
ПЕРЕДВИБОРНА ПРОГРАМА 

За 27 років незалежності України так і не була сформована відповідальна 
політика. Для багатьох політиків та посадовців відчуття безвідповідальності 
стало основою для їхньої пасивності та вседозволеності. 

В основу своєї Програми ставлю три засадничі принципи – Відкритість, 
Звітність та Відповідальність. Вважаю, що дотримання цих постулатів 
представником громади – це основа для створення нової, відповідальної 
політики. 

Отримавши довіру виборців та набувши повноважень народного депутата 
України, зосереджу свою діяльність на законодавчому рівні на наступних 
напрямках.  

1. Якісний законотворчий процес з ухваленням зрозумілих та ефективних 
законів України, забезпечивши широкі можливості у нормотворчому 
процесі для експертів та представників неурядових організацій. 

2. Створення системи звітності та відповідальності кожного посадовця, хто 
отримує владні повноваження, а також забезпечення механізму 
відкликання представницького мандату. 

3. Запровадження ефективного механізму прозорості діяльності всіх владних 
інституцій, як потужного чинника для викорінення корупційної складової 
у діяльності посадовців. 

4. Виправлення недоліків судової та правоохоронної систем, щоб 
забезпечити громадянам простий та дієвий судовий захист, а 
принциповим суддям - створення гарантій незалежності від політичного 
впливу. 

5. Повернення Києву повноцінного місцевого самоврядування. Для цього 
наділити належними повноваженнями: районні ради, органи 
самоорганізації населення та безпосередньо громади. 

6. Розвиток соціальної інфраструктури столиці має бути пріоритетом, через 
законодавче закріплення соціальних зобов’язань забудовників перед 
громадою міста. 

7. Так звана реформа житлово-комунального господарства має бути 
переглянута. Слід забезпечити дієву систему відповідальності 
постачальників за неякісно надані житлово-комунальні послуги та 
створення для мешканців гарантій отримання послуг належної якості.  



8. Підтримка столичних товаровиробників шляхом забезпечення на 
законодавчому рівні можливостей для відповідних громад створювати 
систему підтримки місцевих товаровиробників. 

Використовуючи повноваження народного депутата України, 
зобов’язуюсь ініціювати перед відповідними посадовцями, а також тримати на 
подальшому контролі вирішення наступних питань, що безпосередньо турбують 
мешканців Дарницького та Дніпровського районів столиці: 

1. завершення будівництва Дарницького мосту (будівництва заїзду та 
з’їзду на Дніпровську набережну, забезпечення освітлення, завершення 
асфальтування тощо); 

2. вирішення питання недобудови Дарницького залізничного вокзалу, 
ініціюючи перед Урядом, Укразалізницею та іншими установами 
вирішення цієї проблеми; 

3. відстоювання інтересів відвідувачів спортивного клубу «Схід» та 
правовий захист від протиправних посягань окремих суб’єктів 
господарювання на будівлю спорткомплексу та забезпечення інтересів 
киян, які користуються соціальною інфраструктурою колишнього 
«Радіозаводу»; 

4. завершення розпочатої справи з передачі будівлі колишнього дитсадку 
№ 331 на вул. Кам’янській, що знаходиться на балансі ДП 
«Радіовимірювач» (ДК «Укроборонпром»), до комунальної власності 
громади та проведення реконструкції будівлі для відновлення 
діяльності цього закладу освіти; 

5. створення умов для проведення реконструкції стадіону «Дніпровець»; 
6. у межах депутатських повноважень домогтися проведення 

реконструкції Харківської площі, Дарницької площі, а також основних 
транспортних шляхів округу: Харківське шосе, вулиць Бориспільська 
та Привокзальна; 

7. забезпечити проведення модернізації сміттєспалювального заводу 
«Енергія» та посилити контроль за функціонуванням золовідвалу 
Дарницької ТЕЦ.  

Прошу у громади повноважень лише на один рік. Якщо через рік виборці 
вважатимуть, що я не ефективно представляв їхні інтереси, що мною не 
було здійснено достатньої роботи згідно зазначених пунктів цієї програми  – 
я складу повноваження народного депутата України!  


