
Передвиборча програма  

кандидата в народні депутати України по 216-му одномандатному 
виборчому округу на позачергових виборах народних депутатів України  

21 липня 2019 року 

ЮСОВА АНДРІЯ ВОЛОДИМИРОВИЧА 

 

Чому я іду до парламенту? 
 

Після президентських виборів Україна отримала історичний шанс. 
Змінити країну назавжди. Позбутися старих політиків, які 27 років водили нас 
по колу.  

Верховна Рада нарешті повинна служити Україні і українцям, а не купці 
олігархів. До парламенту мають увійти люди з чистою репутацією і 
нетерпимістю до корупції. Професіонали з державницьким підходом. Київ та 
216-й виборчий округ повинен представляти депутат, який захищатиме 
інтереси громади та країни, а не свої корупційні статки.  

Я маю за плечима успішний досвід роботи у місцевому самоврядуванні та 
громадському секторі. Досягав результату, змінюючи політичну систему на 
місцях. Знаю, як боротися і перемагати, заради людей та країни. Саме тому 
сьогодні я готовий до відповідальної роботи.  
 
Що я робитиму як народний депутат? 
 
Для розвитку України: 

- Підтримаю невідкладні законопроекти: «Про зняття недоторканності з 
Президента України, народних депутатів і суддів»; «Про імпічмент 
Президента України»; «Про відкликання народного депутата України»; 
новий Виборчий кодекс, з відкритими списками.  

- Боротимуся за позбавлення впливу олігархів на парламент, уряд, судову 
систему, правоохоронні органи та економіку 

- Підтримаю подальшу інтеграцію України до ЄС та НАТО 
- Мій голос буде під законами щодо всебічного розвитку української армії, 

покращення забезпечення військовослужбовців  
- Голосуватиму за ініціативи щодо захисту суверенітету та територіальної 

цілісності України 
- Підтримаю позбавлення силових структур можливостей тиснути на бізнес 
- Голосуватиму за ініціативи щодо відновлення верховенства права в 

Україні. Кожен громадянин, який звернувся до суду, має отримати 
законне судочинство 

- Підтримаю законопроекти щодо спрощення підприємницької діяльності 
для малого та середнього бізнесу, залучення інвестицій, здешевлення 
кредитів для підприємств, створення нових робочих місць 

- Голосуватиму за скасування олігархічних схем у енергетиці 
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- Голосуватиму за зупинення вирубки лісів та зелених зон, продовження 
мораторію на вивезення лісу-кругляка 

- Боротимусь за підвищення мінімальних зарплат і пенсії до реального 
прожиткового мінімуму 

- Наполягатиму на припиненні бюджетної підтримки для надприбуткових 
агрохолдингів на користь стимулювання розвитку середніх і малих 
господарств 

- Підтримаю запровадження в Україні системи обов’язкового державного 
медичного страхування 

- Ініціюю законопроект, згідно з яким виробництво культурних продуктів 
українською мовою звільнять від оподаткування на 5 років. 

 
Для вирішення проблем киян, розвитку округу: 
 

- Виступатиму за створення конкурентного середовища в управлінні 
житлом,  всебічну підтримку ОСББ 

- Підтримаю збільшення частки податків, що залишаються в міській 
громаді 

- Боротимусь проти забудови скверів, парків та дитячих майданчиків 
- Ініціюю винесення екологічно шкідливих підприємств за межі Києва 
- Підтримаю перенесення Адміністрації Президента України на лівий 

берег Києва. Це дасть поштовх для розвитку інфраструктури лівого 
берега та підніме його престиж 

- Наполягатиму на відновленні діяльності районних рад у Києві - влада 
має бути у громад, а не у чиновників 

- Ініціюватиму виділення з державного бюджету субвенції на ремонт та 
модернізацію стратегічно важливих об’єктів лівого берега: колектора, 
доріг, очисних споруд та старого житлового фонду.  
 

Не зраджу країну та виборців, підтримаю зміни на які Ви очікуєте! 
 

 

"__" червня  2019 року       Юсов А. В. 

     (підпис)   (прізвище та ініціали) 

 


