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

ДОСЯГНЕННЯ

ЗАКОНОТВОРЧА РОБОТА
ПОДАНО ЗАКОНОПРОЕКТІВ
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1

Проект Закону про внесення змін до статті
133
Конституції
України
(щодо
перейменування
Дніпропетровської
області).
Для
завершення
процесу
декомунізації пропонується перейменувати
Дніпропетровську область на Січеславську.

ПОДАНО ПОПРАВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ
▪ Подав до другого читання поправки до законопроекту “Про
національну безпеку України” (№ 8068). Перший блок
пропозицій – включити до загроз нацбезпеці таке явище як
корупція, що унеможливить “випадання” НАБУ з системи
органів, які забезпечують національну безпеку. Другий блок
– технічні зауваження до тексту. Наприклад, більш детально
прописується, наприклад, повноваження органів місцевого
самоврядування, ВРУ у сфері контролю над органами
національної безпеки.

ДОСЯГНЕННЯ
БОРОТЬБА ЗА РЕФОРМИ І
ПРОТИДІЯ КОРУПЦІЇ
▪ Кандидати в президенти мають показати претендентів на
ключові посади країни. Мова іде про посади міністра
оборони та закордонних справ, голови Нацбанку,
Генпрокурора та голови СБУ. Відповідний законопроект
розробляє “Народний контроль”.
▪ Продовжую виступати за скасування е-декларацій для
громадських активістів. Оскільки громадські організації, які
займаються антикорупційними розслідуваннями, стануть
мішенями
вибіркового
правосуддя.
Відповідний
законопроект за мого співавторства зареєстровано у
Парламенті (№ 8209).

ПАРЛАМЕНТСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ
▪ Оголошено мої депутатські запити з таких
тем: щодо загрози екологічної катастрофи,
пов’язаної із відсутністю очисних споруд на
території м. Кременець Тернопільської обл.;
щодо стану досудового розслідування
кримінального
провадження
№
12016210000000193 відносно невстановленої
слідством особи,
яка була замовником
вбивства громадського діяча,
депутата
Кременецької міської ради В.В. Ващенка;
щодо
можливого
нецільового
використання/розкрадання
коштів,
виділених на ремонт дороги по маршруту
руху Харків – Рубіжне – Вовчанськ протягом
2014 – 2017 років, здійснення усіх необхідних
заходів контролю, а також виділення
фінансування та забезпечення капітального
ремонту зазначеної дороги; щодо вирішення
питання
справедливого
пенсійного
забезпечення
осіб,
які
сплачували
відрахування до Пенсійного фонду України
понад 30 років, та осіб, які сплачували такі
відрахування протягом 15-20 років, але
фактично отримують пенсію на рівні
мінімальної.

СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНА
АКТИВНІСТЬ
▪ На 4 каналі стартувала моя авторська
програма “Ми зможемо”, де ми аналізуємо
найрезонансніші події тижня. Програма
виходить
щочетверга
о
20:00:
http://4news.com.ua/news/?cat=4

