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Про внесення змін до Податкового кодексу
України та деяких законодавчих актів
України щодо стимулювання податкової
відповідальності
громадян.
Мета
забезпечити умови для легалізації оплати
праці, підвищення податкової грамотності
працівників, збільшення надходжень коштів
єдиного соціального внеску у відповідні
фонди соціального страхування.
Про внесення змін до Бюджетного кодексу
України щодо стимулювання податкової
відповідальності
громадян.
Мета
збільшення дохідної частини місцевих
бюджетів
та
бюджетів
об’єднаних
територіальних
громад
шляхом
перерозподілу надходжень від податку на
доходи фізичних осіб.
Про внесення змін до Закону України "Про
запобігання корупції" щодо звільнення від
відповідальності окремих категорій осіб.
Законопроект передбачає скасування еделкарування для активістів антикорупційних
громадських об’єднань. Оскільки розширення
кола суб’єктів е-декларування порушують
стандарти Ради Європи, які забороняють
довільне і дискримінаційне втручання в
незалежну
діяльність
громадянського
суспільства.

ПОДАНО ПОПРАВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ
▪ Разом з депутатами демократичної опозиції подали
консолідовані
поправки
до
другого
читання
до
законопроекту “Про Вищий антикорупційний суд” (№
7440), які забезпечать незалежність суду.

БОРОТЬБА ЗА РЕФОРМИ І
ПРОТИДІЯ КОРУПЦІЇ
▪ Розпочав збір підписів за зміни до
Конституції у частині реформи Парламенту:
обмеження
перебування
на
посаді
народного депутата до двох термінів підряд,
скорочення кількості депутатів у ВР з 450 до
300 та позбавляти мандату народних
обранців, якщо ті пропускають понад 50%
пленарних засідань.
▪ 27 березня взяв участь у засіданні з
приводу скасування чи відтермінування едекларування для членів ГО та став
співавтором відповідного законопроекту (№
8209).
▪ «Народний контроль» не голосував за
кандидатуру Я.Смолія на посаду голови
НБУ. Адже перебуваючи 10 місяців на посту
виконуючого обов’язки голови Нацбанку Яків
Смолій нічого не зробив для зміцнення курсу
гривні.

СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНА
АКТИВНІСТЬ
▪ “Народний контроль” виступає за
одночасні дострокові вибори президента та
народних депутатів, аби зняти напругу у
суспільстві та стабілізувати ситуацію в країні.
▪ “Народний контроль” разом з силами
демократичної опозиції різко засудили
штурм спецпризначенцями 3 березня
наметового містечка під Верховною Радою.
▪ 16 березня взяв участь у круглому столі
«Дерегуляція
проти
«сірих
зон»
в
українському бізнесі», що відбувся в
Інституті Горшеніна.
▪ 29 березня прочитав лекцію у “Школі
помічника народного депутата”.

