Передвиборна програма кандидата в народні депутати України по о/в/о №215
Куцериба Сергія
Коротко про себе. Мені 21 рік, родом з Києва, все життя разом з сім’єю проживаю на
Лісовому масиві, по вул. Братиславській 4. В вільний час стараюсь хоча б по мінімуму
допомагати людям. Навчався в школі №189, а на теперішній момент в процесі отримання
диплому бакалавра по спеціальності «Право», паралельно навчаюсь на військовій кафедрі
для того, щоб захистити людей, які цього потребуть. Мій Батько Куцериб Олег Васильович
має невеликий бізнес та займається впровадженням інтернет-проектів, мати Куцериб Олена
Валеріївна з народження живе на Лісовому масиві та вже багато років займається
проблематикою безпритульних тварин. Проживаємо всією родиною в звичайній квартирі і
живемо тим самим життям як і всі мешканці нашого району.
Я проживаю на Лісовому масиві все своє життя, розумію проблематику нашого округу і
оточуючих людей. Це місце де я виріс та де в майбутньому я хочу провести все своє життя.
Нажаль кожного вечора я бачу наркоманів, які лежать прямо на вулиці, пенсіонерів, які
копирсаються в смітниках та просять гривню на хліб, дитячі майданчики, які були збудовані
не один десяток років тому з побитим від бутилок склом в піску, крадіжки та грабежі
кожного вечора. Я не хочу бачити як люди які віддали свої найкращі роки на добробут
нашого міста відкидуючи свою гордість копирсаються в смітниках та просять гривню щоб
прожити ще один день сповнений болю та відчаю.
Я не хочу боятися за свою родину коли вони йдуть нашими вулицями і можливо я не
правий, але мені здається що якщо я сам не спробую поборотися та донести свої ідеали в
суспільство то у людей з мого округу просто не буде шансів жити кращим життям. Я
порядна людина і це моя найбільша гордість і я не збираюсь цим поступатись.
Я ДОБИВАТИМУСЬ:
- Створення робочих місць.
- Внесення змін в Конституцію України про дострокове відкликання депутата за
невиконання передвиборчої програми та пропуск сесійних засідань без поважних причин.
- Децентралізації владних повноважень, розподіл бюджету на місцях.
- Розробки нових видів альтернативної (невійськової) служби.
- Обрання керівників обласних і районних адміністрацій всенародно.
- Розробки нових соціальних программ.
- Створення двопалатного парламенту.
ОБІЦЯЮ:
Забезпечити постійно діючу громадську приймальню народного депутата для надання
юридичної та практичної допомоги виборцям округу.
Сергій Куцериб, кандидат в народні депутати України по о/в/о № 215

