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

7020

7138

Про
внесення
змін
до
деяких
законодавчих актів України щодо захисту
прав і свобод дітей
Метою цього
законопроекту є посилення кримінально
правової охорони дітей забезпечення більш
ефективної кваліфікації відповідних злочинів
Про відзначення
річчя Львівського
історичного музею Метою проекту є
забезпечення відповідних умов з метою
відзначення
річчя від дня заснування
Львівського історичного музею

ДОСЯГНЕННЯ

ПАРЛАМЕНТСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ
▪ Оголошено мої депутатські запити щодо
продовження строку подання заяв громадян на
отримання грошової компенсації монетизації за
зекономлені субсидії а також надання роз яснень щодо
підстав отримання та процедури нарахування і виплати
коштів по зекономленим субсидіям щодо порушень
вимог Закону України
Про публічні закупівлі
допущених Департаментом капітального будівництва
Вінницької міської ради при проведенні тендеру на
будівництво кладовища по вул Сабарівське шосе у м
Вінниця та встановлення права власності на дану
земельну ділянку площею
га щодо нецільового
використання бюджетних коштів в особливо великих
розмірах шляхом зловживання службовим становищем
Адміністрацією
Державного
історико культурного
заповідника Буша що знаходиться в селі Буша
Ямпільського району Вінницької області щодо вжиття
заходів по припиненню незаконного використання
гектарів історико культурних та археологічно важливих
земель де є рештки поселень Трипільських та
Черняхівських культур які протягом кількох років
незаконно засіювались аграрними культурами що
наносить шкоду історичній спадщині Немирівського
району Вінницької області

ДОСЯГНЕННЯ

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 Однак прокуратура вчергове відмовилась
поновити справу попри те що цінностей з Межигір я досі
немає
▪ На засідання парламентського Антикорупційного комітету
зустрілись з представниками Антикорупційної місії ЄС де
обговорили подальшу співпрацю і уклали Меморандум про
створення Міжнародної антикорупційної консультативної
ради
▪ Наполягаємо на створенні незалежного Антикорупційного
суду для забезпечення ефективної роботи НАБУ

СУСПІЛЬНО ПОЛІТИЧНА АКТИВНІСТЬ
▪ Продовжується тиск влади на Народний контроль
серпня до моєї громадської приймальні у Києві прийшли з
обшуком представники прокуратури та СБУ Чоловіки
намагалися силою проникнути до приміщення погрожуючи
працівникам офісу Після того як в офіс прибули народні
депутати та журналісти спроби силового проникнення до
приміщення припинилися Слідчий пред явив ухвалу суду
про обшук в рамках кримінального провадження
відкритого
січня
року При цьому Народний
контроль офіційно орендує приміщення з
року
▪ вересня взяв участь у відкритті школи ліцею Еколенд
у м Львів
▪ Разом з сотнями небайдужими
вересня прибув до
українського кордону аби зустріти Міхеіла Саакашвілі та
відстояти ті демократичні цінності які захищали на
Майдані
▪
вересня прибув до НАЗК для ознайомлення з
протоколом
про адмінправопорушення начебто за
вчинення дій пов язаних із корупцією за сумісництво і для
подання своїх пояснень та заперечень із цього приводу
НАЗК звинувачує мене у тому що я порушив вимоги
несумісності прочитавши у лютому
лекцію за яку
отримав
грн Хоча згідно з Конституцією нардепам
дозволено займатись викладацькою діяльністю
▪
вересня з робочим візитом відвідав Івано
Франківськ та Чернівці в межах яких проводив зустрічі з
людьми мав круглий стіл із представниками Асоціації
деревообробників на тему Розвиток деревообробної
промисловості на Прикарпатті проблеми та перспективи

