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Про внесення змін до статті 80 Конституції
України (щодо недоторканності народних
депутатів України). Запропонував скасувати
депутатську недоторканність у найкоротші
терміни, а саме з 1 лютого 2019 року, а не як
того хоче влада - у 2020-му.
Про
Забезпечення
функціонування
української мови, як державної. Подав
поправки, які спрямовані на удосконалення
процедури складання іспитів та підтвердження
рівня володіння українською мовою, а також
пропоную, щоб складання іспиту на рівень
володіння українською мовою для громадян
України був безкоштовним.
Про Державний бюджет України на 2019 рік.
Пропоную зменшити фінансування Кабміну,
Верховної Ради, Державного управління
справами, поліції, прокуратури - видатки, яких з
кожним роком закладається все більше. А
натомість профінансувати важливі соціальні
програми, медицину та освіту, а саме:
● придбання
медикаментів
та
виробів
медичного призначення для швидкої
допомоги (на 100 млн більше).
● на придбання ангіографів, які є першою
допомогою при інсультах та інфарктах на 50
млн.грн.
● на відшкодування вартості лікарських
засобів для лікування окремих захворювань
на 50 млн.
● на лікування за кордоном збільшити до 1
млдр. грн (закладено 390 млн.грн), за
рахунок
зменшення
асигнувань
на
прокуратуру.
● освітня субвенція місцевим бюджетам на 1
млрд.
● на житло для вимушених переселенців на 13
млн., а для дітей-сиріт на 100 млн більше.
● Для
підготовки
наших
спортсменівпараолімпійців на 57,5 млн.

БОРОТЬБА ЗА РЕФОРМИ І
ПРОТИДІЯ КОРУПЦІЇ
▪ Разом із колегами ініціювали заслуховування
керівництва СБУ та Зовнішньої розвідки на
засіданні Антикорупційного комітету по питанням
побиття активістів та незаконного збагачення
Голови Служби зовнішньої розвідки С. Семочка.
▪ Голосував “ЗА” подання Генерального
прокурора України про надання згоди на
притягнення до кримінальної відповідальності
народних депутатів від фракції Опозиційний блок
О. Вілкула та
Д. Колєснікова, які
підозрюються
у
вчиненні
корупційних
правопорушень.

СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНА АКТИВНІСТЬ
▪ 9 жовтня відвідав 9-й з’їзд Конфедерації вільних
профспілок
України.
Оскільки
являюся
представником Конфедерації в парламенті намагаюся законодавчо вирішувати нагальні
питання та проблеми профспілок.
▪ 11 жовтня із робочим візитом відвідав Херсон.
Зустрівся
з
працівниками
Олешківського
лісгоспу,
колективом
Херсонського
рибоохоронного
патруля,
громадою
Херсонщини.
▪ 22 жовтня відвідав місто Винники, що на моєму
115 виборчому окрузі. Долучився до вирішення
конфліктної ситуації щодо будівництва на ділянці
вул. Забава, 137, що склалася між мешканцями
та компанією-забудовником «Бальтазар».
▪ 25 жовтня разом з представниками
громадськості Волині зустрілися з першим
заступником Міністра аграрної політики та
продовольства України з приводу виявлених
фактів корупції у лісовій галузі Волинської
області. Готуємо численні звернення, аби разом
змусити владу працювати чесно та запобігти
нищенню лісового фонду України.
▪ 27 жовтня відбувся позачерговий з’їзд
політичної партії “Народний контроль”, на якому
прийнято рішення висунути мою кандидатуру
для участі у Президентських виборах.

