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Про внесення змін до деяких законів
щодо перевірки водіїв транспортних
засобів
на
стан
сп'яніння.
Пропонується запровадити ефективні
засоби виявлення та профілактики
випадків
керування
транспортними
засобами в стані сп’яніння, введення
градації покарань в залежності від
ступеню
алкогольного
сп’яніння,
вдосконалення процедури проведення
огляду на стан сп’яніння.
Про внесення змін до Податкового
кодексу України щодо особливостей
оподаткування тютюнових виробів.
Метою
даного
законопроекту
є
виконання вимог Угоди про асоціацію
між Україною та ЄС у частині
наближення ставок акцизного податку на
тютюнові вироби (підвищення податку),
а також забезпечення надходжень до
державного бюджету України.
Про внесення змін до Конституції
України
(в
частині
скасування
депутатської
недоторканності).
Законопроект виключає положення про
депутатський імунітет, що сприятиме
відновленню довіри народу до народних
депутатів України.

ДОСЯГНЕННЯ
ПАРЛАМЕНТСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ
▪ Група “Народного контролю” наполягає на
повному скасуванні депутатської недоторканості, а
також обмеження депутатської каденції двома
строками.

БОРОТЬБА ЗА РЕФОРМИ І ПРОТИДІЯ КОРУПЦІЇ
▪ Дізнався про чергове закриття кримінального
провадження щодо зникнення т.зв. “золотого батону”
і звернувся до Генерального прокурора щодо
відновлення
розслідування,
оскільки
місцезнаходження цінності і досі не встановлено.
▪ На засідання парламентського Антикорупційного
комітету заслухали кандидатів на посаду аудитора
НАБУ. За наслідками співбесід рекомендували Раді
призначити одну з чотирьох кандидатур. Однак в
результаті голосування у Раді жодна особа не
набрала необхідної кількості голосів. Тож буде
проведено новий конкурс.
▪ Оголошено мої депутатські запити щодо
неналежного пенсійного забезпечення громадян, які
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;
щодо можливої незаконної передачі земель
Ківерцівського національного природного парку
"Цуманська пуща" під мисливські угіддя.
СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНА АКТИВНІСТЬ
▪ Разом з колегами виступили категорично проти
знищення Національної академії сухопутних військ
імені гетьмана Петра Сагайдачного, яка стала
основною базою з підготовки кадрових офіцерів та
професіоналів військової справи.
▪ 11 липня взяв участь у акції під стінами Парламенту
щодо скасування депутатської недоторканості.
▪ 13 липня “Народний контроль” долучився до акції
Конфедерації
Вільних
Профспілок
проти
непродуманих урядових реформ.
▪ Почастішали випадки тиску і нападів на активістів
“Народного контролю”. Зокрема, у Вінниці та
Донецькій області. У зв’язку з цим як лідер партії
звернувся до правоохоронних органів щодо
належного розслідування кожного такого випадку.
▪ За підсумки шостої сесії парламенту VIII скликання,
інтернет-портал «Слово і Діло» визнало мене
найвідповідальнішим позафракційним народним
депутатом.

