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Про внесення змін до Закону України "Про
військовий обов'язок і військову службу"
(щодо військової служби осіб, які
отримали поранення, контузії, травми або
каліцтво).
Законопроект
дозволяє
військовослужбовцям, визнаним рішеннями
військово-лікарських комісій непридатними
за станом здоров’я до військової служби,
проходити військову службу на посадах, які
не передбачають відповідних фізичних
навантажень.
Про внесення змін до Кодексу України про
адміністративні правопорушення щодо
спрощення порядку розгляду справ про
вчинення ДТП, у разі визнання особою,
щодо якої складено протокол, своєї вини.
Законопроект
дозволить
спростити
процедуру розгляду справ про ДТП,
розвантажить суди та зменшить вдвічі
витрати громадян.

ДОСЯГНЕННЯ
БОРОТЬБА ЗА РЕФОРМИ І ПРОТИДІЯ КОРУПЦІЇ
▪ За результатом мого депутатського звернення Вінницьку
міську раду Державна регуляторна служба зобов’язала
переглянути рішення про затвердження місцевих податків
та нормативної грошової оцінки землі, які були прийняті з
порушенням законодавства.
▪ “Народний контроль” виступає проти запропонованої
Урядом концепції пенсійної реформи, яка не була
обговорена ні з суспільством, ні з Парламентом.
▪ В рамках робочої групи по дослідженню фактів можливих
зловживань та корупції на підприємствах-учасниках ДК
«Укроборонпрому» (в якій я головую) провели два
засідання, де розбирались із роботою Концерну та ВАТ
“Меридіан ім. С.П. Корольова”.
▪ Тримаємо під контролем розслідування справи
львівської комунальної "афери століття", внаслідок якої з
власності громади міста вибуло 40 об’єктів нерухомості на
мільйони гривень.

ПАРЛАМЕНТСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ
▪ Направив звернення до посольств США, Канади,
Великої Британії та Ізраїлю з проханням надати
інформацію щодо подвійного громадянства наших
чиновників. Аналогічні листи надіслав і на СБУ, Мін’юст
та МЗС. Особи з подвійним громадянством не мають
права займати державні посади.
▪ Разом з колегами-парламентарями звернулись до
правоохоронного комітету ВРУ щодо публічного
заслуховування результатів розслідування резонансного
вбивства журналіста Павла Шеремета.
▪ Рада прийняла законопроект № 4541 (співатором якого
я є), що зменшує бар’єри для залучення іноземних
інвестицій та спрощує залучення іноземних менеджерів
та іноземних кваліфікованих працівників.
▪ Оголошено мої депутатські запити щодо виділення
коштів для реконструкції та ремонту КЗ ЛОР "Львівська
обласна лікарня віднового лікування"; щодо вжиття
невідкладних заходів з мето припинення систематичного
порушення вимог екологічного законодавства України,
що призвело до виникнення надзвичайної ситуації
довкола річок Хомора та Случ; щодо необхідності
облаштування належного залізничного переїзду по
вулиці Брюховицькій у місті Львові; щодо перевірки
діяльності начальника Управління комунальної власності
ЛМР І.В. Свистун, що завдали шкоди бюджету міста
Львова у особливо великому розмірі.

СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНА АКТИВНІСТЬ
▪ 12 травня зустрівся із студентами Львівського
національного університету ім. І. Франка. Поспілкувались
про рівень боротьби з корупцією в країні, роботу Уряду і
Парламенту та різні гострі проблеми сьогодення.
▪ 31 травня остаточно виграв у касаційній інстанції судову
справу щодо «захисту честі» нардепа Сергія
Пашинського, яку ж він сам й ініціював після
оприлюднення фактів, що вказують на його можливу
причетність
до
зловживань
із
конфіскованими
«нафтопродуктами Курченка». Тоді, у 2014-2015 роках,
частину арештованих нафтопродуктів за заниженою
вартістю продали «фіктивним» фірмам. Останні ж
перепродавали їх уже за ринковою ціною. Різниця в ціні
замість держбюджету йшла в кишені організаторів
«схеми». Державі було завдано збитків на суму понад 250
мільйонів гривень.

