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Про внесення змін до Бюджетного кодексу
України (щодо упорядкування системи
надходження та використання коштів
акцизного податку з вироблених в Україні
підакцизних товарів (продукції)). Прийняття
законопроекту сприятиме справедливому
розподілу коштів від акцизного податку з
вироблених в України підакцизних товарів
(продукції) між бюджетами різних рівнів та
забезпечить процес децентралізації влади,
шляхом надання місцевим громадам більше
фінансових можливостей для вирішення
проблем на місцях, покращення екологічної та
економічної ситуації населених пунктів.
Про відзначення на державному рівні 75-х
роковин початку депортації автохтонних
українців
з
Лемківщини,
Надсяння,
Холмщини,
Підляшшя,
Любачівщини,
Західної Бойківщини у 1944-1951 рр. (у 2019
році). Метою проекту є також встановлення
другої неділі вересня – Днем пам’яті
примусового
виселення
автохтонних
українців.

ДОСЯГНЕННЯ
БОРОТЬБА ЗА РЕФОРМИ
І ПРОТИДІЯ КОРУПЦІЇ
▪ Після мого звернення до правоохоронців з вимогою
розглянути заяви екс-міністра фінансів О. Данилюка щодо
політичної корупції в Кабміні та Верховній Раді (виділення
субвенцій на округи, лобіювання окремих осіб на посаду
його заступника), прокуратура зареєструвала кримінальне
провадження за цим фактом.

ПАРЛАМЕНТСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ
▪ Оголошено мої депутатські запити з таких
тем:
- щодо розробки державної програми
(фінансованої з державного бюджету України)
на ведення лісового та мисливського
господарства, охорону та захист лісів
Херсонської області з метою врегулювання
ситуації, яка склалась на державних
лісогосподарських підприємствах;
- щодо недопущення зловживання нормами
чинного законодавства України у частині
призначення житлових субсидій населенню з
боку працівників соціальних служб та
удосконалення Положення про порядок
призначення
житлових
субсидій
затверджених постановою Кабінету Міністрів
України від 21 жовтня 1995 року № 848.

СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНА
АКТИВНІСТЬ
▪ 4 серпня прочитав лекцію про політичний
імідж депутата для “Школи помічника
народного депутата”.
▪ 27 серпня з робочим візитом був у Львові, де
відвідав
Львівський
лісовий
секційнонасіннєвий центр, а також провів зустріч з
містянами.
▪ 29 серпня з робочою поїздкою був у
Чернівцях, де відвідав кілька місцевих
лікарень та поспілкувався з лікарями та
хворими, взяв участь у круглому столі з
гуманітарних питань (освіта, медицина,
спорт). Також, попри намагання місцевої
влади зірвати мою зустріч з чернівчанами, не
пустивши нас в орендоване приміщення, все
одно зустрівся з людьми і говорили про об’
єднання демократичної опозиції.

