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  Моєю метою є побудова могутньої Української Держави на 
засадах соціальної та національної справедливості. Держави, яка посяде 
гідне місце серед провідних країн світу і забезпечить безупинний 
розвиток української нації. 

 
ДОСЯГТИ ЄВРОПЕЙСЬКИХ СТАНДАРТІВ ЖИТТЯ 

• Гідний рівень життя; 

• Якісна та безкоштовна медицина; 

• Доступна, європейського рівня освіта;  

• Дороги та інфраструктура, що відповідають статусу столиці України; 
 

Основні напрямки моєї роботи на благо інтересів українців є: 
- забезпечення миру в Україні; 
- зміцнення самоврядування та укріплення позицій територіальних 

громад; 
- створення механізму жорсткого контролю з боку громадськості за 

формуванням та використанням державного і місцевого бюджетів; 
- забезпечення надання якісних та безкоштовних медичних послуг для 

українців; 
- поліпшення соціального забезпечення пенсіонерів, інвалідів, ветеранів, 

учасників бойових дій, малозабезпечених громадян та спрямування 
цільової допомоги одиноким і немічним людям; 

- вирішення соціальних проблем лікарів, учителів, працівників 
культури, правоохоронних органів, військовослужбовців; 

- завершу початі реконструкції шкіл та доріг в Дніпровському районі та 
Києві загалом; 

- продовжу встановлення дитячих та спортивних майданчиків; 
- далі забезпечуватиму спортивним інвентарем школи і дитячі садочки 

та організовуватиму в них заняття за здоровий спосіб життя із 
залученням відомих спортсменів «Чемпіонські уроки Киянина»;  

- організовуватиму спортивні події та заходи для розвитку 
цілеспрямованого, здорового покоління; 

- підтримка та розвиток молодіжних програм у галузі науки, освіти, 
культури, спорту тощо; 

- Налагодження руху міського транспорту; 
- сприяння забезпеченню гарантованого права молодих спеціалістів на 

перше робоче місце за професією; 



- забезпечення ефективної взаємодії органів місцевої влади з 
підприємцями та їх громадськими об’єднаннями, підвищення 
соціальної відповідальності бізнесу; 

- підвищення ефективності взаємодії з організаціями інфраструктури 
підтримки малого та середнього підприємництва та сприяння їх 
подальшому розвитку; 

- виведення економіки з тіні з метою збільшення податкових 
надходжень до місцевого та державного бюджетів; 

- стабільність та обґрунтованість цін і тарифів для населення, 
доступність людям якісних продуктів харчування, житлово-
комунальних послуг, безпечних умов життя, чистого довкілля;  

- індексація та  зростання доходів громадян (зарплат, пенсій, стипендій 
тощо). 

- зняття депутатської недоторканості. Відкликання депутатів усіх рівнів 
у разі, якщо вони несумлінно ставилися до своїх обов’язків та не 
виправдали довіри  виборців.  

 
Своїм особистим прикладом, я доведу Вам, що народний депутат – це 

не бізнесмен з недоторканістю, а людина, здатна присвятити себе служінню 
та бути патріотом країни. 

 Я вірю, що у цьому парламенті до мене долучаться люди з такими ж 
поглядами та з рисами характеру, які я поважаю найбільше – чесність, 
гідність, порядність, принциповість та небайдужість. 
 

Закликаю Вас – тих, хто поділяє мої ідеї і принципи - до спільної роботи: 

Об'єднувати, а не ділити, 

Наводити мости, а не копати окопи, 

Будувати майбутнє! 
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