
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Передвиборча програма кандидата в народні депутати України в 

одномандатному виборчому округу №215 на позачергових виборах 

народних депутатів України 21 липня 2019 року  

Мунтяна Сергія Миколайовича. 



 

Народ України змінив свою свідомість, відважився піти  під кулі, пережив та 

переживає страшні смерті побратимів. На моє глибоке переконання, ми не 

втратили гідності, людських якостей, а головне – віри в благополуччя 

України. Тепер настав час для нових змін та нових людей в законотворчій 

діяльності нашої держави. Тому я, Мунтян Сергій Миколайович,  балотуюсь 

в одномандатному виборчому окрузі № 215 на позачергових виборах 

народних депутатів України 21 липня 2019 року в порядку самовисування.  

Я балотуюсь до парламента, бо розумію, що революція не завершується на 

майдані, вона живе в кожному з нас.  Обіцяю продовжити революцію 

гідності на законодавчому рівні тому, що українці, заслуговують на сильну, 

заможну країну, якою будемо пишатися.  

Головною метою депутатської діяльності для себе вважаю розбудови 

України як Європейської демократичної держави, підвищення життєвого 

рівня громадян, та посилення ролі і повноважень місцевих громад, підтримка 

суб’єктів малого підприємництва.   

Пріоритетом моєї роботи у Верховній Раді будуть: 

- Створення в Україні умов для розвитку малого та середнього бізнесу; 

- Реформування і вдосконалення житлово – комунального господарства, 

транспорту, будівництва, оподаткування, охорони здоров`я;  

- Створення умов для економічного зростання; 

- Розвиток освіти, культури та спорту; 

- Підтримка розвитку боєздатної армії 

- Вдосконалення правової системи для дієвого захисту прав та свобод 

громадян 

- Активна особиста участь у розробці актуальних для розвитку держави 

законодавчих актів 

- Знищення корупції шляхом розробки системи законів із подолання 

корупції 



 

У виборчому окрузі першочерговими завданнями вважаю: 

- Залучення інвестицій з метою створення нових робочих місць, 

працевлаштування молоді, жінок та сиріт; 

- Зміцнення матеріальної бази шкіл та дошкільних закладів; 

- Реконструкція та будівництво доріг; 

- Підтримка процесів децентралізації влади 

- Будь-які питання вирішуватиму, виходячи з найважливішого – 

інтересів громадян 

 

Для будь-кого з нас важливо, прокинувшись вранці, бачити мирне небо, 

щасливі обличчя дітей та онуків, мати роботу, вчасно отримувати гідну 

зарплату, пенсію, якісні комунальні послуги, радіти економічному та 

соціальному розвитку країни.. 

Все це можливо, приходь та обирай! 

 


