Передвиборна програма кандидата у народні
депутати по одномандатному округу № 215
Савенка Д.А.
«В своїй хаті своя й правда, і сила, і воля. Нема на світі України,,нема другого Дніпра, а ви
претеся на чужину, шукати доброго добра» Шевчченко Т. Г.

Український народ – розумна, працьовита, гарна та незалежна нація.
Але, якимось чином, до влади приходять люди, які знущаються над Українським народом.
Українці вимушені покидати свою країну за для пошуків заробітку та кращого життя.
Українець має свою рідну Батьківщину, але нас примушують шукати щастя на чужині.
Ми, українці, бажаємо жити в своїй країні, працювати тут, в Україні народжувати і
виховувати своїх дітей. І хочемо, щоб наші діти і онуки жили з нами в нашій країні, а не
шукали долі в інших країнах. Хіба є в Україні така мати, яка хоче бачити своїх дітей раз
на рік?
До влади, до парламенту лізуть одні й ті самі і обіцянки у них кожен раз однакові. І це
вже повторюється більше двадцяти років! Шановні Українці давайте відкриємо очі і
проголосуємо для себе, а не за банальні обіцянки.
Я, Савенко Дмитро Анатолійович, хочу заручитись вашою підтримкою, та взяти під
наш контроль роботу парламенту. Обіцяю щоквартально звітувати через соціальні мережі
за здійснену роботу, в разі проходу до парламенту.
На сьогодні на країна потерпає від величезної зовнішньої загрози, це пряма загроза
нашому суверенітету і територіальній цілісності. Треба збільшити фінансування Збройних
сил України, та добровольчих збройних формувань, які не шкодуючи свого життя та
здоров’я, відстоюють незалежність України. Ми не повинні реагувати на мовно та
церковні провокації, щоб на не знищували зсередини. Ми повинні бути єдині, як один
сильний організм, сильний, згуртований. Ми України – велика європейська держава!

Я підтримую курс нашого президента Володимира Зеленського і вірю, що ця молода в
політиці людина запустить нове і свіже дихання для України.
Ми повинні зробити сприятливий інвестиційний фундамент в Україні, щоб іноземні
компанії могли вкладати свій капітал в нашу економіку. Для цього потрібно знищити
корупцію і закони привести до відповідних стандартів. Тоді в нашій країні будуть робочі
місця з європейською платнею.
Треба посилити безпеку дорожнього руху. Дуже багато людей гине і калічиться на
дорогах України.
Медицина та ліки не повинні бути бізнесом з надприбутком. Гідну заробітну плату
врачам і вчителям. Дозволити під жорстким контролем легалізацію медичного канабісу
для хворих людей.
Рівні права та умови для всіх у всіх сферах бізнесу.
Народ України, якому за Конституцією належать надра землі, повинен володіти цими
надрами. За рахунок цього зможемо знизити ціну на газ.

Неприпустимо будівництво

сміттєпереробних заводів у містах.
Що до ЗМІ, менше депресійних програм і новин по телевізорам. Люди і так живуть у
стресі.
Запровадити винагороду за виявлення корупції та несплати податків. Притягувати
чиновників до відповідальності за незаконне збагачення.
Депутат , котрий за рік роботи у парламенті на висунув п’яти законів, автоматом лишати
мандату. Зняти недоторканість з депутатів.
Ось засади, у рамках яких будуватиметься моя діяльність у Верховній Раді. Закони, які
забезпечать таке правове поле, я хочу підтримати.

