
                       Передвиборна програма 
                 кандидата у народні депутати України Малого В.А. 
 
Як юрист, як підполковник з п’ятнадцятирічним досвідом боротьби з 

економічною злочинністю – чітко розумію що треба змінити та як вдосконалити 
українське законодавство у цій сфері.  

Як громадянин – категорично задоволений завершенням правління 
корумпованої влади та перемогою команди В.О. Зеленського, команди нового 
покоління політиків, над якими не висить тягар минулого та які не заплямували своє 
ім‘я теплими місцями у високих парламентських кріслах.  

Як політик – балотуюся  не від партії, а від людей. І служитиму моїм виборцям.  
Як депутат від округу – розділятиму свою роботу на дві частини:  

1. Частина, яка стосується законодавчої роботи у сфері боротьби  з корупцією та 
економічними злочинами.  

2. Частина, яка стосується безпосередньо роботи на окрузі для моїх виборців.  
 
У передвиборчій програмі можна надати багато красивих обіцянок і рецептів, як 

зробити життя людей достойним. Папір витримає все. Але то будуть лише обіцянки, 
якими всі ми ситі від попередніх депутатів, що були обрані від нашого округу. Ми їм 
вже не віримо.  

 
Я не обіцятиму моїм виборцям манни небесної. Натомість гарантую бути 

чесним, відкритим, професійним і доступним.  
 
Заявляю прямо і відкрито: у разі мого обрання народним депутатом, увійду до 

фракції партії «Слуга народу». Тому що переконаний, бути одинаком – просто не 
ефективно, бо один в полі не воїн, а приєднуватися до позафракційних груп – це 
працювати на чиїсь вузькокланові та бізнесові інтереси, а це не для мене. Із 
порошенківцями ж, медведчуківцями, яценюківцями – мені не по дорозі! 

 
Підтримуючи у першому і у другому турі Володимира Зеленського, я робив це 

свідомо, з глибоким переконанням і змінювати цьому переконанню не стану.  
 
По нашому округу партія «Слуга народу» висунула свого кандидата. Це 

достойна людина, яку я щиро поважаю.  
Проте вважаю, що я більш підготовлений як фахівець, і маю необхідний досвід, 

та глибинно знаю існуючу систему зсередини.  
У будь-якому випадку, кого б з нас не обрали – «Слуга народу» не втратить 

одного зі своїх штиків. 
Що стосується моєї роботи в окрузі, 
ГАРАНТУЮ: 
 
1. Кожного четверга з 18.00 протягом усіх п‘яти років, до 2024 року, вестиму 
особистий прийом моїх  виборців. Я не ховатимуся за своїми помічниками. Саме 
ОСОБИСТИЙ прийом. Таких депутатів у нашому окрузі ще не було, а можливо і 
в Україні загалом.  

2. Моя приймальня, як народного депутата працюватиме 6 днів на тиждень, 8 
годин на добу.  



3. У приймальні працюватиме безкоштовна юридична консультація, де 
готуватимуться, в тому числі, позови до різноманітних судів. 

4. У кожному будинку нашого округу буде мій офіційний помічник, що 
проживає в цьому будинку. Це дасть можливість вести постійний діалог та знати 
всі негаразди з метою їх вирішення.  

5. Кожних три місяці – 1 вересня, 1 грудня, 1 березня і 1 червня звітуватиму 
про свою роботу перед моїми виборцями і триматиму всіх в курсі кожного свого 
кроку як депутата.  

6. Забезпечу повну фінансову прозорість усіх комунальних служб, ОСББ, 
закладів освіти та медицини. Для всіх, хто наживається на фінансових оборудках 
у житлово-комунальній сфері, хабарях та «добровільних» внесках, настануть 
страшні часи! 

7. Докладу максимум зусиль, щоб у магазинах на нашій території (і, зрозуміло, 
– в усій Україні) продавалися якісне молоко, масло та інші продукти харчування – 
без додавання пальмової олії та шкідливих консервантів, добавок та згущувачів, 
які хоч і повільно, але псують здоров‘я наше і наших дітей. Концепцію 
відповідного Закону з наджорстким покаранням за продаж неякісних продуктів та 
ліків вже підготував.  

 
Що стосується моєї парламентської діяльності, 
ГАРАНТУЮ: 
 
1. Голосуватиму за зняття депутатської недоторканості та прийняття Закону 
про відкликання народного депутата України.  

2. Голосуватиму за  повернення відповідальності для чиновників усіх ланок за 
незаконне збагачення. 

3. Голосуватиму за зняття недоторканості з суддів та проведення швидкої та 
ефективної судової реформи. 

4. Працюватиму в Комітеті по боротьбі з організованою та економічною 
злочинністю.  

5. Жодного разу не «кнопкодавитиму». 
6. Виступаю за зняття економічної блокади та виключно мирне врегулювання 
конфлікту на Сході України.   

7. Виступаю за кардинальне посилення покарання за хабарництво та незаконне 
збагачення – мінімум 10 років позбавлення волі з повною конфіскацією майна.  

 
У разі невиконання хоча б одного свого зобов‘язання, викладеного в цій 

програмі – готовий скласти свій депутатський мандат і піти. Але переконаний, що 
такого не станеться! 

 
Знаю що робити! 
Вмію робити! 
Буду робити! 
Зроблю! 


