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ЗАКОНОТВОРЧА
РОБОТА

ДОСЯГНЕННЯ

ПОПРАВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ ДО ЗАКОНОПРОЕКТІВ

СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНА АКТИВНІСТЬ

▪ Проект Закону про Державний бюджет України
на 2018 рік, № 7000. Запропонував перерозподілити
кошти, передбачені на обслуговування Президента,
КМУ та ВРУ, за рахунок яких збільшити
фінансування освіти та медицини.

▪ 25 жовтня з робочим візитом відвідав м. Черкаси,
де зустрівся з місцевою громадою.
▪ 26 жовтня з робочим візитом відвідав м.
Кропивницький, де зустрівся 1) зі студентами
факультету журналістики Кропивницького інституту
розвитку людини Університету «Україна»; 2) з
мешканцями міста.
▪ 31 жовтня з робочим візитом відвідав м. Херсон, де
зустрівся з колективом Національного природного
парку «Нижньодніпровський» та громадою міста.

▪ Проект Закону про особливості державної
політики
із
забезпечення
державного
суверенітету
України
над
тимчасово
окупованими територіями в Донецькій та
Луганській областях, № 7163. Подав поправки: 1)
щодо унеможливлення легалізації торгівлі з
тимчасово окупованими територіями; 2) щоб
положення законопроекту стосувалися не лише
окупованих територій Донбасу, а і Криму; 3) щодо
внесення точних дат окупації наших територій
російськими військами.

ДОСЯГНЕННЯ

СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНА АКТИВНІСТЬ
▪ 6 жотвня робочим візитом відвідав м. Луцьк, де
провів наступні зустрічі: 1) з колективом КП "Луцьке
підприємство електротранспорту"; 2) з колективом
КП "Луцьктепло"; 3) з громадою міста.
▪ 14 жовтня прочитав лекцію для слухачів “Центру
політичної освіти”.
▪17 жовтня “Народний контроль” долучився до акції
під
стінами
Парламенту
за
виконання
передвиборних
обіцянок
коаліції
(зняття
депутатської недоторканності, новий виборчий
закон, створення Антикорупційного суду).
▪ 22 жовтня зустрівся з громадою м. Рудки
Самбірського району Львівської області.
▪ 25 жовтня зустрівся з мешканцями с. Мошни
(Черкаська область).

ПАРЛАМЕНТСЬКА РОБОТА І
ПРОТИДІЯ КОРУПЦІЇ
▪ Не голосував за ганебну урядову “пенсійну
реформу”, якою підвищується страховий стаж,
скорочуються
пільги
за
шкідливість
праці,
скасовується право лікарів та освітян виходити на
пенсію за вислугою років, а в майбутньому призведе до позбавлення наших громадян права на
належні пенсійні виплати.
▪
“Народний
контроль”
голосував
проти
“псевдосудової реформи” (законопроект № 6232),
яка ще більш консервує суди та обмежує доступ
людей до правосуддя.
▪ Профільний Комітет ВРУ з питань освіти і науки
підтримав законопроект “Народного контролю” (№
6092) щодо повернення стипендій всім студентам, які
за результатами сесії отримали середній бал 4,0.
▪ 5 жовтня в межах роботи парламентської групидружби з Грузією зустрілись з послом Грузії Гелою
Думбадзе.
▪ З 8 по 13 жовтня перебував у офіційному
відрядженні у складі парламентської делегації у м.
Стокгольм (Швеція), де ознайомлювався з роботою
Рикстагу та виконавчих органів державної влади
Швеції.
▪ “Народний контроль” голосував “за” розгляд
законопроектів
щодо
зняття
депутатської
недоторканності.

