
Передвиборна програма 
кандидата в народні депутати України 

по одномандатному виборчому округу №216 на позачергових виборах 
народних депутатів України 21 липня 2019 року 

Іванової Галини Петрівни 
 

Я беру участь у виборах до Верховної Ради в надзвичайно складний для країни 
час, коли Україна, її незалежність і суверенітет перебувають перед реальною загрозою. 
Замість пенсійної реформи народ отримав підвищення пенсійного віку, замість 
розвитку чесного підприємництва – здирництво та хабарництво, замість дієвого 
соціального захисту – знущання над людьми. Держава, яка покликана піклуватися про 
своїх громадян, перетворилася на суворого і несправедливого вітчима для власних 
дітей.  

Верховна Рада України не віддзеркалює народного волевиявлення. Вона 
перетворилася на інструмент обслуговування олігархічних груп, на засіб лобіювання 
приватних інтересів. Так не повинно бути, бо Україна – сильна і багата земля, яка може 
дати народові заможність, радість від праці та впевненість у майбутньому.  

Я йду до Верховної Ради, щоб очистити країну від корупції, сваволі чиновників і 
байдужості можновладців. Я прагну бути депутатом для будівництва по-справжньому 
незалежної, вільної, справедливої і демократичної країни. Досягнення Україною рівня 
розвиненої європейської країни можливе лише за наявності чесної, відповідальної, 
ефективної влади, яка приймає рішення на принципах прозорості.  

Першочергово, як лікар за покликанням, маю на меті провести реформи в галузі 
охорони здоров’я. Це стосується поліпшення якості надання медичної допомоги 
населенню, забезпечення ефективного розвитку системи охорони здоров’я, 
проведення структурних змін в медичній галузі, запровадження Європейських 
стандартів забезпечення права громадян на медичну допомогу. 
 
Основні завдання програми розвитку галузі здоров’я, які я планую реалізувати 
будучи народним депутатом України: 

- Поліпшення матеріально-технічної бази лікарень Дарницького та Дніпровського 
районів.. 

- Вирішення питання кадрового забезпечення лікарями медичних закладів, в 
першу чергу лікарями загальної практики сімейної медицини  закладів перинної 
медико-санітарної допомоги . 

- Створення умов ефективного функціонування закладів первинної медико-
санітарної допомоги. 

- Розробка та втілення в життя районних програми з питань протидії 
захворюваності на туберкульоз, ВІЛ-інфекції/СНІДу, «Цукровий діабет», 
Імунопрофілактики населення та захисту населення від інфекційних хвороб, 
боротьби з онкологічними захворюваннями. 

- Забезпечення санітарним транспортом закладів первинної медико-санітарної 
допомоги  на засадах сімейної медицини.  

- Поліпшення умов для надання доступної та якісної екстреної медичної 
допомоги. 

 
Крім того, прагну: 

- Повернути престиж праці вчителя, лікаря, інженера та робітника у спосіб 
підвищення зарплат на рівні середньої по промисловості.  

- Скасувати так звану пенсійну реформу та підвищення пенсійного віку. 
- Підвищити вдвічі державні видатки на охорону здоров’я і закріпити цей рівень 

законодавчо.  
 

На місцевому рівні обіцяю проводити щоквартальні звіти народного депутата 
перед виборцями, а також опитування населення щодо назрілих проблем і 
сприяти їхньому розв’язанню. 


