RADA REPORT CHALLENGE
ДМИТРО
ДОБРОДОМОВ
Округ №

самовисуванець

Секретар Комітету з питань
запобігання і протидії корупції
Голова партії Громадський
рух Народний контроль
Контакти

ЗАКОНОТВОРЧА
РОБОТА
ПОДАНО ЗАКОНОПРОЕКТІВ

6658

Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо
громадянства осіб
яким надано
допуск до державної таємниці а
також осіб які претендують на
зайняття або обіймають посади в
органах державної влади чи органах
місцевого
самоврядування
Врегулювання
проблеми
наявності
множинного громадянства у осіб яким
надано допуск до державної таємниці а
також осіб які претендують на державні
посади

ДОСЯГНЕННЯ

БОРОТЬБА ЗА РЕФОРМИ І ПРОТИДІЯ КОРУПЦІЇ
▪ Народний контроль запропонував альтернативну
медичну реформу адже урядовий законопроект
містить значні корупційні ризики та може призвести
до різкого зменшення доступності медичного
обслуговування для українців
▪ Подав до другого читання поправки до
законопроекту №
Про державні фінансові
гарантії надання медичних послуг та лікарських
засобів урядова медреформа Поправки зокрема
забезпечують пацієнтам належне фінансування
медпослуг та вибір лікаря
▪
Народний
контроль
виступає
проти
запропонованої Урядом пенсійної реформи за якою
приховано збільшення пенсійного віку
▪ В рамках робочої групи по дослідженню фактів
можливих зловживань та корупції на підприємствах
учасниках ДК Укроборонпрому в якій я головую
провели виїзне засідання на ВАТ Меридіан ім С П
Корольова
де
ознайомились
з
роботою
підприємства і фінансовою документацією

ДОСЯГНЕННЯ

ПАРЛАМЕНТСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ
▪ Подав поправки
до законопроекту Про
Конституційний суд №
д Вони стосуються
впровадження реального конкурсу на посади
суддів КСУ а також забезпечення роботи КСУ на
засадах публічності і прозорості
▪ Наполягаю що омбудсменом має бути аполітична
людина з досвідом правозахисної роботи Цей
інститут не має перетворитись
на розмінну
монету влади
▪З
по
червня був в офіційному відрядженні у
Грузії в межах роботи депутатської групи з
міжпарламентських
зв язків
з
Грузією
З
грузинськими парламентарями та урядовцями
обговорили
геополітичне
та
економічне
співробітництво
▪ Оголошено мої депутатські запити щодо
правомірності будівництва на території житлового
масиву Тополя
у м Дніпро передачі до
комунальної власності житлового будинку №
по
вул Чуднівській у м Житомир порушень норм
земельного законодавства посадовими особами
Дубенської міської ради та повернення земельної
ділянки що по вул Грушевського в м Дубно
Рівненської
області
у
законне
володіння
територіальної громади міста низки порушень
законодавства вчинених начальником відділу
культури і туризму Ямпільської районної державної
адміністрації В Г Замишляєвим
СУСПІЛЬНО ПОЛІТИЧНА АКТИВНІСТЬ
▪ Тримаємо на контролі розслідування справи
львівської комунальної афери століття внаслідок
якої з власності громади міста вибуло
об єктів
нерухомості на мільйони гривень Вже затримано
двох підозрюваних
▪ Наполягаємо на ефективному вирішенні
сміттєвої проблеми Львова необхідно провести
прозорий інвестиційний конкурс на будівництво
сміттєпереробного комплексу

