ПЕРЕДВИБОРНА ПРОГРАМА
ЯРЕМЕНКА БОГДАНА ВАСИЛЬОВИЧА
КАНДИДАТА В НАРОДНІ ДЕПУТАТИ УКРАЇНИ
ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ВИБОРЧОМУ ОКРУГУ № 215
ДЕПУТАТ – СЛУГА НАРОДУ
Я – в команді Президента України Володимира Зеленського, команді чесних і
порядних людей, які йдуть на вибори, щоб підтримати курс Глави держави й
добитися кардинальних і рішучих змін у країні.
Стара система влади, система корупції, брехні та свавілля, не хоче й не здатна
змінитися. Президенту потрібна надійна підтримка у Верховній Раді.
Головна мета нашої команди – докорінно змінити стару систему влади. Разом ми
втілимо курс Президента Володимира Зеленського у конкретних законопроектах і
політичних рішеннях, сформуємо професійний уряд народної довіри.
Щоб зміни стали справжніми і їхній позитивний результат відчув на собі кожен
громадянин, потрібно, щоб до парламенту прийшли порядні та чесні люди.
У складі фракції партії «Слуга Народу» у Верховній Раді добиватимуся:
Запровадження механізму відкликання депутатів усіх рівнів, які втратили
довіру виборців. Скасування недоторканності народних депутатів і спрощення
процедури імпічменту президента.
Ліквідації непотрібних державних органів і зайвих функцій.
Притягнення чиновників до відповідальності за незаконне
збагачення.Посилення відповідальності за корупційні злочини – зокрема,
впровадження обов'язкової конфіскації майна корупціонерів.
Реформування Збройних сил України, а також сектору безпеки і оборони
держави на основі цінностей і стандартів НАТО, поліпшення матеріального
забезпечення армії. Встановлення видатків на оборону у розмірі не менше 5% ВВП.
Реформування системи зовнішньої політики (підзвітність, професійність,
патріотизм та порядність працівників). Захист інтересів громадян України за
кордоном має стати одним з основних пріоритетів у діяльності держави на
міжнародній арені.
Запровадження електронного голосування на виборах за допомогою інтернету
та смартфонів.
Сприяння розвитку української культури шляхом гідного державного
фінансування та пільг, а не заборон і штрафів.
Запровадження базової зарплатні педагогів на рівні трьох мінімальних плюс
доплати за кваліфікацію та стаж.
Очищення та перезавантаження прокуратури, СБУ, антикорупційних органів.
Припинення свавілля правоохоронних органів і податківців щодо бізнесу.
Обмеження олігархічних монополій і скасування формул на зразок
«Роттердам+» в енергетиці.
Людина – найвища цінність
Реформи повинні позитивно позначатися на кожній Людині, а не на десятьох сім’ях.

Заможний громадянин – заможна держава
Ми запровадимо одноразову «нульову декларацію» для бізнесу. Кожен бізнесмен за
5% зможе задекларувати та легалізувати свої доходи. Отримані кошти підуть на
зменшення тарифного навантаження для малозабезпечених. Пройшовши
«економічне чистилище», кожен отримає шанс у подальшому чесно вести бізнес у
країні.
Як народний депутат від ДЕСНЯНСЬКОГО ТА ДНІПРОВСЬКОГО РАЙОНІВ МІСТА
КИЄВА вважатиму своїми пріоритетами:
Контроль за забудовою в місті, недопущення будівництва нових об'єктів за
рахунок зменшення комфорту та благополуччя киян;
Першочергове фінансування міською владою ремонту доріг, систем
водопостачання, опалення, водовідведення;
Захист екології, розвиток системи парків, заповідних зон, боротьбу з викидами
та забрудненнями;
Підтримку усіх видів місцевих ініціатив – від захисту тварин, охорони довкілля
до покращення бізнес-інфраструктури в місті.
Як ваш представник у Верховній Раді беру на себе зобов’язання працювати в
інтересах народу України, голосувати по совісті, регулярно звітувати перед
вами, бути доступним для вас.
Зробимо їх разом!

