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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Про внесення змін до Закону України "Про
вибори Президента України" щодо вимог
до передвиборної програми. Законопроект
передбачає
обов’язкове
зазначення
у
передвиборній програмі кандидатур на
посаду
Міністра
оборони,
Міністра
закордонних справ, Генерального прокурора,
Голови
Служби
безпеки,
Голови
Національного банку, а також як одна з відмов
у реєстрації кандидата буде не зазначення
таких відомостей у передвиборній програмі.

ДОСЯГНЕННЯ

БОРОТЬБА ЗА РЕФОРМИ І
ПРОТИДІЯ КОРУПЦІЇ
▪ Продовжив наполягати на прозорому
конкурсі по визначенню аудитора НАБУ від
Парламенту.
Аудитором
має
бути
професійна та чесна людина, яка відповідає
критеріям, встановленим Законом.
▪ Наполягав на розгляді законопроекту “Про
Вищий Антикорупційний суд” та врахуванні
необхідних
рекомендацій
Венеційської
комісії та моїх поправках для забезпечення
незалежної роботи суду.
▪ Підписав подання щодо ініціювання
звільнення президента України Петра
Порошенка в порядку імпічменту.

ПАРЛАМЕНТСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ
СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНА АКТИВНІСТЬ
▪ 17 травня взяв участь у акції “Ні виборам за законом
Януковича”, де висловив позицію «Народного контролю»
щодо підтримки нового Виборчого кодексу. Відкриті партійні
списки – це одна з принципових вимог Майдану та нашої
партії.
▪ 21 травня у Львові спільно з А.Гриценком презентували
спільну платформу «Народної довіри» задля повного
перезавантаження влади. Наразі до її складу увійшли партія
“Народний контроль” та “Громадянська позиція”.
▪ 22 травня здійснив робочу поїздку в Івано-Франківськ, де
взяв участь у круглому столі “Проблеми розвитку
альтернативної
теплової
енергетики
в
Україні”,
поспілкувався з громадою міста, а також разом з А.
Гриценком продовжили презентацію спільної платформи
“Народної довіри”.
▪ 30 травня як член журі був присутній на врученні

Всеукраїнської премії «Диво дитина».
▪ 19 травня прочитав лекція для “Центру політичної освіти”.

▪ Оголошено мої депутатські запити з таких
тем:
- щодо протиправної передачі у власність
земель в межах санітарної лісосмуги в
районі Житомирської паперової фабрики на
території Станишівської сільської ради
Житомирського району;
- щодо вирішення питання розблокування
заїзду
на
територію
Дрогобицького
сміттєзвалища в с. Брониця Дрогобицього
району з метою уникнення масштабної
екологічної катастрофи;
- щодо вирішення питання критичної ситуації
із
збереженням
історико-культурної
спадщини міста Луцьк;
щодо
збереження
та
реставрації
унікального оборонного костелу Св. Трійці,
що
знаходиться
у
селі
Соколівка,
Жидачівського р-ну Львівської області.

