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Чому я балотуюся у народні депутати України? Протягом останніх 20 
років я, як громадянин України,  приймав участь у виборах з розрахунку, що 
життя людей в країні зміниться найкраще, але ситуація в Україні тільки 
погіршувалась. 

У 2015 році мною було прийнято рішення балотуватись у депутати 
Київської міської ради тільки за однієї мети - особисто допомогти 
мешканцям свого округу у вирішенні їх нагальних проблем. Люди обрали 
мене депутатом, повіривши у мої щирі прагнення і довіра цих людей стала 
безцінною для мене. Протягом усього часу я піклувався про стан доріг в м. 
Києві, допомагав вирішувати проблеми у житлово-комунальному 
господарстві  Дарницького району м. Києва, допомагав діткам у дитячих 
садочках, школах тощо. 

Але дивлячись на низький рівень життя людей, на низький рівень 
соціального захисту малозабезпечених пенсіонерів та інших категорій 
українців, порушення їх прав і гарантій, зневірення людей у колишній владі, 
мною прийнято рішення балотуватись у народні депутати для відстоювання 
прав людей у найвищому законодавчому органі країни, для забезпечення 
гідного європейського рівня життя, для подолання корупції, яка проникла у 
всі сфери суспільства, відновлення поваги до закону та неухильного 
дотримання  його усіма громадянами. 

Моя діяльність як народного депутата буде спрямована перш за все 
на реалізацію таких завдань: 

 
У сфері соціального захисту населення: 

 Збільшення пенсій, проведення індексації, як забезпечення гідного життя 
кожного пенсіонера. 

 Забезпечення правових і конституційних гарантій у сфері соціального 
захисту та реабілітації інвалідів. 

 Запровадження медичного страхування та доступність медичної 
допомоги. 

 Збільшення допомоги при народження дитини вдвічі. 
 Надання житла військовослужбовцям або грошової компенсації за їх 

бажанням. 
 Підтримання програми державного кредитування будівництва житла для 

молодих сімей та молодих вчених. 
 
      У сфері економіки: 
 Зменшення податків та захист бізнесу від необґрунтованих перевірок. 
 Підтримка малого і середнього підприємництва на державному рівні. 



 Підвищення мінімальної заробітної плати та створення нових робочих 
місць. 

 Створення умов для розвитку фермерських господарств. 
 Зменшення тарифів на оплату комунальних послуг. 
 
      У сфері екології: 
 Заборона пластикових виробів одноразового використання. 
 Закриття притравочних мисливських станцій, закриття хутрових ферм, 

впровадження кримінальної відповідальності, оскільки цьому садизму не 
місце в сучасному світі,  

 Підтримка заборони експлуатації тварин у цирках та передача їх у 
природно-заповідний фонд. 

 Створення центрів для безкоштовної стерилізації бездомних тварин. 
 
      У сфері освіти, науки і культури: 
 Поглиблене вивчення української мови, історії та права молоді, з метою 

будування свідомого суспільства з моральними цінностями. 
 Сприяння розвитку освіти, матеріально-технічної бази для закладів 

середньої та дошкільної освіти. 
 Виділення коштів з державного бюджету для будівництва нових шкіл, 

дитячих садочків та відновлення роботи раніше закритих шкіл та 
садочків. 

 Державна підтримка на отримання вищої освіти як в Україні, так і за 
кордоном,  

 Відновлення пам’яток історії і культури. 
 
      Для виборців мого округу: 
 Щотижневі зустрічі з виборцями мого виборчого округу для спільного 

вирішення проблем округу, періодична звітність про результати моєї 
роботи у Верховній раді. 

 Постійний контроль за використанням коштів, які виділяються з бюджету 
на житлово-комунальне господарство, контроль за станом ремонту доріг, 
освітлення вулиць, безперебійне водопостачання, облаштування дитячих 
майданчиків, скверів тощо. 

 Надання безоплатної правової допомоги. 
 

     Я вірю в Україну та українців, я Вас не підведу!  
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