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Мої життєві принципи і виборча програма ґрунтуються на передвиборній платформі Компартії
України «Повернемо країну народу», головними цілями якої є:
знищення капіталістичних відносин, відродження  народовладдя і здійснення соціалістичних
перетворень;
повернення держави та її економіки на службу інтересам трудового народу;
відродження народного господарства країни;
забезпечення конституційних гарантій для громадян на безоплатну освіту, медицину, соціальний
захист.
За 20 років незалежності змінилося 18 складів Кабінету Міністрів України, які так зіпсували життя
громадянам країни, так забюрократизували всі громадські стосунки, що далі так не може бути, тому
буду добиватися відміни або внесення змін у існуючі закони і не допускати прийняття нових, які
погіршують умови життя, а саме:
відмінити пенсійний закон, насамперед відновлення вікових термінів виходу на пенсію жінкам – 55
років, чоловікам – 60 років. Встановлення розміру пенсії від стажу, умов праці, характеру роботи,
трудового вкладу і заслуг перед суспільством. Кожен, хто має відповідний стаж, повинен отримувати
гарантовану державну пенсію. Страхова пенсія – особиста справа кожної людини;
трудовий кодекс з 12-годинним робочим часом повинен застосовуватися тільки для чиновників
Кабінету Міністрів України, а для звичайних громадян країни буду добиватися збереження
8-годинного робочого часу;
не допустити прийняття адміністративно-територіальної реформи, якою передбачається скорочення
районів з 490 до 150, і сільські ради будуть об’єднувати 15-20 населених пунктів, це 1-3 сільради на
нині існуючі райони;
буду пропонувати внести у всі виборчі закони і податковий кодекс зміни, якими передбачити, що
95% від вартості політичної реклами повинно йти у державний бюджет на лікування хворих дітей, а
не телемагнатам;
запропоную законодавчо зупинити знущання над рідними померлої людини і працівниками міліції, а
саме: припинити обов’язкове, безпідставне розслідування бригадою міліції причин смерті, коли
смерть спричинена віком або тривалою хронічною хворобою, або іншими обставинами, які
підтверджують дільничний лікар і швидка допомога, і ніхто з близьких рідних не пропонує такого
розслідування;
підтримую надання російській мові статусу другої державної мови, але це рішення Верховна Рада
повинна прийняти після його розгляду на всеукраїнському референдумі;
по питаннях, які стосуються інтересів територіальної громади, а саме закриття шкіл, дитячих садків,
лікарень та інші  в обов’язковому порядку повинен проводитися місцевий референдум, і тільки на
його підставі приймається відповідне рішення;    
буду боротися проти прийняття закону про продаж землі, сприяти відродженню колективних і
державних сільгосппідприємств, добиватися державної підтримки розвитку села, через пільгове
кредитування, встановлення паритету цін, державні закупки; 
буду добиватися прийняття державної програми відновлення сільських Будинків культури, сільська
молодь не повинна спиватися в барах, а мати можливість на відпочинок в теплому і охайному
Будинку культури, спортзалі, спортивному майданчику, стадіоні.
Щодо питань округу:
забов?язуюсь сприяти економічному та соціальному розвитку міст і сіл округу. 
працювати над поліпшенням інфраструктури, вирішенням соціально-економічних програм і проблем
округу, відродженням виробництва, зниженням безробіття;
буду відстоювати інтереси виборців округу, щоб бюджет держави розподілявся не принципу
лояльності до влади, а по долі вкладу в нього кожної області, міста, району;
щоб кошти, спрямовані на капітальне будівництво, не залишалися лише в столиці, а пропорційно від
вкладу в економіку розподілялися між регіонами;
для області буду ініціювати прийняття програми газифікації та водопостачання сіл;
регулярно буду приймати громадян по особистих питаннях, звітуватиму перед вами на зустрічах.

Ми разом доб?ємося, щоб країна належала народу!
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