстру.
▪ Вимагаємо продовження мораторію на продаж
сільськогосподарських земель щонайменше на 5
років.
Дозвіл
на
продаж
земель
сільськогосподарського призначення призведе до
остаточного зубожіння селян.
▪ “Народний контроль” виступ за скасування
абонплати за газ, розпуск НКРЕКП та повернення
обленерго в державну власність.
▪ Домоглися оголошення прозорого конкурсу на
аудитора НАБУ від Парламенту, не допустивши
“протягнення”
кандидатур
без
публічного
заслуховування.
▪ Очолив робочу групу по дослідженню фактів
можливих зловживань та корупції на підприємствахучасниках ДК «Укроборонпрому». Провели перше
засідання, де заслухали як представників Концерну,
так і підприємств.
▪ “Народний контроль” не підтримав закон “Про
ринок електричної енергії”, що лобіює інтереси
окремих олігархів і призведе до чергового
підвищення цін на електроенергію для простих
українців.

▪ Завдяки моєму запиту було виділено кошти на
реконструкцію Поморянського замку на Львівщині.
▪ За ініціативи “Народного контролю” було підписано
Меморандум про утилізацію львівського сміття
упродовж двох років на полігонах ТПВ Львівщини з
19-ма мерами міст області.
▪ 24 квітня провів особистий прийом громадян на
моєму 115 виборчому окрузі на Сихові у м. Львів. За
підсумками прийому були надіслані депутатські
звернення, аби вирішити питання мешканців.
▪ 27 квітня “Народний контроль” долучився до акції
протесту незалежних профспілок. Підтримали
вимоги
протестувальників,
зокрема
щодо
неприпустимості прийняття нового Трудового
кодексу. Адже він знищує наявні гарантії та
запроваджує просто рабські умови для найнятих
працівників.
▪ Дізнавшись з відповіді на моє звернення, що у
прокуратурі Київської області відсутні провадження
щодо розшуку зниклих цінностей з Межигір’я,
звернувся до правоохоронців з вимогою розпочати
розшук цих цінностей, які у 2014 році по ТБ бачила
уся країна.
▪ Тримаю на контролі питання затримання у Львові
на хабарі заступника начальника Сихівського
райвідділу поліції.

ПАРЛАМЕНТСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ
▪ Було прийнято законопроект № 2406, що ініціював член «Народного контролю» Андрій Антонищак щодо
покращення соцзахисту військових, зокрема щодо збільшення одноразової допомоги сім’ям загиблих
військовослужбовців з 609 тисяч гривень до 913,5 тис. грн.
▪ Було оголошено мої депутатські запити по чотирьом темам: щодо належного фінансування Державного
природознавчого музею Національної академії наук України (м. Львів), щодо збереження та належного
утримання Мистецького музею імені Леся Курбаса (м. Самбір, Львівська область), щодо передачі під'їзної
дороги в с. Грабів, Рівненського району, Рівненської області у комунальну власність, щодо можливих порушень
екологічного законодавства внаслідок будівництва в межах прибережної смуги річки Дніпро у місті Дніпро.
Prepared by VoxUkraine.org

2015

