ПЕРЕДВИБОРЧА ПРОГРАМА
кандидата в народні депутати України в одномандатному виборчому
окрузі №144 на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня
2019 року
Нальотова Дмитра Олександровича
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.
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Скасування недоторканності народних депутатів, запровадження
механізму відкликання депутатів усіх рівнів, які втратили довіру виборців.
Початку справжньої, а не декларативної боротьби з корупцією.
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 базової зарплатні педагогів на рівні трьох мінімальних
плюс доплати за кваліфікацію та стаж.
Проведення справжньої пенсійної реформи, яка дасть змогу
отримувати гідні пенсії за довголітню та сумлінну працю.
Зменшення вартості ліків та продуктів шляхом ліквідації корупційних
націнок.
Як народний депутат від міста Полтава я домагатимусь для округу:
реальної децентралізації, збільшення коштів місцевих бюджетів;
запровадження механізмів, які унеможливлять зловживання з коштами
громади з боку чиновників;

прозорого механізму ремонту доріг за принципом «Найгірші дороги
ремонтуються першими»;
вирішення раз і назавжди проблеми сміття.
Як народний депутат України особисто внесу законопроекти:
Про запровадження декларування чиновниками й членами їхніх родин
не тільки доходів, а й витрат.
Про мораторій на влаштування сміттєвих полігонів в Україні та
обов’язкову переробку усього сміття на екологічно чистих заводах, збудованих за
сучасними технологіями.
Про обов’язок бізнесу компенсувати шкоду екології та здоров’ю
людей, заподіяну в результаті господарської діяльності та технологічних
катастроф.
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!

