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

7366-3

7372

7373

7374

7375

7437

7450

ДОСЯГНЕННЯ

7

Про вибори народних депутатів України.
Передбачає вибори у Парламент за
пропорційною
системою
відкритих
регіональних списків.
Про
внесення
змін
до
деяких
законодавчих
актів
України
щодо
унормування діяльності та державної
реєстрації всеукраїнських громадських
об'єднань.
Про внесення змін до Кодексу України про
адміністративні правопорушення щодо
посилення
захисту
суб'єктів
господарювання від неправомірних дій
або бездіяльності дозвільних органів.
Законопроект
посилює
адміністративну
відповідальність посадових осіб дозвільних
органів за порушення щодо видачі
документів дозвільного характеру.
Про історичні транспортні засоби. Проект
розроблено з метою врегулювання відносин
у
процесі
використання
історичних
транспортних
засобів,
визначення
їх
правового статусу, обсягу прав та обов’язків
власників та користувачів таких засобів.
Про внесення змін до Податкового
кодексу України щодо питання про
історичні транспортні засоби.
Про внесення змін до Закону України "Про
ринок електричної енергії України" щодо
порядку
запровадження
тимчасових
державних
адміністрацій
на
підприємствах,
що
здійснюють
постачання електричної енергії. Прийняття
проекту
сприятиме
забезпеченню
енергетичної безпеки України.
Про внесення змін до деяких законів
України щодо удосконалення окремих
положень з питань діяльності Державного
бюро
розслідувань.
Законопроект
дозволить запустити роботу ДБР та
забезпечити його самостійність.

БОРОТЬБА ЗА РЕФОРМИ І ПРОТИДІЯ КОРУПЦІЇ

▪ Наполягаємо на недопущенні тиску на НАБУ і чесний та
справедливий відбір аудитора Бюро. Спочатку Парламент
має проголосувати за запропоновані ще влітку
кандидатури і лише потім може оголошуватись новий
конкурс.
▪ Депутати “Народного контролю” не голосували за
Державний бюджет на 2018 рік. Влада збільшує витрати на
задоволення своїх потреб, бюджет захищає інтереси
олігархів, великого бізнесу та представників влади, а не
простих людей.
▪ Наполягаємо на проведенні прозорого аудиту
Національного банку та НАК “Нафтогаз України”. За 26
років цього не було зроблено ні разу, а керівники цих
установ не понесли відповідальності.
▪ Конституційний суд за поданням “Народного контролю”
визнав НЕконституційним закон “про партійну диктатуру”,
який дозволяв виключати кандидатів із партійних списків
після встановлення результатів виборів.
▪ Наполягаємо на розвитку власної економіки та
недопущення скасування мораторію на вивезення
необробленого лісу, завдяки якому лише за перший рік
деревообробна галузь показала плюсові показники.

СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНА АКТИВНІСТЬ

▪ 8 грудня зустрівся з керівниками обласних осередків
“Народного контролю”, підвели підсумки 2017 року і
обговорили плани роботи на наступний рік.
▪ 11 грудня був присутній на судовому засіданні, де
обирали запобіжний захід Михаїлу Саакашвілі. Надав
заяву про готовність взяти його на поруки.
▪
12 грудня зустрівся із студентами факультету
журналістики Львівського національного університету ім. І.
Франка. Спілкувались про свободу слова, обмінювались
думками щодо понять правильної та об'єктивної
журналістики, обговорювали ресурси, що формують
громадську думку сьогодні.
▪ 14 грудня у Львові взяв участь у журналістській дискусії
щодо протидії корупції на місцевому рівні. Обговорювали
способи боротьби з корупцією шляхом журналістських
розслідувань та журналістської роботи в цілому.

