RADA REPORT CHALLENGE
ДМИТРО
ДОБРОДОМОВ
Округ № 115, самовисуванець

Секретар Комітету з питань
запобігання і протидії корупції
Голова партії “Громадський
рух “Народний контроль”
Контакти: 044 255 34 63,
Dobrodomov.Dmytro@rada.gov.ua
Facebook: http://on.fb.me/1APcPBp

ЗАКОНОТВОРЧА
РОБОТА
ПОДАНО ЗАКОНОПРОЕКТІВ

7264

7279-1

ДОСЯГНЕННЯ

2

Про створення депутатської робочої
групи
з
питань
об'єктивного
розслідування
можливих
порушень
закону, виявлених у листуванні щодо
намірів створення офшорної компанії на
острові Мен для Президента України
Петра Порошенка. Проект постанови
дозволить провести повне, всебічне та об’
єктивне
розслідування
можливого
порушення законодавства українськими
високопосадовцями.
Про
внесення
змін
до
деяких
законодавчих
актів
України
щодо
спрощення досудового розслідування
окремих
категорій
кримінальних
правопорушень. Оновлене згідно з цим
проектом Закону кримінальне законодавство
створить ефективну систему протидії
кримінальним
правопорушенням,
додержання прав і свобод осіб, які
притягуватимуться
до
відповідальності,
підвищить довіру суспільства до держави.

БОРОТЬБА ЗА РЕФОРМИ І ПРОТИДІЯ КОРУПЦІЇ
▪ Уряд відхилив пропозицію «Народного контролю» до
проекту Держбюджету на 2018 рік щодо зменшення витрат
на обслуговування чиновників і, натомість, збільшення
коштів для медицини і освіти. Тому повторно звернувся до
бюджетного комітету і Кабміну щодо необхідності
забезпечення належного фінансування шкіл та лікарень.
▪ Проголосував проти законопроекту № 7126, яким
скасовують конкурси на посади очільників РДА та ОДА і
виводять їх з-під дії закону “Про державну службу”. Це
знову призведе до політизації роботи цих органів.
▪ “Народний контроль” ініціював збір підписів за внесення
змін до Конституції у частині роботи Парламенту:
зменшення кількості нардепів до 300 осіб та обмеження
перебування на посаді народного депутата до двох
термінів підряд.
▪ Наполягаємо на створенні незалежного Антикорупційного
суду для забезпечення ефективної роботи НАБУ.
▪ Виступаємо категорично проти легалізації торгівлі з
окупантом, яка закладається у законопроекті № 7163 про
реінтеграцію
Донбасу.
Відповідні
поправки
до
законопроекту були мною подані після першого читання.

ПОПРАВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ ДО ЗАКОНОПРОЕКТІВ

СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНА АКТИВНІСТЬ

№ 3112-1 Проект Виборчого кодексу України.
Подав поправки, які, зокрема, полягають у наступному:
●
знизити виборчий бар’єр для виборів ВРУ з 4% до
2%;
●
заборонити балотуватись на всіх типах виборів
особам, що мають інше громадянство;
●
зобов’язати кандидата на всіх типах виборів
подавати заяву про наявність/відсутність у нього
інших громадянств (за подання недостовірної
інформації – кримінальна відповідальність), а
також подавати дві медичні довідки: щодо
перебування на обліку в психоневрологічних або
наркологічних диспансерах та щодо психічного
стану,
наявності/відсутності
наркотичної,
алкогольної залежності;
●
заборонити політичну рекламу на зовнішніх носіях
(банери, сітілайти, білборди);
●
обмежити рекламу на ТБ: максимум 3 000
мінімальних зарплат (орієнтовно 10 млн грн).

▪ 9-10 жовтня як член міжпарламентської групи дружби з
Грузією разом з колегами приймали у Києві делегацію
грузинських парламентарів.
▪ 13 листопада з робочим візитом відвідав Хмельницький:
зустрівся із студентами та викладачами Інституту
підвищення кваліфікації та громадою міста.
▪ 14 листопада виграв суд проти НАЗК, яке звинувачувало
мене у суміщенні посад через прочитану лекцію, за яку я
отримав кошти, сплативши з них податки і задекларувавши
цю суму. Суд визнав, що в цьому правопорушення немає.
▪ 22 листопада у м. Тернопіль провів зустріч зі студентами
та викладачами Національного технічного університету ім.
Івана Пулюя та мешканцями міста.
▪ 23 листопада взяв участь у круглому столі “Ефективний
механізм імпічменту Президента як запобіжник від
узурпації влади та спосіб уникнення революцій”.
▪ Завдяки моєму депутатському зверненню було виділено
кошти на каналізування вулиць у м. Винники Львівської
області. 29 листопада особисто на місці мав змогу
перевірити хід виконання будівельних робіт.

