
 

Передвиборча програма кандидата в народні депутати України в 

одномандатному виборчому округу №215 на позачергових виборах 

народних депутатів України 21 липня 2019 року  

Артеменка Сергія Вікторовича 

Я, Артеменко Сергій Вікторович, член команди “Європейської солідарності”, 

депутат Київської міської ради VIII скликання. У Київській міській раді 

обіймаю посаду Секретаря постійної комісії з питань власності. Маю дві 

вищі освіти – правничу та економічну, які отримав у КНЕУ ім. Вадима 

Гетьмана та Державному університеті телекомунікацій відповідно. З 2014 

року – співзасновник Благодійного фонду «Дніпровська сила», основною 

метою якого є допомога бійцям Операції Об’єднаних сил. 

Я іду в парламент, бо лише наша команда зможе продовжити шлях до ЄС та 

не допустить проросійського реваншу в Україні. 

Стандарти ЄС – це висока якість життя для кожного українця, економічне 

зростання, продовження курсу на децентралізацію, яка гарантує зростання 

місцевих бюджетів та розвиток місцевих громад.  

Для кожного українця європейський шлях – це добробут і безпека. Це - 

достойні зарплати. Це - якісна освіта і медицина. Це - свобода слова, це 

демократія і гарантія прав людини.   

Це – справжня незалежність від імперської Росії.  

А НАТО – це безпека для кожної родини, гарантія миру у Європі та в Україні. 

Мої ініціативи : 

В окрузі: 

- Відновлення житлового фонду: заміна вікон та ліфтів, ремонт вхідних 

груп, покрівель у будинках, в тому числі ЖБК та ОСББ; 



- Капітальний ремонт місць загального користування: термосанація 

навчально-виховних закладів; ремонт міжквартальних проїздів; 

спортивних полів та дитячих майданичиків; 

- Створення зон відпочинку шляхом надання статусу скверу об’єктам на 

мікрорайоні; 

- Заборона будівництв сміттєспалювальних заводів та інших 

промислових об’єктів, небезпечних для здоров’я містян у межах округу; 

- Проектування, будівництво аерації, фонтанів та бюветних комплексів; 

- Встановлення флагштоків з державним прапором; 

- Очищення водойми та зариблення озера Райдужного. 

В країні: 

- Встановлення мораторію на підвищення тарифів ЖКГ; 

- Викорінення всіх різновидів грального бізнесу; 

- Заборона перевірок малого бізнесу протягом трьох років з моменту 

реєстрації; 

- Заборона приватизації стратегічно важливих для країни підприємств; 

- Винесення наркодиспансерів за межі житлових масивів шляхом 

внесення змін у законодавство щодо норм їх розташування. 

Ми не маємо права втратити  здобутки чи обрати парламент, який дасть 

зелене світло авторитаризму та сепаратизму. 

Ми маємо продовжувати шлях до ЄС і будувати Європу в Україні. Наша 

команда єдина, в якій є досвідчені ветерани і знають реальну ситуацію в 

країні і довели, що вміють управляти державою, а також  - активна енергійна, 

талановита молодь, яка готова вести Україну на шляху змін. 

Йти вперед чи знову втратити історичний шанс - обирати вам! 

 

 


