
ПЕРЕДВИБОРНА ПРОГРАМА 

кандидата у народні депутати в одномандатному виборчому 

окрузі № 215  

Бєлякової Оксани Геннадіївни  

Я, кандидат у народні депутати в одномандатному виборчому окрузі 

№ 215 від ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «СИЛА І ЧЕСТЬ», вважаю своїм 

основним завданням забезпечення економічних, безпекових, соціальних, 

екологічних благ для населення України. Вважаю, що головне завдання 

держави – гарантувати безпеку кожному громадянину. Це і особиста 

безпека громадянина та його родини, продовольча і екологічна безпека, 

безпека суспільства і країни у цілому. Держава має гарантувати забезпечену 

старість, гідне медичне обслуговування, соціальне забезпечення 

непрацездатних громадян, матерів, що доглядають за дітьми, забезпечення 

житлом військовослужбовців, учасників бойових дій та військових 

пенсіонерів. 

Я пропоную: 

1. Переорієнтування країни з олігархічної  годівниці у функціональне  

комфортне середовище для розвитку  середнього класу -  як основи сучасної 

держави і суспільства. Збільшення свободи підприємницької діяльності, 

впровадження пільг для започаткування бізнесу 

2. Перетворення столиці України – міста Києва у справжню європейську 

столицю шляхом: 

-впорядкування забудови міста та відновлення інфраструктури 

-заміни маршрутного  транспорту на законодавчому рівні, на сучасний 

комфортабельний,  

-покрокового знесення « хрущовок» з автоматичним наданням 

мешканцям  житла,  

-заборони будівництва торгово-розважальних центрів  замість дитячих 

садків і шкіл. 

-закінчення будови Воскресенського мосту та проектування і побудова 

щонайменше двох мостів.для рівномірного розвитку міста на обох берегах 

Дніпра 

-зведення сучасної станції очистки стоків для покращення умов 

проживання біля існуючої станції та охорони водного середовища  Дніпра. 



3. Втілення державної програми утеплення і втілення програм  

енергозбереження на рівні регіону та держави в цілому, Для зменшення 

коштів утримання будинків і комунальних тарифів. 

4. Підняття заробітних плат вчителям, викладачам медикам, працівникам 

культури та мистецтва до рівня, при якому їх можна буде зараховувати до 

середнього класу. 

5. Збільшення кількості бюджетних місць у ВИШах на спеціальності, які 

є найбільш затребувані в державному секторі  для успішного  розвитку 

сучасного українського суспільства. 

6. Запровадження університетів Третього покоління та програми 

працевлаштування людей 50+ з необхідністю мотивування  роботодавців  

для створення робочих місць для фахівців цієї вікової категорії.  

7. Гарантування безкоштовної, доступної медицини для мало 

забезпечених громадян і громадян похилого віку. 

 8. Пропагування рівності жінок через максимальне залучення жінок до 

політичних партій і громадських організацій, побудови сучасного 

громадянського суспільства шляхом залучення жінок до всіх галузей життя.. 

Допомога молодим матерям у працевлаштуванні з гарантованим збереження 

робочого місця на час відпустки по догляду за дитиною. Підняття 

заробітньої плати жінок до одного рівня з оплатою праці чоловіків. 

9. Забезпечення миру на Донбасі та повернення Криму, відновлення цих 

регіонів, розбудова інфраструктури,підняття економіки,створення робочих 

місць 

Я твердо переконанa у тому, що: 

БОГ, СВОБОДА, СІМ’Я  і УКРАЇНА є найвищими духовними 

цінностями українського народу; 

КУЛЬТУРА, НАУКА, ЗЕМЛЯ та ВЛАСНІТЬ – одвічно годуватимуть 

Україну; 

ВИБОРНІСТЬ, СОЦІАЛЬНА СПРАВЕДЛИВІСТЬ, ЗАКОННІСТЬ і 

АРМІЯ – завжди захищатимуть права українців на життя, свободу і щастя 

та боронитимуть соборність і незалежність Держави. 

 Бєлякова О.Г.  


