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
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Про внесення змін до Бюджетного кодексу
України (щодо прийняття Закону "Про
фахову передвищу освіту"). Законопроект
забезпечить фінансування закладів фахової
передвищої освіти за рахунок коштів
Державного бюджету.
Про заходи із забезпечення захисту
сімейних цінностей та інституту сім'ї в
Україні. Прийняття законопроекту сприятиме
забезпеченню формування засад державної
сімейної політики, сприятливих умов для
всебічного розвитку сім'ї, захисту інституту
сім’ї та сімейних цінностей.

БОРОТЬБА ЗА РЕФОРМИ І
ПРОТИДІЯ КОРУПЦІЇ
▪ Наполягаю на ухвалені необхідних змін до
Закону “Про Вищий антикорупційний суд”,
якими забезпечити апеляційний розгляд
справ, що зараз слухаються у судах першої
інстанції, у новому Антикорупційному суді.
▪ Звернувся до Генпрокуратури та НАБУ з
вимогою розглянути заяви екс-міністра
фінансів Олександра Данилюка щодо
політичної корупції в Кабінеті міністрів та
Верховній Раді.

СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНА
АКТИВНІСТЬ

ДОСЯГНЕННЯ

ПАРЛАМЕНТСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ
▪ Оголошено мої депутатські запити з таких тем:
- щодо не6завершеного прокладання водопровідних
комунікацій
та
реалізації
будівництва
мережі
водопостачання
в
с.
Бенедівка
та
Радянське
Бердичівського району Житомирської області;
- щодо призначення директором Любомльського лісового
господарства Волинської області Володимира Туревича;
- щодо забезпечення фінансуванням Львівського
казенного експериментального підприємства засобів
пересування і протезування, погашення заборгованості
заробітної плати працівникам та відновлення процесу
зупиненого виробництва;
- щодо екологічної ситуації, що склалась навколо
Рівненського сміттєзвалища, можливості його подальшої
експлуатації
та
необхідності
запуску
існуючого
сміттєпереробного заводу у Рівненській області.

▪ Разом з А. Гриценком в рамках роботи
спільної платформи “Народної довіри”,
взяли на себе зобов'язання показати
кандидатів у міністри ще до виборів, таким
чином сформувавши уряд «Народної
довіри».
▪ "Народний контроль" звернувся з судовим
позовом до Міністерства освіти щодо
скасування
постанови,
якою
дітей
прийматимуть до школи за пропискою. Адже
таким чином суттєво обмежується право
дітей на освіту.
▪ 20 червня здійснив робочу поїздку в Дніпро,
де зустрівся з активом області, а також
разом
з
А.Гриценком
продовжили
презентацію спільної платформи “Народної
довіри”.
▪ 25 червня провів робочу зустріч з
керівництвом
осередків
нашої
партії
“Народний контроль”, де обговорили плани
на наступний політичний сезон.

