
Передвиборна програма  
кандидата у народні депутати  

в одномандатному виборчому окрузі № 216 
Забуранної Лесі Валентинівни 

 
ДЕПУТАТ – СЛУГА НАРОДУ 

Я – в команді Президента України Володимира Зеленського, команді 
чесних і порядних людей, які йдуть на вибори, щоб підтримати курс Глави 
держави й добитися кардинальних і рішучих змін у країні. 

Стара система влади, система корупції, брехні та свавілля, не хоче й не 
здатна змінитися. Президенту потрібна надійна підтримка у Верховній Раді. 

Щоб зміни стали справжніми і їхній позитивний результат відчув на 
собі кожен громадянин, потрібно, щоб до парламенту прийшли порядні та 
чесні люди. 

У складі фракції партії «Слуга Народу» у Верховній Раді 
добиватимуся: 

- ліквідації корупційної складової у тарифах на електроенергію, 
житлово-комунальні послуги для населення та впровадження програми 
енергозбереження, а також розвитку альтернативної енергетики; 

- впровадження механізму корпоративної соціальної відповідальності 
бізнесу, що сприятиме створенню стійкої зайнятості, підвищенню 
ефективності використання енергії та захисту навколишнього середовища; 

-  запровадження державної екологічної програми, що буде спрямована 
на забезпечення народу України чистою водою, чистим повітрям та чистим 
довкіллям; 

- пріоритетного спрямування бюджетних коштів, залучення іноземних 
інвестицій і кредитів для повноцінного оновлення соціальної інфраструктури 
– будівництва дитячих садків, шкіл, лікарень, спортивно-оздоровчих 
комплексів; 

- підвищення якості надання освітніх послуг, зокрема, освітні заклади 
повинні сприяти отриманню глибоких знань, вмінь і твердих навичок, з 
якими випускник зможе отримати робоче місце за професією на 
конкурентному ринку праці; 

- скасування недоторканності народних депутатів і спрощення 
процедури імпічменту президента;  

- запровадження механізму відкликання депутатів усіх рівнів, які 
втратили довіру виборців; 

- посилення відповідальності за корупційні злочини – зокрема, 
впровадження обов'язкової конфіскації майна корупціонерів.  

- зупинки свавілля з боку правоохоронних органів і податківців 
щодо бізнесу. 



- відновлення великих проектів у промисловості та інфраструктурі 
із залученням приватних інвесторів. 

Як народний депутат від міста Києва: 
- буду добиватися забезпечення реалізації програми соціально-

економічного розвитку: чиста вода, освітлені вулиці, якісне прибирання 
вулиць, тротуарів та прибудинкових територій, вивезення та сортування 
сміття; 

- візьму під особистий контроль проведення реконструкції всіх дитячих 
садків та закладів освіти з широким застосуванням енергозберігаючих 
технологій; 

- зроблю все можливе для розширення мережі парків і скверів, для 
озеленення міста та створення комфортних умов для відпочинку мешканців; 

- буду добиватися систематичного контролю за прибиранням 
комунальними службами паркових зон, зон відпочинку і озеленення 
прибудинкових територій; 

- візьму під особистий контроль формування системи приватно-
державного партнерства та корпоративної відповідальності керівників 
великих компаній столиці для спільного вирішення екологічних проблем та 
проблем озеленення міста; 

- активно сприятиму ухваленню низки відповідних нормативно-
законодавчих актів, що сприятимуть підвищенню екологічної 
відповідальності всіх суб’єктів господарювання та комунальних і 
екологічних служб. 

Як народний депутат України особисто внесу до Верховної Ради 
законопроекти: 

- про корпоративну соціальну відповідальність бізнесу для 
вирішення екологічних та соціальних проблем місцевості; 

- про підвищення екологічної відповідальності всіх суб’єктів 
господарювання та комунальних і екологічних служб; 

- про заходи, що сприятимуть створенню робочих місць, підтримці 
вітчизняного товаровиробника та умов для розвитку малого підприємництва. 

 
Як ваш представник у Верховній Раді беру на себе зобов’язання 

працювати в інтересах народу України, голосувати по совісті, регулярно 
звітувати перед вами, бути доступною для вас. 

 
Зробимо їх разом! 


