ПЕРЕДВИБОРНА ПРОГРАМА
кандидата в народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі № 215
від Політичної партії «ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА — ЗА ЖИТТЯ»
ПАРХОМЕНКА ЄВГЕНА АНАТОЛІЙОВИЧА
Основні мої цілі:
1. Поліпшення умов життя і праці людей
2. Врегулювання ситуації в державі
3. Створення умов для розвитку країни
Шляхи досягнення цілей описаних вище:
1. Розширення повноважень органів місцевого самоврядування. Децентралізація влади.
Перегляд механізмів формування місцевого та державного бюджетів на користь
громади. Громада на місцях приймає рішення по розвитку свого району.
2. Визначення зовнішньої політики шляхом референдуму. Народ вирішує в якому
напрямку буде рухатись країна.
3. Заміна неефективних керівників та керівників з низькою соціальною відповідальністю
на ефективних. Відміна люстрації.
4. Рух у напрямку мирного врегулювання конфлікту на Донбасі за «Мінськими угодами»
або новими угодами, які максимально влаштують всі сторони конфлікту.
5. Забезпечення енергетичної незалежності держави шляхом використання
альтернативних джерел палива, енергозбереження, конкурентного ринку палива та
нормального функціонування ГТС.
6. Кримінальна відповідальність за втручання у релігійні питання.
7. Перегляд Закону України «Про мову».
8. Перегляд договору з ЕС на користь України. Повернення втрачених ринків.
9. Розвиток підприємницької діяльності. Заборона перевірок на 10 років. Створення умов
для залучення інвестицій
10. Підтримка вітчизняного виробника, покращення умов для їх розвитку та
функціонування.
11. Повернення в державну власність стратегічних підприємств. Заборона приватизації
стратегічно важливих підприємств.
12. Ліквідація неефективних державних установ.
13. Створення кращих умов праці для повернення наших людей, які виїхали з країни в
пошуках роботи.
14. Збільшення виплат матерям при народженні дитини та допомога малозабезпеченим
сім’ям
15. Розвиток інфраструктури району
16. Підтримка ветеранського руху, реконструкція пам’ятників, заборона на
перейменування вулиць.
17. Розвиток спорту. Сприяння будівництва нових спортивних об’єктів інфраструктури,
встановлення дитячих та спортивних майданчиків, проведення змагань, турнірів
18. Розвиток освіти. Поліпшення умов праці вчителів. Створення кращих умов для
навчання дітей. Оснащення сучасним обладнанням. Організація навчальних змагань.
19. Підвищення якості медичних послуг. Перегляд медичної реформи. Страхова медицина.
20. Розвиток культури, підтримка творчих колективів, проведення конкурсів, допомога у
придбанні необхідного для проведення заходу.
За життя по совісті та конкретні справи!
Пархоменко Євген Анатолійович

7 червня 2019 року

