ПЕРЕДВИБОРНА

ПРОГРАМА
КАНДИДАТА У НАРОДНІ ДЕПУТАТИ УКРАЇНИ

ЯРОСЛАВА
МОСК А ЛЕНК А

ЖИВУ І ПРАЦЮЮ ДЛЯ ЛЮДЕЙ

Україна майбутнього – це країна, де хочеться жити. Країна,
де люди захищені законом, де громадяни впевнені у дні
теперішньому і завтрашньому. Країна, де у школах вчать,
в лікарнях лікують, а чиновники не крадуть. Країна, де не
треба знімати останню сорочку, щоб прогодувати апетити
олігархів. Врешті, це країна, де немає олігархів. У цій країні
кожен зможе відкрити бізнес, який не забиратимуть. У цій
країні пенсіонер житиме, а не виживатиме. Тут держава
працюватиме для людей – всіх і кожного громадянина. Я вірю
в цю країну. Україна майбутнього – це не мрія, це моя мета.
Я прийшов у політику простим депутатом районної ради, щоб
служити людям. Я жодного разу не відступив від цього. Своєю
роботою у Верховній Раді я показав, що народний депутат
від громади не просто може, а є ефективним. Громада – моя
ідеологія, Україна – моя найвища цінність.

ГІДНЕ ЖИТТЯ УКРАЇНЦІВ
Найголовніше завдання парламенту – зробити життя
українців
достойним.
Усвідомлення
гідності
має
закарбуватись у вчителя, лікаря, робітника, водія і всіх-всіх,
хто живе в цій країні. Українці вже заплатили за це своєю
титанічною працею та податками. Час державі забезпечити
належне.
На своєму шляху європейської інтеграції ми маємо передусім
побудувати Європу в Україні – європейські зарплати,
європейські дороги, європейська якість товарів і послуг.
Українці заслуговують відчувати себе європейцями, адже
вони європейці.

Сприятиму активному поширенню Центрів надання
адміністративних послуг, а також отриманню більшості
публічних послуг в онлайн-режимі;
Вимагатиму збереження мережі сільських поштових
відділень «Укрпошти», які несуть на собі надважливе
соціальне значення у відповідній місцевості;
Кожен громадянин має право на житло. Домагатимусь
необхідного фінансування для програми «Доступне житло»,
будівництва соціальних помешкань для освітян, медиків,
молоді, багатодітних сімей;
Надаватиму посильну підтримку в утриманні дорожньої
мережі округу. Доведу до повної реалізації проекту
реконструкції траси P-02 «Київ-Іванків-Овруч». На кожній
вулиці у населених пунктах округу має працювати зовнішнє
освітлення;
Боронитиму екологічні права громадян. Протистоятиму
незаконній вирубці лісів, сірому видобутку піску та інших
копалин, вимагатиму закриття небезпечних шкідливих
підприємств.

Реформи, за які голосує парламент, мають приносити
користь суспільству, а не лишатись на папері. Нашій країні
потрібне перезавантаження низки реформ, серед яких
медична, судова, пенсійна, житлово-комунальна. Потрібно
запровадити
справедливий
соціально-відповідальний
підхід у частині формування тарифів для населення на газ,
електрику, воду та опалення.

10% бюджету ЦСВЯП мають передавались безпосередньо
на місця, а не Київській ОДА, із справедливим розподілом
фінансування між Іванківським, Поліським районами та м.
Славутич;

Першочергово вимагатиму скасування грабіжницької
пені за несвоєчасну оплату послуг ЖКГ. Потрібно давати
громадянам можливість оплатити борги, а не заганяти їх у
прірву;

Активно співпрацюватиму з громадськими організаціями
у питаннях боротьби проти корупції на місцях і за права
громад.

Домагатимусь автоматичного призначення субсидії
домогосподарствам, які не мають можливості оплачувати
рахунки. Держава має надавати допомогу нужденним, не
створюючи додаткових перепон;
Громадянам потрібно надати право самим обирати постачальника всіх без виключення комунальних і житлових послуг.
Кожна громада має бути самодостатньою. Без вагань
боронитиму всі досягнення реформи децентралізації та
вимагатиму її повної реалізації. Також вимагатиму врахувати
особливості громад свого округу.
Потрібно збільшувати бюджети громад, щоб на місцях
могли вирішувати нагальні проблеми і реалізовувати
перспективні проекти;

Залучатиму бюджетні ресурси для вирішення проблеми
громад з утилізацією сміття, очищення води;

Держава має будуватись від людини. Саме тому особливий
наголос потрібно робити на розвитку освіти, науки, культури,
підтримці вітчизняного спорту та відродженні молодіжної
політики.
Робитиму все від себе залежне, аби в окрузі тривало
масштабне будівництво нових і реконструкція існуючих
шкіл, дитячих садків, ФАПів, лікарень, будинків культури,
спортивних об’єктів;
Вимагатиму на державному рівні забезпечення належного
і стабільного фінансування відповідних соціальних установ;
Пропонуватиму законодавчі ініціативи, які спонукатимуть
залучення позабюджетних коштів у розвиток соціальної
інфраструктури.

ПОТУЖНА ЕКОНОМІКА –
НАДІЙНИЙ СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ

Вимагаю збільшення рівня підтримки ветеранів АТО/ООС
та переселенців;

Сильна економіка є запорукою заможного життя українців.
Парламент на законодавчому рівні повинен забезпечити
умови для залучення прямих іноземних інвестицій, захисту
національного
виробника,
зменшення
податкового
навантаження на українських підприємців.

Ріст української економіки має миттєво підсилювати
соціальне забезпечення вразливих верств;

Держава має не заважати особливо тим галузям, зокрема
IT, де Україна нещодавно вирвалась на чільні місця у світі.
Верховна Рада мусить чути бізнес і дослухатись до нього.
Вимагатиму запровадження вільних економічних зон на
Київщині, надати нове дихання СЕЗ у м. Славутич;
Ініціюватиму новації, які залучатимуть інвестиції
безпосередньо на округ і в державу загалом. Це дозволить
створити нові робочі місця і запропонувати громадянам
достойну оплату праці;
Захищатиму підприємців від необґрунтованих зазіхань
фіскальних органів та силових структур;
Працюватиму над зменшенням податкового навантаження та полегшенням ведення підприємництва.
Соціальний захист населення – це лакмусовий папірець
ставлення держави до своїх громадян.
Стою на позиції якнайшвидшого відновлення прав
чорнобильців. У Верховній Раді наступного скликання
одним із перших зареєструю необхідні законодавчі
ініціативи;

Кожна пільга має бути монетизована.

УКРАЇНІ – МИР
Український народ прагне завершення війни. Верховна
Рада має стати надійною підтримкою Президента як
відповідального у пошуках мирного припинення конфлікту
на Донбасі та повернення Криму політико-дипломатичним
шляхом. Докладу для цього максимум зусиль. Водночас влада
повинна робити кроки у цьому напрямі, виходячи виключно
з національних інтересів України.

ДІЮ І ДОСЯГАЮ
Я йду до Верховної Ради, тому що впевнений у своїх силах,
навичках, фаховості та моральних якостях боротися за
інтереси виборців свого округу та всієї України. Переконаний, ми разом здатні на все, а наші найбільші досягнення –
попереду!

ВСЕ БУДЕ УКРАЇНА!

ЖИВУ І ПРАЦЮЮ ДЛЯ ЛЮДЕЙ
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