
Передвиборна програма  
кандидата у народні депутати  

       по одномандатному округу № 216 

 Поліщука Олексія Володимировича 

Обирайте  відповідальних,  сміливих,  професійних! 

                                                 Дорогі КИЯНИ!  

Вже багато років я стою на захисті сімейних цінностей. Діти та батьки це 
найцінніше, що є в нашому житті!  

В той час коли Ми  потерпаємо  зовнішню загрозу   суверенітету й 
територіальної цілісності, ми як  наслідок, маємо   економічну, соціальну  та 
політичну кризу. Але ця криза не була б такою ганебною якби на вищому рівні 
у владі посідали не бюрократи які десятиріччями дбають тільки про себе та 
свою родину, а нові професіонали не зіпсовані старою системою, грошима, 
владою. 

За таких обставин Єдине правильне рішення -  дострокові  вибори до 
Верховної Ради України. 

До нового парламенту необхідно обрати відповідальних, фахових та 
сміливих професіоналів. Це дієвий інструмент, що забезпечує соціальний 
захист та гідне життя всіх громадян за европейськими стандартами.  

Я звик і буду далі дбати про кожну родину яка потребує допомоги, не 
шкодуючи своїх сил. 

   Мої основні пріоритети:  

1. Відповідальність перед громадянами, які мене обирають. 

Жителі Дніпровського та Дарницького районів Києва це підтвердять, адже 
багато років я опікуюсь малозахищеними верствами населення. Це 2090 
багатодітних родин, 1020 родин які опинились в складних життєвих 
обставинах, 420 сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, 4500 
матерів одиначок та батьків одинаків, 7500 сімей переселенців, тисячі 
пенсіонерів які отримують дієву соціальну, психологічну та матеріальну 
допомогу. 

 Для  постійного зв’язку в окрузі працюватиме  моя громадська 
приймальня, куди зможе прийти кожен мешканець і буде почутим. Я 
здійснюватиму депутатський контроль за місцевими органами виконавчої влади 
та  викорінюватиму  корупцію і чиновницьке свавілля. 



2. Сталий розвиток. 

         Впевнений, що основа економічного відродження округу -  розвиток  
інфраструктури, промисловості, підтримка малого бізнесу.  

3. Соціальне забезпечення та захист.  

        На державному рівні впроваджуватиму програми реальної допомоги 
людям поважного  віку, дітям, інвалідам та малозабезпеченим верствам 
населення.  

На законодавчому рівні врегулюю надання дозволів на будівництво 
житлових будинків за умови попереднього будівництва забудовниками об’єктів 
соціального захисту (дитячі садочки, школи, поліклініки тощо) 

4. Підтримка закладів освіти. 

       Усі дитячі садочки, школи   та інші навчальні заклади  мають бути 
забезпечені сучасним обладнанням, гідними умовами та новітніми 
технологіями навчального та виховного процесів. 

 На законодавчому рівні заборонити використання приміщень дитячих 
садочків, які належать до державних закладів освіти не за призначенням .   

Розширення кола пільгових категорій для зарахування до дитячих садків 
(матері одиначки, багатодітні родини, сім`ї які опинились в складних життєвих 
обставинах .) 

5. Підтримка закладів охорони здоров'я. 

      Проводжу  розробку програм щодо збільшення безкоштовних медичних 
послуг . 

6. Збереження закладів культури.  

     Сприятиму розвитку закладів культури в окрузі з метою популяризації нашої 
духовної спадщини. 

                      Захисти благополуччя своєї  родини , батьків, держави.  

          

                             Олексій ПОЛІЩУК 
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