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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 

домогтися 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 через конкретні 

законопроекти і політичні рішення, сформуємо професійний уряд народної довіри. 

  

Щоб зміни стали справжніми і їхній позитивний результат відчув на собі 

кожен громадянин, у парламенті потрібні порядні та чесні люди. 

 

У складі фракції партії «Слуга Народу» у Верховній Раді я 

домагатимуся: 

 

- Скасування недоторканності народних депутатів, запровадження 

механізму відкликання депутатів усіх рівнів, які втратили довіру виборців. 

-  Запровадження механізму відкликання депутатів усіх рівнів, які 

втратили довіру виборців. 

- Можливості людям впливати на рішення влади через референдуми й 

опитування. 

- Обмеження олігархічних монополій і скасування формул на зразок 

«Роттердам+» в енергетиці та зменшення вартості комунальних послуг.  

- Реформування Збройних сил і поліпшення матеріального забезпечення 

армії. 

- Запровадження «економічного паспорта українця», за яким усі діти 

отримають частку прибутку від експлуатації природних ресурсів. 

- 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. 

- Зменшення вартості ліків та продуктів шляхом ліквідації корупційних 

націнок. 

 

Як народний депутат від Київського району міста Полтава, Полтавського 

району, міста Котельва та Котелевського району домагатимуся для округу: 

      



 

 

- програми державної підтримки комунального транспорту; 

- прозорого механізму ремонту доріг за принципом «Найгірші дороги 

ремонтуються першими»;  

- вирішення раз і назавжди проблеми сміття;  

- реальної децентралізації, збільшення коштів місцевих бюджетів;  

- запровадження механізмів, які унеможливлять зловживання з коштами 

громади з боку чиновників; 

- впровадження електронного документообігу в органах місцевого 

самоврядування Полтавщини 

      

Як народний депутат України особисто внесу законопроекти: 

 

- Про молодіжне житлове будівництво; 

- Закон про фінансову підтримку молодіжних бізнес-проектів; 

- Внесення змін до закону України про оплату праці в частині, що 

стосується тарифікації оплати праці тренерів дитячих і юнацьких спортивних шкіл. 

 

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! 

 

 


