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Останні події засвідчили, що нам необхідно змінювати країну згідно вимог часу та 
суспільства. До Верховної Ради України повинні прийти люди, чий патріотизм виявляється 
не в пустопорожній балаканині, а в щоденних справах та відповідальності за свої слова та 
дії. Вважаю себе одним з таких фахівців, готових застосовувати свої знання, вміння та 
досвід у вирішенні конкретних проблем країни та міста на загальнодержавному рівні. 
Зможу гідно представляти інтереси Дарницького та Дніпровського районів м. Києва у Раді, 
щоб надавати реальну допомогу громаді. 

В разі мого обрання депутатом Верховної Ради зосереджу свою діяльність в 
наступних законодавчих напрямках: 

1. Збереження незалежної України  
Збереження територіальної цілісності та національних інтересів України. 
Скасування депутатської недоторканності, яка є привілеєм та суперечить 

конституційному принципу рівності всіх перед законом.  
Продовження реформи децентралізації влади та формування виконавчої влади 

місцевими громадами. 
2. Соціальна політика та економічний розвиток 
Залучення закордонних інвестицій для розвитку високотехнологічних виробництв та 

сільського господарства. 
Наповнення реальним змістом державних соціальних програм (по підтримці молоді  

допомозі ветеранам, пенсіонерам, чорнобильцям, сиротам, малозабезпеченим). 
Створення робочих місць, реального доступу громадян до якісної освіти, 

забезпечення екологічної безпеки. 
3. Охорона дитинства 
Впровадження успішних закордонних підходів захисту прав дітей, в основі яких 

забезпечення прав та інтересів дитини, створення умов для виховання та розвитку дітей у 
сім’ї, або середовищі сімейного типу (патронатні сім’ї).  

Продовження реформування системи інституційного догляду та виховання дітей. 
Впровадження комплексу заходів для ефективної ресоціалізації неповнолітніх, які 

потрапили у конфлікт із законом. 
Впровадження на державному рівні фахової підтримки сімей з дітьми, які 

перебувають у складних життєвих обставинах. 
Реформування органів і служб у сфері захисту прав дітей, встановлення відповідності 

державних службовців за прийняті рішення відносно дітей. 
Лобіювання законів для захисту дітей від насильства та жорстокого поводження.  

 
Моє щире бажання – щоб наші діти жили в рідній країні, в суспільстві щасливих і 

впевнених в майбутньому людей. 
Вірю в те, що роблю та не боюсь перешкод!  

 
 


