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МИХАЙЛА КОВАЛЬЧУКА. 

ЗДОРОВА НАЦІЯ - ПОТУЖНА КРАЇНА. 

 

Шановна громадо! 

  Балотуючись у  депутати Верховної Ради я  прагну відстоювати та 

досягати гідного життя для кожного з нас. 

Як обраний депутат  зобов’язуюсь бути відкритим для громади, 

звітувати про свою діяльність та здійснювати її, орієнтуючись  на ваші 

вимоги  та пропозиції . 

Потужна країна – це наслідок спільних дій духовно та фізично  

здорових людей.  

Здоров'я нації надзвичайно сильно залежить від екологічної безпеки 

навколишнього середовища. Адже людство – невід’ємна частина природи, 

повністю залежна від  довкілля. 

Заходи, направлені на створення умов для здорового суспільства та 

екологічної безпеки є пріоритетами моєї програми. 

Вважаю за необхідне зосередити зусилля на наступних напрямках 

діяльності: 

• Пропагувати та сприяти створенню умов для ведення здорового 

життя, розвитку, відновленню та підтримці у належному стані організації 

дозвілля: парків, скверів, зон відпочинку, дитячих та спортивних  

майданчиків.  

• Організація, підтримка та проведення оздоровчих заходів як 

для молодого покоління так і для людей похилого віку на місцевому рівні. 

• Сприяти реалізації державних програм допомоги людям 

похилого віку, дітям, людям з інвалідністю та малозабезпеченим верствам 

населення. 



• Сприяти створенню центрів соціального захисту осіб, які 

постраждали від домашнього насильства. 

• Сприяти подальшому розвитку служб соціального патронату. 

• Сприяти створенню умов вільного пересування людей  з  

інвалідністю. 

• Боротися з незаконними розливом алкогольних напоїв,  

розповсюдженням наркотичних речовин та ігорним бізнесом. 

• Здійснювати контроль за  екологічним станом Дарницького та 

Дніпровського районів,  діяльністю  підприємств, які забруднюють 

середовище шкідливими викидами в результаті своєї діяльності. 

• Сприяти реалізації проектів щодо реконструкції Бортницької 

станції аерації. 

• Сприяти втіленню в життя програм реконструкції застарілого 

житлового фонду та оновлення житлових масивів. 

• Здійснювати нагляд за цільовим використанням бюджету на  

ремонт доріг,  вуличного освітлення, водопровідно-каналізаційних систем, 

оновлення ліфтового господарства,  котельнь. 

• Сприяти розвитку самоврядування та поверненню районних 

рад. 

Ваша довіра,  мої зусилля - здорова громада , потужна країна. 

 

Михайло Ковальчук 
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