RADA REPORT CHALLENGE

ДМИТРО
ДОБРОДОМОВ
Округ №
самовисуванець
Секретар Комітету з питань
запобігання і протидії корупції
Голова партії Громадський
рух Народний контроль
Контакти

ЗАКОНОТВОРЧА РОБОТА

ПОДАНО ЗАКОНОПРОЕКТІВ
Про внесення змін до Закону України Про
державне регулювання виробництва і обігу
спирту етилового коньячного і плодового
алкогольних напоїв та тютюнових виробів
щодо виробництва тютюнових виробів
Законопроект
дозволить
зменшити
споживання неякісних тютюнових виробів
особливо серед молоді та це необхідно для
виконання зобов язань України по Угоді про
асоціацію з ЄС
Про внесення змін до Податкового кодексу
України щодо особливостей оподаткування
тютюнових виробів Завдяки законопроекту
збільшаться надходження до Державного
Бюджету не менше ніж на
млрд грн на рік
Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України щодо врегулювання обігу та
вживання
електронних
сигарет
і
тютюнових виробів для електричного
нагрівання
Мета
законопроекту
врегулювання та зменшення рівня вживання
електронних сигарет
Про внесення змін до Податкового кодексу
України щодо оподаткування окремих
тютюнових
виробів
та
рідин
для
електронних
сигарет
Законопроект
встановлює нові правила оподаткування
електронних
сигарет
що
збільшить
надходження до Державного бюджету не менш
ніж на
млрд грн
Про внесення змін до Закону України Про
Митний
тариф
України
щодо
оподаткування
імпорту
окремих
тютюнових
виробів
та
рідин
для
електронних сигарет

ДОСЯГНЕННЯ
БОРОТЬБА ЗА РЕФОРМИ І
ПРОТИДІЯ КОРУПЦІЇ
▪ Робоча група по Виборчому кодексу реєстр
№
підтримала мою поправку щодо
заборони зовнішньої реклами і обмеження
реклами на телебаченні до
мін зарплат
млн грн для однієї партії Це необхідно
для збалансованої думки виборців
▪ Народний контроль вимагає введення
мораторію на підняття ціни на газ а також
прийняти зміни у нарахуванні субсидій бо
зараз десятки тисяч людей лишилися без неї
▪ Перед ухваленням бюджету на наступний рік
вимагаємо від Уряду звіт про виконання
цьогорічного бюджету

СУСПІЛЬНО ПОЛІТИЧНА
АКТИВНІСТЬ
▪ вересня з робочим візитом був у Луцьку
Зустрівся з медиками обласної лікарні
студентами
Східноєвропейського
національного університету ім Лесі Українки
працівниками
КП
Луцькводоканал
та
мешканцями міста
▪ вересня Народний контроль долучився до
акції за новий Виборчий кодекс
▪
вересня відвідав Вінницю де провів
зустрічі з учнями профтехучилища №
колективом підприємства по переробці і
сортуванню відходів а також презентував
вінничанам платформу Народної довіри для
об єднання демократичних партій
▪
вересня був у місті Кропивницький
Ознайомився з роботою двох великих місцевих
підприємств по виробництву сільгосп техніки
та систем для ядерних об єктів та провів
зустріч з місцевою громадою
▪
вересня з робочим візитом відвідав
Прикарпаття
Зустрівся
з
колективом
Бурштинської ТЕС та учнями Бурштинського
енергетичного коледжу Також зустрівся з
мешканцями м Косів

