
Передвиборна програма кандидата у народні депутати по 
одномандатному округу № 215 Куценка Станіслава Ігоровича 

 
Реалізуйся в Україні! Зможемо ми – зможе країна! 
 
У цей буремний час, коли Україна учергове стоїть на роздоріжжі, нам 

треба зробити правильний вибір. Ми потерпаємо від кровопролиття і руйнації; 
величезної зовнішньої загрози суверенітету й територіальної цілісності 
України. Нашими ключовими проблемами є: корупція, військові дії на нашій 
території, високі тарифи.  

 
Я знаю напевне як з вашою допомогою вирішити ці проблеми!  
 
Бюджет. Ми зможемо разом з вами брати участь у розподілі державного та 

місцевих бюджетів. Ви відчуєте на собі кожну витрачену гривню з державного 
бюджету, який формується за рахунок податків та зборів, які з вас стягує 
держава. Це буде реалізовано через розширення системи громадського 
бюджету, яку ми з вами будемо разом реалізовувати. 

 
Чесні тарифи. Приєднуюся  до ініціативи #ЧеснаПлатіжка. Вона полягає у 

тому, що ми разом з вами будемо мати змогу перевірити свою платіжку на 
комуналку, заплатити чесну ціну. А недобросовісний чиновник, який 
неправильно нарахував плату за послуги буде покараний.  

 
Погані дороги. Беру на себе відповідальність за 5 років перебування у 

народних депутатах спільно з місцевою владою відремонтувати більшість доріг 
основного значення та у прибудинкових територіях.  

 
Безробіття є однією з найважливіших проблем України.  
Донедавна головним критерієм, на який звертали увагу, як в Україні, так і 

в інших країнах світу під час працевлаштування, була наявність диплома, що 
свідчив про вузьку професійну спеціалізацію. Усе інше вважалося позитивним, 
але не обов’язковим доповненням.  

Сьогодні ситуація кардинально змінилася. У країнах Європейського Союзу 
протягом останніх років сформувалось  поняття м’яких навичок (soft skills).  

Сучасні роботодавці розраховують на те, що кандидат матиме десятки 
різноманітних вмінь. Здатність креативно мислити й управляти часом, навички 
комунікації, нетворкінгу, керування проектами, командоутворення, володіння 
інструментами розробки сайтів, комп’ютерної графіки. І сучасна система освіти 
повинна надати можливість як учням і студентам, так і дорослим мешканцям, 
які вже завершили академічне навчання, отримати та постійно покращувати 
м’які навички. В цьому і полягає місія реалізації моєї концепції Навчання 
Протягом Життя (Life Long Learning). У мене є інтрумент реалізації механізму 
соціального ліфта через проект LingvaSkills. Завдяки ньому ми з вами зможемо 
влаштовуватися на роботу без дзвінків та хабарів  

 
Самореалізація кожного українця 



Я гарантую подання законопроектів та їхнього подальшого лобіювання, 
для того, щоб ми з вами залишалися тут, в Україні, отримували хорошу 
зарплатню, відкривали власний бізнес. Метою моєї ініціативи є: 

1. Забезпечити розвиток освіти й навчання впродовж усього життя для 
того, щоб вони сприяли відповідальності кожної окремої людини й суспільства. 

2. Упроваджувати стратегії навчання впродовж усього життя, що 
заохочують екологічно відповідальне управління шляхом стимулювання 
громадян до дбайливого поводження з природою. 

3. Пропонувати інноваційні можливості освіти й навчання впродовж 
усього життя, які розширюють пізнання громадян і розуміння ними питань, що 
стосуються здоров’я.  

4. Забезпечити належний доступ громадян до комунальних послуг у сфері 
водопостачання, санітарії та енергопостачання.  

5. Залучати всіх громадян, особливо вразливі групи населення, серед яких 
жінки, люди з інвалідністю, біженці й внутрішньо переміщені особи, до 
реалізації ініціатив, які стосуються створення міст, що навчаються.  

6. Залучати молодь як активного учасника до процесу побудови міст, що 
навчаються.  

7. Зробити культуру й мистецтво важливими компонентами міст, що 
навчаються. 

 
Я підтримуватиму кожного мешканця Дніпровського та Деснянського 

районів у вирішенні ваших проблем у Верховній Раді! 
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