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 ПОСТАНОВ ТА ПРОПОЗИЦІЇ
ДО ЗАКОНОПРОЕКТІВ
Проект
Постанови
про
проведення
державного
зовнішнього
фінансового
контролю
НАК
Нафтогаз
України
Передбачається
проведення
державного
зовнішнього фінансового контролю аудиту
стосовно діяльності НАК Нафтогаз України
шляхом здійснення фінансового аудиту аудиту
ефективності експертизи аналізу та інших
контрольних заходів за період з
по
рр
із залученням Рахункової палати
Проект Закону про внесення змін до статті
Конституції
України
щодо
перейменування
Дніпропетровської
області
Метою законопроекту є логічне
завершення процесу декомунізації Набуття
областю назви яка відповідає українській
історичній традиції зв язує сучасний етап
державотворення з добою УНР та добою
Козаччини
Пропонується
перейменувати
Дніпропетровську область на Січеславську що
сприятиме
відродженню
української
національної ідентичності та підкреслить
значення регіону як сучасного форпосту
української державності що зробив вагомий
внесок у відсічі російській агресії та збереженні
територіальної цілісності України

ПАРЛАМЕНТСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ
▪олошено мої депутатські запити з таких тем
щодо вжиття заходів з проведення робіт по
капітальному
ремонту
трубопроводів
інженерних мереж та заміна новими віконних
та дверних блоків на сходових клітках під їздів у
будинку №
по вул Пушкіна що у м Полтава
щодо вирішення ситуації з недостатньою
кількістю відведених місць для паркування
автомобілів у містах України
щодо взяття на особистий контроль
розслідування справи з приводу вбивства
активіста
громадського діяча
депутата
Кременецької міськради В Ващенка

ДОСЯГНЕННЯ
БОРОТЬБА ЗА РЕФОРМИ І ПРОТИДІЯ
КОРУПЦІЇ
▪ Звернувся до в о Голови Антикорупційного
комітету Ю Савчука з проханням розглянути на
засіданні Комітету факти корупції у лісовій галузі
Волині
▪ Звернувся до голови Тимчасової слідчої комісії
Для проведення розслідування відомостей
щодо нападів на Катерину Гандзюк та інших
громадських активістів Б Берези з проханням
розглянути та взяти на контроль розслідування
справи щодо вбивства активіста Народного
контролю
Віталія
Ващенка
а
також
розслідування фактів нападів на інших активістів
Народного контролю
▪ Голосував ЗА законопроект №
про
внесення змін до Конституції України щодо
незворотності курсу України на європейську та
євроатлантичну інтеграцію

СУСПІЛЬНО ПОЛІТИЧНА АКТИВНІСТЬ
▪
листопада із робочою поїздкою був у м
Шостка Сумської області Зустрівся з трудовим
колективом порохового заводу Зірка а також із
громадою міста
▪
листопада особисто відкрив свою уже
ту
громадську приймальню у місті Шостка Сумської
області та провів особистий прийом громадян
▪
листопада із робочим візитом відвідав
Тернопільщину Розпочав роботу з м Бережани
з зустрічі зі студентами та викладачами
Бережанського агротехнічного інституту
а
також із колективом Бережанської центральної
районної лікарні Закінчив робочу поїздку
зустріччю з тернопільською громадою
▪ Підтримав Декларацію на захист свободи слова
від Національної спілки журналістів України
▪
листопада працював у м Кам янське
Дніпропетровської області Розпочав роботу із
зустрічі з міським головою де обговорили низку
важливих питань зокрема фінансування ПТУ та
інших закладів освіти Також зустрівся із
працівниками
медичних
закладів
представниками профспілки Металістів та
громадою міста

