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 Дорогі, сусіди! Мене звати Андрій Перехрест. Я народився і все 
життя разом з вами проживаю в нашому районі. Навчався у 42-й школі. 
Наразі є підприємцем, створюю робочі місця для людей.  

 Цього року я прийняв складне рішення - йти до парламенту, щоб 
служити вам. Буду чесним, тому не обіцятиму золотих гір, а працею в 
парламенті щодня робитиму добрі справи для  вас.  

 
МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ 
Київ - єдине місто в Україні, яке не має місцевого самоврядування. Я 

йду до парламенту, щоб повернути Києву місцеве самоврядування. Для 
цього буду боротись за прийняття Закону «Про столицю - місто Київ». 

Містом управлятимуть люди, які обираються киянами і будуть діяти 
в інтересах киян, а не Президента. Бюджет буде прозорим і зрозумілим 
для людей. Кияни знатимуть на що витрачається кожна копійка і всі 
кошти будуть йти на потреби громади, оскільки люди зможуть ефективно 
керувати своїми районами через представників у районних радах. 

 
БЕЗПЕКА 
Я іду до парламенту, щоб ви жили у безпеці і порядку. Для цього 

просуватиму проект закону про муніципальну поліцію. Для мене 
важливо, щоб люди не боялися залишати на вулицях незамкнені власні 
авто чи заходити у підземний перехід ввечері.  

В усіх розвинених країнах є сильна муніципальна поліція. Міста 
мають право забезпечити порядок і безпеку у житлових будинках і дворах 
навколо, охороняти міське майно та громадський порядок на вулицях. В 
Україні ж такого немає. Національна поліція не завжди встигає 
оперативно реагувати на виклики людей, а люди навіть не мають 
можливості повернути свій  вкрадений телефон.  

В місті не мають продаватись наркотики. А люди не повинні 
хвилюватись за своїх дітей, коли ті ідуть зі школи чи гуляти з друзями. 

Я буду боротись, щоб зібраний акциз з тютюну та алкоголю йшов на 
профілактику наркотичної залежності, а також на розвиваючі курси для 
діток, малювання, музику, спорт, щоб за ці кошти будувалися спортивні 
комплекси та майданчики.  
 



ОСВІТА 
Я іду до парламенту, щоб на законодавчому рівні вирішити 

проблему браку дитячих садочків і шкіл, переповненості класів та 
груп.  Діти та викладачі мають навчатися і працювати в гідних умовах та у 
безпеці.  

Ми на законодавчому рівні зобов’яжемо забудовників передбачити у 
проектах будівництва достатньо місця для спорудження шкіл, садочків, 
стадіонів, амбулаторій.  

Ми будемо боротись за прийняття нового закону про дошкільну 
освіту, який дозволить запровадити систему фінансування дитсадків за 
принципом “гроші ходять за дитиною”. Кожному з батьків надаватиметься 
ваучер (сертифікат) на суму, яку місто щорічно виділяє на навчання 
дитини в комунальному садочку. Люди матимуть можливість обрати: 
комунальний дитсадок чи приватний, розрахувавшись ваучером.  

Таким чином діти відвідуватимуть сучасні садочки та школи, що 
розташовані неподалік від дому. Зникнуть нескінченні черги на вступ 
до садочків. 

 
ЕКОНОМІКА 
Я маю досвід успішного підприємництва та розумію, як тяжко 

створювати робочі місця. Тому в парламенті я буду захищати бізнес від 
свавілля силових органів, хабарів та непотрібних перевірок.  

Для цього буду боротись за: 
1. Ліквідацію економічних підрозділів прокуратури, поліції, СБУ та 

податкової міліції. 
2. Щоб усі державні послуги надавались через електронні сервіси. 
3. Усунення монополій з ринків газу, нафти, вугілля, 

нафтопродуктів та електроенергії.  
4. Створення комфортної податкової системи, яка стане 

драйвером економіки – введемо податок на виведений капітал. 
5. Прозору роботу митниці та податкової. Запровадження 

контролю за трансфертним ціноутворенням, ухвалимо 
антиофшорні закони. 

 
 
“08” червня 2019        Перехрест А.В. 


